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Förord 

 
Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Staffan Stranne för all feedback under arbetets 

gång, som stöttat och väglett mig i detta arbete. Jag vill även tacka alla respondenter som 

bidragit med sina reflektioner som har lett till fram till underlaget för min kvalitativa data. Er 

tid och bidrag har varit ovärderlig för att kunna genomföra denna studie. Jag vill även tacka 

min familj och vänner för att de varit ett stöd för mig under min utbildning.  
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Abstract  
Football, as we know today, has become a social phenomenon and the fan culture has become 
a huge part of football and people lives. The aim of this thesis is to describe how societal 
change affects fan culture and thus contribute knowledge about the role of football in society. 
In the introduction the background, aims, theory and previous research as well as method, are 
presented. The method of this study is based on a qualitative method where observations and 
interviews and observations are the main sources to the following investigation in the 
problematic area. In order to investigate fan culture and its impact of people lives and society 
empirical data were collected for studies and four interviews have been conducted with active 
supporters who support the local football club Malmö FF. The results of the study show that 
community and the collective affiliation form an important part of the supporters' lives and in 
late modern society. The conclusion of the results shows that supporters in the studies, despite 
different backgrounds, share the same feelings and experiences. 
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1. Inledning 
 

Många människor som kanske inte har en gemenskap och som letar efter en 

gemenskap, hittar den på läktaren. Det är det här med att när man går till stadion 
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och det blir den här liksom blåa, den himmelsblåa floden som går mot stadion. 

Det är en otrolig känsla, det är en stad, ett lag, en kärlek. 

(Malmö FF-supporter)  

 

Jag blickar ut mot en sjungande och gungande läktare, ser hur supportrar vajar med sina 

halsdukar och flaggor, hur stora banderoller hissas upp före matchstart. Jag följer supportrarna 

på ståplats-sidan med blicken och noterar hur deras engagemang smittar av sig och hur deras 

frustration förvandlas till jubel under matchen. Jag har en god överblick över arenan från min 

plats från pressläktaren. Lagets huvudtränare dirigerar sin spelartrupp som en orkester, med 

tydliga instruktioner om vilka positioner de bör befinna sig på och huruvida de ska spela på 

plan. Samtidigt har supportrarnas så kallade ”capo” en minst lika viktig roll, från sin plats 

dirigerar han supportrarna och drar i gång ramsor och sånger. Hemmalaget har elva spelare på 

plan, men supportrarna på läktaren har också en viktig roll. De kallas för den tolfte spelaren.  

 

Jag har länge intresserat mig för supporterskap och fotboll. Under åren har jag haft förmånen 

att bevaka fotbollsmatcher både nationellt och internationellt, följt supportrar och spelare på 

nära håll och förundrats över supportrarnas lojalitet och hängivenhet till klubbarna. I samband 

med matcherna har jag fascinerats över supportrarnas engagemang och deras känslor och 

hängivenhet till den egna klubben i med- och motgång.  

 

Coronapandemin har satt sina spår och fotbollsmatcherna har spelats inför tomma läktare. I 

skrivandets stund har det gått mer än 500 dagar sedan fotbollsmatcherna spelades inför 

publik, läktare har ekat tomma men nu är publiken och supportrarna återigen tillbaka. 

Publikens bortfall har fått mig att reflektera över supportrarnas betydelse för samhället och 

sporten samt hur fotbollen tycks ha lyckats överleva trots publikens bortfall.  

 

Supporterkulturen har förändrats genom åren och idrottsrörelsen likaså. Det väsentliga är att 

betrakta fotbollen som ett samhällsfenomen då supportrarna utgör en viktig del. 

Fotbollsarenan har kommit att bli en arena för identitetsskapande, och där relationer och 

gemenskaper skapas och förstärks. Vad är det som får människor, oavsett bakgrund, att sluta 

sig samman en sport? Vad har supporterkulturen för inverkan på människor och samhället? 

Dessa tankar och funderingar har följt mig genom åren. 
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Syftet med min fördjupning är att undersöka supporterkulturen och hur supportrarna förhåller 

sig till identitetsskapande. Syftet med studien är att främja elevers identitetsskapande i den 

egna undervisningen och genom detta kan studien hjälpa mig i min framtida yrkesroll som 

samhällskunskapslärare. Studien är relevant för forskning inom skolvärlden då ett av skolans 

uppdrag är att utveckla elevers identitet (Skolverket), genom detta kan vi få en större 

förståelse hur identitetsutvecklingen ser ut i samhället. Samt få en förståelse för hur 

människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap.  

 

 
1.1 Syfte  
 

Syftet med studien är att kartlägga och analysera supporterskapet inom fotbollskulturen i det 

senmoderna samhället.  

 
1.2 Frågeställningar  

• Vad är en supporterkultur och vad är dess huvudsakliga kännetecken?  

• Hur kan supporterkulturen förklaras av det senmoderna samhället?   

1.3 Avgränsning  
 

En avgränsning har gjorts till Sverige, fotbollsrörelsen och supporterkulturen under 2000-talet 

i det senmoderna samhället. Det finns redan flertals studier som lyfter upp perspektivet på 

huliganism och konsekvenserna av huliganism ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv, men 

inte lika mycket om supporterskapet i det senmoderna samhället. Intervjuerna som 

genomförts har avgränsats till fyra aktiva fotbollssupportrar som stöttar fotbollsklubben 

Malmö FF. Orsaken till att studien avgränsats till en fotbollsklubb har och göra med att det 

fanns ett begränsat utrymme vad gäller tid och resurser. 

 

 

 
 

2. Bakgrund  
 
I detta avsnitt beskrivs en definition av begreppen som ligger till grund för denna studie samt 

en kort historisk bakgrundsbild om supporterkulturens utveckling i Sverige. Bakgrunden 

syftar till att skapa en bredare uppfattning för hur dessa påverkar supporterkulturen och 
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supportrarnas identitetsskapande. I följande avsnitt ges en bakgrund för att skapa en 

förförståelse inför undersökningens problematiska grund.   

 
2.1 Centrala begrepp  
 
Nedan presenteras en lista med definitioner av de centrala begrepp som förekommer i studien.  
 
Senmodernitet: 

Det som utmärker det senmoderna samhället är villkoren människorna lever och det är det 

skiljer sig från hur det varit under tidigare historiska epoker. Visserligen lever människorna 

fortfarande i det man betraktar som ett lokalt liv, men det har skett en radikal förändring av 

vad “världen” egentligen är (Giddens, 1999) 

Det senmoderna samhället kan förklaras utifrån Anthony Giddens definition där han menar att 

begreppet “modernitet” är former av socialt liv och social organisation (Giddens,1996). Varpå 

sociologen Zygmunt Bauman menar att det skett ett skifte, från ett samhällscentrerat till att 

det senmoderna samhället blivit alltmer “individcentrerat” (Bauman, 2001).  

 
Supporterkultur: 
Vad gäller definitionen av supporterskap skriver Aage Radmann att det finns olika sätt att 

klassificera åskådarna på och det är genom uppdelningen: Supporter-Anhängare-Fan-Flanör. 

Att vara supporter handlar i första hand om “support”, det vill säga att stötta sitt lag 

(Radmann, 2003).  

 
Identitet:  
Förklaringsmodellen till begreppet identitet kan förstås utifrån Goffmans definition, han delar 

upp begreppet i tre delar: social identitet, personlig identitet och jagidentitet (Goffman, 2020). 

Med social identitet kopplar han det till två aspekter, dels en virtuell social identitet som 

utgörs av förväntningar om hur man bör vara. Men även faktisk social identitet som utgörs av 

kategorier individen tillhör, samt de egenskaper individen i verkligheten uppvisar. Medan 

personlig identitet är det som utmärker individen och gör att man kan skilja individen från en 

annan (Goffman, 2020).   

 

 
2.2 Historisk bakgrundsbild  
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Det var först under slutet av 60-talet som engelsk fotboll började direktsändas i Sverige, TV-

programmet “Tipsextra” började sändas av Sveriges Television (SVT) varje lördag och det 

var inte enbart engelsk fotboll man fick ta del av, utan det blev en naturlig ingång till att ta del 

av engelsk supporterkultur. Svensk supporterkultur har länge influerats av den engelska 

supporterkulturen vilket märktes av som tydligast under 1970-talet och framåt (Radmann 

2014).  Genom matchsändningarna var det inte enbart fokus på vad som skedde på plan utan 

även våldet som inträffade på läktaren mellan de olika supportergrupperna under matcherna. 

Det var först då som fotbollspubliken kom till att förändras drastiskt då huliganismen började 

växa sig allt starkare (Radmann 2014). 

 

Ett konkret exempel är matchen mellan Sunderland mot Tottenham som i direktsändning 

visade supportrar som slogs på plats. Detta resulterade till att många unga inspirerades av TV-

bilderna som sändes och våldet spreds sig därmed även till Sverige. Den engelska fotbollen 

och supporterkulturen blev ett föredöme för Sverige och många av dess supportrar. Det kunde 

dock förekomma våld och problem på läktaren innan 1970, men problematiken brukade 

snarare beskrivas som “läktarvåld”.  Begreppet “huliganism” kom långt senare och användes 

inte i Sverige förrän år 1965 (Radmann 2014). Men våld i samband med fotbollsmatcher har 

funnits betydligt tidigare.  

 

Eftersom begreppet huliganism inte användes till en början, så var det begreppet 

“pöbeluppträdande” som brukade benämnas för att förklara våldsamma situationen på 

läktaren (Havelund 2010). TV-programmet “Tipsextra” var den främsta anledningen till att 

läktarkulturen förändrades och supportrar inspirerades till att bilda klackar i Sverige. Svensk 

supporterkultur har försökt gå i samma riktning som den engelska supporterkulturen, men har 

halkat efter i ungefär 15-20 år och den sena utvecklingen beror främst på att fotbollen kom 

långt senare till Sverige (Havelund 2010). Under någon period har det förekommit att 

individer med helt andra intressen sökt sig till fotbollsarenorna. Det kan vara fråga om folk 

med sociala problem i behov av att bråka, känna makt eller få sig en rejäl adrenalinkick. 

Huliganism bottnar sig i en form av utanförskap. I vanliga fall söker sig personer till 

huliganism för att återvinna någon form av respekt och för att ”bli någon” (Engstrand 2003). 

 

3. Tidigare forskning 
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I följande avsnitt presenteras tidigare forskning kopplat till ämnet som ska undersökas. Detta 

avsnitt behandlar således tidigare forskning inom det specifika arbetsområdet. Studien utgår 

från internationella och nationella studier som förhåller sig till studiens valda ämnesområde, 

det vill säga supporterkultur. Den tidigare forskningen är indelad i tre forskningsområden, 

dessa är; supporterkultur, identitet och kvinnor. Som avslutande del i detta avsnitt 

presenteras forskarnas metodologiska angreppssätt.  

 
Det finns tidigare forskning inom fältet och forskningen inom mitt intresseområde har gjorts i 

över 40 år både internationellt och nationellt. Även om det redan finns tidigare forskning om 

svensk supporterkultur och i synnerhet huliganism i Sverige så kan det konstateras att 

forskningen är väldigt begränsad. Våldet inom fotbollen har en väldigt lång historia, vilket 

universitetslektorn Joakim Glaser lyft upp i sin bok Fotboll från Mielke till Merkel (Glaser, 

2015). Glaser har forskat om supporterkulturen, dock så skriver han om supporterkulturen i 

Östtyskland medan min uppsats behandlar den svenska supporterkulturen.  

 
I detta avsnitt refereras även Engstrand (2003) vars studie Fotboll och Religion diskuterar 

både kvinnors och mäns förhållanden till, och upplevelser av supporterskapet som kultur. 

 
 

3.2 Supporterkultur 
 

Supporterskapet och synen på supporterskapet har förändrats genom åren och 

Göteborgforskaren Tore Brännberg skriver i Vem skrev pjäsen Huliganism? om hur 

supporterkulturen kommit förändrats och supportrarnas roll. På samma sätt som fotbollen 

genomgått en förändring har även supportrarnas roll förändrats menar han. Det var först på 

senare tid som supportrarna började uppvisa sin identitet med laget och visa hur de särskilde 

sig från andra lags supportrar menar Brännberg. För att uppvisa sin identifikation med 

klubben började supportrarna klä sig i lagets färger (Engstrand, 2003).  

 

Att klä sig i lagets färger resulterar i en ökad identitet, samhörighetskänsla och stolthet oavsett 

prestationsförmåga hos laget enligt Brännberg. Vidare skriver Brännberg att det idag finns 

väldigt många olika typer av åskådare och att den moderna supporterkulturen präglas av ett 

ständigt nytänkande (2003). För utomstående finns det en bild av att fotbollssupportrar enbart 

ser på en match och därefter beger sig hemåt igen. Denna uppfattning stämmer inte särskilt 

väl överens med den faktiska verkligheten. Kärleken till laget är ingenting som lämnas kvar 
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på fotbollsarenan. Istället spelar den en betydande roll i supportrarnas vardag när det gäller 

deras sätt att tänka, se och vara.” (Engstrand, 2003). Detta går hand i hand med det Tony 

Mason skriver i sin bok Passion of the people?: Football in South America att “trofastheten 

mot en fotbollsklubb är större än allt annat.” (Engstrand, 2003).   

 

Vad gäller känslorna runtomkring spelet så är supportrarna mer fascinerade av spänningen 

inför varje match och att tillsammans få utlopp för sina känslor. Historiskt sett har 

supporterkulturen i första hand hört hemma på fotbollsarenornas ståplatsläktare och det är 

främst på ståplats som supporterkulturen är mest markant förklarar Brännberg (Engstrand, 

2003). Det har och göra med att känslor för laget kan få mer utlopp om människan förblir 

stående.  

 

Forskaren Harold VanderZwaa lyfter fram åskådarnas stora betydelse inom sport. Han 

framhäver att idrottsutövarna tänker på supportrarna under ritualen och i regel upplever det 

som om åskådarna kommit för att se deras lag prestera bra. Supportrarna känner en ömsesidig 

samhörighet med alla i klubben vilket kommer till uttryck i skilda ritualer som exempelvis i 

klackens sånger. De uppfattar det som om det är åskådarnas och spelarna tillsammans som 

skall besegra motståndarna. När en spelare genom klackens sånger hör sitt namn utropas 

hoppas supportrarna att han erfar det som om han betyder någonting för dem. Därmed får han 

nya krafter att våga göra något positivt för laget. Det är också generellt så att ett lag gör fler 

mål och släpper in färre på hemmaplan än bortaplan. En orsak är atmosfären och att spelarna 

känner att de inte vill göra sina supportrar besvikna (Engstrand, 2003). 

 

 

3.3 Identitet och supporterkultur 
 

Glaser undersöker det dialektiska förhållandet mellan identitetsskapande processer kring 

fotbollsklubbar och samhällsförändringar i Östra Tyskland under de senaste 50 åren (Glaser, 

2015). I hans avhandling intervjuar han fotbollssupportrar som representerar den traditionella 

fotbolls- eller supporterkulturen. Glaser undersöker i sin metodologiska avhandling hur 

supporterkulturen ter sig. Den insamlade empirin består av semistrukturerade intervjuer med 

20 fotbollssupportrar.  
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Tradition och arv är något som spelar en avgörande roll i supportrarnas förhållande till sina 

klubbar. I takt med att fotbollsklubbarna förändrats, har även identiteten kommit till att 

förändrats hos den egna supportergruppen. Glaser visar att supportrarnas identitet har haft 

jämna steg med utvecklingen. Det tyder på hur dynamiskt identitetsskapandet är i fotbollen. 

Att fotbollssupportrar konstruerar identiteter med historien och nutiden är självklara inslag 

(Glaser, 2015). 

I Glasers avhandling är det flera faktorer som förenar fotbollssupportrarna, dels att 

supportrarna är bundna till klubbar som har lokal eller regional anknytning. Även att 

supportrarna uttrycker en lojalitet mot klubben, samt att klubben upptar den största delen av 

deras fritid. Att vara aktiv i supporterprojekt är vanligt och är ett sätt att ge tillbaka till 

klubben. För supportrarna är deltagandet av hemmamatcherna mer en regel än ett undantag. 

Supportrarna formar sin identitet och förstärker den egna identiteten genom att skilja sig från 

andra åskådare (Glaser, 2015). 

Glaser refererar till Barbara Rosenwein (Glaser, 2015) som benämner det för emotional 

communities, vilket innebär att supportrarna har egna gemensamma uppsättningar värderingar 

och regler. Samtidigt har även fotbollsklubbarna sin egen historia, vilket supportrarna 

förhåller sig till. Identifikationen med klubben är en del av supportrarnas gemenskap, där den 

egna klubben blivit en gemensam referenspunkt (Glaser, 2015). 

I Glasers studie är de intervjuade män, vilket har och göra med att majoriteten av supportrarna 

består av män. Siffrorna visar på att den kvinnliga andelen av åskådarna i de europeiska 

åskådarna sällan överstiger 15 procent. Även om kvinnor är representerade, är de i minoritet 

(Glaser, 2015). Deras deltagande villkoras och beror på den maskulina kultur som 

fotbollssupportrarna är en del av. Forskning visar på att det finns ett samband mellan 

civilstånd och andelen kvinnliga supportrar, de flesta kvinnor som är en del av 

supporterkulturen är antingen ogifta eller skilda. Vid familjebildning minskar deras 

deltagande (Glaser, 2015) studien Glaser presenterar förutsätter därför att det är en 

mansdominerad kultur som undersöks (Glaser, 2015). 

Det finns flera likheter mellan en ritual och en fotbollsmatch, dels att fotbollsmatcherna spelas 

under avgränsad tid och där många människor samlas på en plats. Att människor ventilerar 

känslor som i vanliga fall inte skulle accepteras på andra håll i samhället. Supportrar använder 

sånger och ramsor och uttrycker en avsky för den andre och en känsla av ett vi och dem 
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förstärks. Det är det som kommer till uttryck i samband med en match och formandet av en 

identitet (Glaser, 2015). 

Sånger, ramsor ,flaggor, banderoller är ett sätt för supportrarna att uttrycka gemenskap och sin 

identifikation. I samband med matcherna förstärks och konstrueras den egna identifikationen 

med gemenskap kring fotbollsklubb (Glaser, 2015). 

Arvet och traditionen supportrarna bär på blir viktig för supportrarna, de förhåller sig till 

klubbens historia. Pierre Bourdieu visar hur människor påverkas av det samhälle de växer upp 

i genom vardaglig interaktion. På samma sätt är det för supportrarna och hur de förhåller sig 

till fotbollsklubbarna. Supportrarna konstruerar sin egen identitet med sina egna symboler och 

klubbens historia, vilket skapar mening för klubbens medlemmar och deras motståndare. Det 

är viktigt med den starka känslan av gemenskap, där ett vi avgränsas mot ett dem (Glaser, 

2015).  

För att få en inblick i hur supportrarna förhåller sig till identitet och valet av klubb så väljer 

Glaser att använda sig utav Lothar Mikos kategorisering där denne tydligt delar upp 

supportrarna i: “Traditionella supportrar som är förankrade i traditionella sociala strukturer 

och å andra sidan mediesupportrar som snarare baserar sin tillhörighet på faktorer som 

framgång och medieexponering.” Förklaringen till den senare kategorin är att allt fler 

supportrar på senare tid sökt sig till Europas storklubbar, vilket kommit att förändra fotbollens 

åskådarstruktur helt och hållet. Till skillnad från traditionella supportrar är de inte lika 

hängivna sina klubbar (Glaser 2015). 

TV-sändningarna är en bidragande faktor till att supportar kunnat följa sina lag utan att fysiskt 

vara på plats, något vi märkt av under pandemin. Med hjälp av TV:n och andra medier så har 

supportrar över hela världen kunnat ta del av olika klubbar och klubbarnas supportrar finns 

inte längre runt närområdet. Mikos kallar det för en “de-terrirotrialisering av fotbollen”, där 

städer och supportar inte längre identifierar sig med fotbollslaget. De lokala traditionerna har 

överskuggats och det har snarare blivit så att framgång och konsumtion tagit över många 

klubbar. Det är således inte lika självklart att en supporter väljer sin klubb utifrån staden man 

är uppväxt i. Sambandet mellan klubbtillhörighet och födelseort är inte lika aktuell längre 

(Glaser 2015). 
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Men för somliga är identifikationen med klubben av högsta prioritet. Det är samma supportrar 

som aktivt tar del av både hemma- och bortamatcher. Fotbollen intar en viktig roll bland 

supportrarna, en sådan viktig roll att de många gånger är villiga att utöva ett inflytande på 

både klubb och verksamhet enligt Glaser (2015). 

 

Identifikationen med klubben kan ta sig uttryck, känslomässigt, men även finansiellt. Även 

om kommersialiseringen förändrat fotbollen sedan 1990-talet, finns det en hel del supportrar 

som är lokalt förankrade bland sina klubbar och aktivt visar stöd (Glaser 2015). 

 

Slutligen beskrivs supportrarna, vilka är de människor som under en lång tid haft en 

känslomässig relation gentemot en klubb. Deras supporterskap gentemot en klubb är 

oföränderligt oavsett om klubben fått uppleva stora mot- eller medgångar. Supportrarna är den 

mest hängivna typen av supportrar och är alltid de som finns på plats och stöder sitt lag. 

Supportrarna lever med sitt lag och beroende på sportsliga resultat förändras både deras 

humör och vardag. Supportrarna identifierar sig tillsammans med sin klubb och använder sig 

av typiska klubbrelaterade ritualer likt sånger, tifon, samlingsplatser och spelare för att visa 

upp sitt supporterskap (Giulianotti, 2002). 

 

3.4 Kvinnor och supporterkultur 
 

Forskningen om kvinnligt supporterskap är väldigt begränsad, vilket kan ha att göra med en 

rad olika faktorer. Bland annat har studier utgått från att supportern är en man samt att hela 

supporterkulturen är ett manligt fenomen skriver Aage Radmann (Armstrong 1998, 

Giulianotti 2012). Att det råder brist på forskning om just kvinnligt är inte bara ett nationellt 

problem, utan ett internationellt sådant (Hynes 2012). 

 

Aage Radmann som är ledande forskare inom fältet menar att det råder en brist på forskning 

vad gäller kvinnor som är aktiva i det svenska supporterlandskapet och deras 

identitetsskapande. Det finns en korrelation mellan hur kvinnor gestaltar sitt supporterskap 

och hur de uppträder på läktaren och i de sociala medierna. Även om supporterkulturen sedan 

1960-talet dominerats av män, börjar forskningen om kvinnor i nutid presenteras fram. 

Förklaringen är att det funnits betydligt fler manliga supportrar än kvinnliga, vilket har och 

göra med rådande strukturer i samhället enligt Glaser (2015). 
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4. Teoretisk referensram  
 
Den teoretiska referensramen som presenteras i detta kapitel används för att för att besvara 

studiens två frågeställningar. I följande avsnitt kommer studiens teoretiska utgångspunkt att 

presenteras och användas som ett verktyg till att analysera resultatet. De teoretiska 

utgångspunkterna som valts ut och som genomsyrar hela arbetet som en röd tråd, utgår från 

teoretikerna Bauman, Durkheim, Putnam, Giddens och Connells.  

 

4.1 Senmodernitet  
 
Inom samhällsvetenskapen finns det flera olika benämningar som beskriver samhället vi lever 

i, alltifrån “senmoderniteten”, “postmoderniteten” till “högmoderniteten”. Giddens benämner 

samhället vi lever i idag som det senmoderna. Med individen i fokus, har de traditionella 

väggarna suddats ut. Det är inte längre kyrkan, nationalstaten och kärnfamiljen som väljer 

huruvida individen ska leva. Giddens betonar individens frihet i det senmoderna samhället.  
Således kännetecknas det senmoderna samhället av flera aspekter. Dels har det och göra med 

att samhället är i ständig förändring, vilket därmed skiljer sig från det traditionella samhället 

där information och kunskap inhämtas från kyrkan och dylikt (Giddens, 2007). Människans 

förmåga att kunna reflektera över ny information och kunskap som inhämtas, reflektion är 

ytterligare ett centralt begrepp inom senmoderniteten enligt Giddens definition (Giddens, 

2007). 
 

I det senmoderna samhället har människan större valmöjligheter och kan därmed välja sin 

livsstil, arbete och fritidsaktiviteter. På så vis ställs människan inför flera olika val i det 

senmoderna samhället (Giddens, 2007). Vad Giddens menar är att senmoderniteten är 

individens tid (Giddens, 1999). Att ställas inför flera olika valmöjligheter kan även bidra till 

att människan konstant försöker sätta sig själv i ett sammanhang, förstå och tolka sig själv. 

Reflexiviteten som Giddens talar om grundar sig i ett självmedvetande, att människan 

reflekterar över huruvida hon betraktas och uppfattas (Giddens 1999).Valmöjligheterna som 

människan ställs inför, är avgörande för individens identitetsskapande (Giddens 1999). 
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Giddens förklarar att existentiella frågor och trygghet är viktiga grundstenar i det senmoderna 

samhället. Han använder sig utav begrepp som ontologisk trygghet vilket innefattar att 

människan anser sig ha svaren på viktiga existentiella frågor som andra i vanliga fall brottas 

med (Giddens, 2007). Att ha svaren på existentiella frågor bidrar till att människan känner en 

känsla av trygghet, det berör även människans självidentitet och identitetsskapande (Giddens, 

2007). I grund och botten betraktas människan som en social varelse som interagerar med 

andra. Giddens begrepp “urbäddningsmekanism” är en central del i det senmoderna samhället, 

vilket innebär att sociala relationer idag är frikopplade ifrån varandra. Vi kan idag 

kommunicera med varandra över internet och behöver inte träffas fysiskt (Giddens, 2007). 
 
4.2 Kollektiv tillhörighet 
 
Durkheim skriver om industrialiseringens urbanisering under 1800-talet, då människorna 

flyttade från landsbygden in till städerna. Under den perioden hade människorna inga 

gemensamma traditioner, inga gemensamma normer och i samband med det uppstod det en  

sorts vilsenhet och identitetslöshet bland människorna. De gemensamma traditionerna och 

normerna som fanns tidigare började upplösas (Aron, 1977). 

 

Den kollektiva tillhörigheten, var utmärkande för moderniteten snarare än senmoderniteten, 

vilket har och göra med att människorna var med i facket och fann gemenskapen på det sättet. 

När samhället började individualiseras under 1990-talet började människorna söka efter nya 

gemenskaper och nya tillhörigheter och fann en trygghet på det viset. 

 

Att människor idag söker sig till en kollektiv tillhörighet kan liknas vid vilsenheten under 

industrialiseringens urbanisering. Således finner vi likheter mellan industrialiseringens 

urbanisering och situationen idag i det senmoderna samhället som Durkheim talar om (Aron, 

1977). 

  

Durkheim problematiserar samhället och gör en skillnad mellan mekanisk och organisk 

solidaritet. I ett samhälle med mekanisk solidaritet är individerna medlemmar av ett 

gemensamt kollektiv där de upplever liknande känslor och där de tar sig an samma värden 

(Aron, 1977). Han betonar vikten av den kollektiva gemenskapen i samhället, det kommer till 

uttryck genom att medlemmarna i ett samhälle delar på liknande känslor. 
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I ett samhälle där mekanisk solidaritet dominerar har det kollektiva medvetandet en större roll 

än ett individuellt medvetande (Aron, 1977). Det finns flera teorier som visar att människan 

känner ett behov av att tillhöra och söka sig till en grupp av gemenskap för att finna en högre 

mening med tillvaron. Glaser som skrivit om just klubbar och identifikation menar att det inte 

är något nytt fenomen att söka sig till olika klubbar för att hitta sin identitet. Således har 

klubbarna alltid haft en stor betydelse för supportrarnas identitetsskapande. 

  

Människan har i grunden ett behov av att känna en tillhörighet och gemenskap och den 

gemenskapen går ofta att finna inom klubbarna och fotbollen har i alla tider verkat 

identitetsskapande. Jonas Havelund menar att det oftast är i samband med derbymatcher som 

det förstärks och att det just är lokalpatriotismen som är den drivande faktorn till att det 

uppstår bråk mellan supportrar (Havelund 2010). Lokalderbyn, det vill säga matcher mellan 

lag från samma ort, ett konkret exempel är stockholmsklubbarna AIK och Djurgården, 

innebär att det ofta uppstår bråk och känslor bland supportrarna. Vid sådana matcher är det 

vanligt att det blir väldigt känsloladdat och att derbymatcherna slutar upp med misshandel och 

bråk (Havelund 2010). 

  

Glaser nämner att sociologen Anthony King skrivit i sin studie att sport är en arena där sociala 

relationer och gemensamma föreställningar skapas och vidmakthålls på ett i det närmaste 

fysiskt sätt. Han beskriver känslorna på följande sätt: 

  

Två lag som på planen kämpar om segern, vilket förstärks av att respektive lags 

anhängare är placerade på två olika delar av stadion. Dessa tydliga gränser och 

uppdelningar förstärker känslan av ett vi och dem. Denna känsla är något som kan 

få en extra laddning om lagen representerar olika fenomen som etnisk, nationell 

eller regional tillhörighet, särskilt om dessa tillhörigheter spelar en viktig roll 

utanför arenan. Med tanke på dessa omständigheter så är det inte heller 

förvånande att fotbollen använts och är viktig som skapare av identitet. 

(Glaser 2015). 

   

Världen är idag är globaliserad vilket innebär att det är ett samhälle som är präglad av 

kulturmöten. Människor har i alla tider rest, utbytt varor och kunskaper men även varit rädda 

att uppfattas som främmande och annorlunda. Kulturmöten är därför i detta avseende ett 
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intressant fenomen att studera, då fotbollsarenorna kommit till att bli en arena där sociala 

relationer upprätthålls men där även kulturmöten sker (Stier, 2009).  

  

Människan är en social varelse och har ett behov av att känna en gemenskap, det är något 

människan i grund och botten längtar efter. Det finns en längtan efter trygghet och närhet, 

vänskap och kärlek och i en gemenskap finner människan detta menar Durkheim. (Witt & 

Knoll, 2005).  

 

4.3 Putnam om den ensamme bowlaren 
 

Putnam visar i sin studie Den ensamme bowlaren (2006) att vi människor inte bowlar 

tillsammans i lika stor utsträckning som vi gjorde en gång i tiden och att vi hellre gör det i 

ensamhet än i grupp. Han menar att detta kommit att bli ett bakslag för demokratin.  

 

Han menar att bristen på engagemang i samhället resulterar till ett sönderfallande samhälle. 

Människan konsumerar alltmer i TV och tekniska prylar vilket resulterar i ett lägre socialt 

kapital (Putnam, 2006). Hans studie utgår från att amerikaner inte ägnar sig åt politik längre 

där det faktiska deltagande i politiken är ett problem, likaså inom idrotten. Där har det numera 

övergått till något man istället tittar på istället för att utöva sporten i sig. På så vis faller den 

sociala aspekten bort som människan brukade dela i grupper tidigare (Putnam, 2006).   

 

Han menar att människorna organiserade sig inom föreningar och inom politiken i högre 

utsträckning förr. Men idag har TV:n och sociala medier kommit att bli ett viktigt verktyg för 

människorna ska kunna bli politiskt aktiva (Putnam, 2006).  

 

Putnam hävdar att ju mer man ser på TV desto mindre engagerar man sig, och visar hur 

samhällsengagemanget sjunkit under de senaste decennierna. Hans slutsats är att det rör sig 

om ett par faktorer som orsakat att det sociala kapitalet försvagats. Det skulle röra sig om brist 

på pengar och tid. Han tar även upp generationsväxlingen och den elektroniska underhållning 

som en viktig och avgörande faktor, i synnerhet Tv-tittande. Detta har resulterat i att 

människor tillbringar sin fritid mer ensamma än i grupp (Putnam, 2006). 
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Enligt Putnam fanns det ett socialt värde tidigare i att göra saker tillsammans, vilket har att 

göra med att institutionerna var starkare förut, men idag är det en försvagad roll vilket går 

tillbaka till att vi ser ett samhälle i sönderfall. Är det möjligt att återskapa samhället och återgå 

till ett samhälle där det sociala kapitalet var som störst?  

 

Utifrån ett idrottsperspektiv, så menar han att supporterskapet och de sociala banden var 

betydligt starkare förr och numera har sönderfallit. Han visar att ju fler människor som var 

engagerade i idrottsföreningar, organisationer och frivilliga nätverk förut desto bättre visade 

sig demokratin verka. Han säger även att idag lägger vi allt mindre tid åt att utöva sport, men 

vi lägger gärna mer tid och pengar på att se sport i jämförelse med hur det såg ut för bara 

några årtionden sedan. De sporter som blivit populära bland de yngre är bland annat 

snowboard och inlinesåkning, det vill säga inga sporter som är lika “sociala” som de 

traditionella sporterna (Putnam, 2006).  

 

4.3 Maskulinitetsteorin 
 

Den tidigare forskningen som varit av intresse är Paul Willis studie Learning to Labour - How 

Working Class Kids get Working Class Jobs (1977). Även om hans studie inte fokuserar på 

supporterkulturen, kan vi med hjälp av hans studie få en bredare förståelse för hur 

motståndskulturen tar sig till uttryck i samhället. Teorierna han använt sig av handlar om 

maskulinitetsteorin.  

 

Förklaringen till att det oftast är män och framför allt unga pojkar som dominerar bland 

huliganerna och supportrarna har och göra med det Paul Wills valt att forska om, nämligen 

motståndskulturen. Hans undersökning grundar sig på observationer och intervjuer han gjort 

med ett pojkgäng i en medelstor engelsk stad. Hans studie visar att flickor inte har ett lika 

stort behov som pojkar av att visa motstånd. Även om hans studie främst handlar om 

motståndskulturen i skolan och framförallt arbetarklassen så går det ändå att dra liknande 

paralleller till huliganismen idag som domineras av unga män (Willis, 1977). 

 

Även stora delar av Robert Connells forskning handlar om maskulinitet och teori som berör 

maskulinitet. Likaså tillämpar Joakim Glaser maskulinitetsteorin i sin studie. 

Supporterkulturen har sedan 1960-talet dominerats av män därav förklaringen att det funnits 

betydligt fler manliga supportrar än kvinnliga, vilket har och göra med rådande strukturer i 
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samhället enligt Glaser (2015). Det empiriska materialet Joakim Glaser använt sig utav är 

baserat på intervjuer med fotbollssupportrar från olika klubbar och observationer från ett antal 

matcher.  

5. Metod 

I det här avsnittet redogörs studiens tillvägagångssätt samt metodologiska överväganden. 

Urval, genomförandet och bearbetning av all data som samlats in under forskningsprocessen 

presenteras i detta avsnitt. Avslutningsvis redogörs de forskningsetiska principerna som följt 

med under arbetets gång. I slutet av studien finner vi metoddiskussion, intervjufrågorna, 

samtyckesbrevet samt transkriberingen av intervjuerna som genomförts med som bilagor. 

 

5.1 Val av metod 

  

Det är en kvalitativ datainsamlingsmetod som är relevant för studien, vilket grundar sig i att 

det är ett samhällsvetenskapligt ämne. Studien ämnar undersöka fotbollssupportrar syn på sig 

själva och sitt supporterskap i det senmoderna samhället med hjälp av semistrukturerade 

intervjuer och observationer.  

 

Med semistrukturerade intervjuer avses frågor som redan är förutbestämda, samt möjligheten 

till att kunna följdfrågor till kandidaterna som intervjuas. På så vis finns det en flexibilitet i 

intervjun och med hjälp av följdfrågor kan intervjun få ett större djup. (Denscombe, 2018). 

  

I samband med att man utför en studie brukar man använda sig utav två olika metoder i sin 

undersökning, antingen en kvantitativ metod eller en kvalitativ sådan. Jan Hartman betonar 

hur viktigt det är att skilja mellan de två olika undersökningarna. Förklaringen till den 

kvantitativa undersökningen grundar sig i att den metodansatsen har en positivistisk 

vetenskapsteori som grund. Företeelser man väljer att studera i den kvantitativa 

undersökningen görs i form av observationer. Genom att observera väljer man att mäta olika 

slags företeelser i världen och finner både uttryck och samband mellan dessa. Den 

kvantitativa undersökningen är en metod som vanligtvis används inom naturvetenskapen, men 

kan likaväl användas inom samhälls- och beteendevetenskapen beroende på resultatet man är 

ute efter (Hartman, 1960). 
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Kvalitativ och kvantitativ metod brukar i vanliga fall framställas som varandras motpoler och 

olika forskningsstilar som man behöver välja mellan. Arne menar på att det inte finns några 

större skillnader mellan metoderna. Vilket har och göra med att man ibland förväxlar metod 

och metodologi, metod har att göra med det systematiska och handgripliga tillvägagångssättet 

med data, medan metodologi syftar på den kunskapsteoretiska utgångspunkt på vilken 

metoden vilar (Arne, 2003). 

 

Medan förklaringen till den kvalitativa undersökningen snarare behandlar hur människor 

upplever sig själva och sin omgivning. Inom den kvalitativa undersökningen används 

hermeneutiken som grund, när en sådan undersökning presenteras så försöker man komma åt 

något subjektivt. Till skillnad från den kvantitativa undersökningen, är det inget som kan 

observeras utan måste förstås genom att man sätter sig in i människors livsvärld och situation. 

Det går därmed inte att mäta det som ska undersökas och inte heller är det något som kan 

presenteras med hjälp av numeriska värden, som vanligtvis görs inom den kvantitativa 

undersökningen. De vanliga undersökningsmetoderna är naturalistisk observation och även 

djupintervjuer, vilket handlar om att människan står i centrum (Hartman,1960). 

 

 Författaren till Vetenskapligt tänkande Jan Hartman förklarar att hermeneutiska teorier är 

antaganden om vad som redan finns. I detta avseende handlar det om att beskriva människors 

livsvärld och hur vissa företeelser knyter sig samman (Hartman,1960). 

  

Att ta del av hur människor uppfattar verkligheten och hur de uppfattar sig själva är av stor 

betydelse. Det är inget som går att mäta, utan det är något man tolkar genom att granska 

människors beteende och genom att ta försöka leva sig in i deras livsvärld förklarar Hartman. 

Därför upplever jag att den kvantitativa metoden inte hade varit relevant för uppsatsen. Den 

hermeneutistiska metoden går ut på att skapa sig en förståelse för hur supportrarna uppfattar 

och tolkar sin omvärld (Hartman, 1960). 

  

Ovanstående stycke är vad jag kommer ägna mig åt under uppsatsens gång. Att dra 

kopplingar och se vilka samband det finns mellan fotboll och samhället är det jag finner mest 

relevant när jag väl tillämpar det hermeneutiska förhållningssättet. Precis som inom 

hermeneutiken så är man intresserad av hur världen uppfattas av människor. I mitt fall så lär 

det bli intressant att ta del av supportrarnas självbild men också hur deras uppfattning om 
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världen ser ut, den hermeneutiska vetenskapen blir således ett viktigt verktyg under 

uppsatsens gång. 

 

5.2 Urval 

  

Hartman lyfter upp flera positiva aspekter med en kvalitativ metod och det är möjligheten till 

att kunna göra ett urval när man ska genomföra semistrukturerade intervjuer (Hartman, 1960). 

I det här fallet begränsade jag intervjupersonerna till enbart Malmö FF-supportrar. Det var 

aktiva Malmö FF-supportrar som ansågs lämpliga för studien och supportrar som i vanliga fall 

står på ståplatsläktaren och klacken.  

 

Även om titeln på uppsatsen handlar om svensk supporterkultur och inte någon specifik 

fotbollsklubb, var ambitionen att få med ett perspektiv från supportrar som gäller hela landet. 

Till en början var tanken att intervjua supportrar från de tre stora allsvenska klubbarna, men 

det hade varit för omfattande. Detta angreppssätt förändrades dock eftersom jag i samråd med 

min handledare kom fram till att svaren från intervjupersonen troligtvis hade varit samma.  

 

Urvalet blev därmed bekvämlighetsurval. De fyra intervjupersonerna skiljer sig, förutom 

lagtillhörighet, även i form av ålder, inlevelse, engagemang och erfarenhet av supporterskap. 

Urvalet skedde genom att jag tog kontakt med samtliga supportrar genom nätet.  

 

Däremot finns det en risk att urvalet inte riktigt blir som man tänkt sig, dels att individer man 

vill skulle vilja ha med i studien inte vill eller kan vara med. Samt att man kan begränsas 

utifrån tidsaspekten och får nöja sig med individer som finns tillgängliga. Det skickades ut en 

förfrågan till 10 olika supportrar, fyra av dem kunde medverka. En del av supportrarna har jag 

fått kontakt med genom en handledare på min förra VFU som själv är verksam i MFF-

kretsarna, samt Twitter.  För att säkerställa intervjupersonernas anonymitet benämns de med 

andra namn.  

 

5.3 Tillvägagångssätt 
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I och med syftet med studien var att undersöka supporterkulturen så var det relevant att vända 

sig till fotbollssupportrar och ta del av deras livsvärld. För att kunna analysera materialet som 

samlats in i form av etnografiskt fältarbete, observationsanteckningar och ljudinspelningar 

under intervjuerna krävdes en ordentlig bearbetning av materialet (Kvale, 1997). 

Förberedelsen och bearbetning såg ut på så vis att en transkribering utfördes i samband med 

intervjuerna, vilket var en förutsättning för att kunna göra om materialet till analyserbar text 

(Kvale, 1997). 

  

Det finns både för- och nackdelar med en kvalitativ metod där semistrukturerade intervjuer 

används. Generellt är fördelarna med intervjuer att man kan få en omfattande bild av ämnet, i 

det här fallet supportrarnas syn. Fördelen är att man får ta del av hur individer uppfattar sin 

värld och sitt liv och får kunskap om deras erfarenheter, känslor och deras livsvärld (Kvale, 

1997). Samt att man får en god bild av individernas upplevelse av ämnet, vilket kommer att 

bli föremål för ytterligare analys i studien (Kvale,1997). 

5.4 Datainsamling 

  

Datainsamlingen genomfördes i form av intervjuer och observationer. Deltagande observation 

är en av de mest centrala metoderna inom samhällsforskning och används för att samla in data 

i etnografiska studier. Genom etnografiska observationer valde jag att observera supportrarna 

i deras naturliga miljö, det vill säga i den miljön de brukar befinna sig i, i det här fallet på 

läktaren. 

 

Observationerna som genomfördes var ett sätt att komplettera den insamlade empirin från de 

semistrukturerade intervjuerna. Under en hemmamatch mot Mjällby (7 maj 2022) satt jag på 

pressläktaren för att observera supportrarna. Den etnografiska forskningen handlar således 

inte om att studera beteenden, utan snarare att undersöka meningsfulla handlingar som jag i 

sin tur tolkar i forskningen. Ambitionen var att se världen utifrån deltagarnas perspektiv, det 

vill säga supportrarna.  

 

Arne betonar vikten av att avsätta tid under datainsamlingen, för att det är i 

datainsamlingsfasen som man genomför intervjuer, sammanställer texter som analyseras och 

observerar olika beteenden eller på annat sätt samlar in data som ligger till grund för själva 

analysen (Arne, 2003).  
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Därför valde jag att avsätta en hel del tid åt att lyssna igenom intervjuerna, transkribera det 

som och sammanfattade det väsentliga från supportrarna. På så sätt kunde jag se likheter samt 

mönster i deras svar. Svaren kunde knytas ihop med teorin som presenterats. Datainsamlingen 

genomfördes genom intervjuer som spelades in genom mobilens röstmemo. Intervjuade 

varade i cirka 40-45 minuter. Två av intervjuerna genomfördes genom Zoom och två 

genomfördes genom fysiska möten. Att genomföra intervjuer genom personliga möten är att 

föredra för på så sätt kan man analysera intervjupersonerna på ett djupare plan (Kvale, 1997). 

5.5 Etiska överväganden 

  

Inom forskningen ställs forskaren inför flera etiska val och överväganden. Forskning som 

berör människor kan vara ett känsligt ämne och därför blir viktigt att det utförs enligt viss 

praxis och med en noggrannhet. I följande forskning så kommer vi att utgå från de fyra 

huvudkraven för forskningsetiska principer inom humanistiskt-samhällsvetenskaplig 

forskning som Vetenskapsrådet publicerat (2002) som fyra allmänna huvudkrav. Det är: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Det finns 

flera aspekter som man bör ta hänsyn till under en forskningsprocess och med hjälp av de fyra 

forskningsetiska kraven så är det viktigt att man arbetar med de för att kunna utforma en 

rättssäker studie. Med tanke på att metodvalet, som presenteras ovan, handlar om att intervjua 

kandidater till studien så är de etiska aspekterna intressanta att lyftas upp.  

  

Denscombe (2018) skriver om vikten av att göra etiska överväganden men även om att 

forskningen genomförs på ett moraliskt sätt att det ansvaret vilar på forskaren. Med tanke på 

att datainsamlingen kommer vara i form av intervjuer kommer jag ta hänsyn till att 

datainsamlingen hanteras på ett konfidentiellt sätt. Även om svaren från kandidaterna med 

stor sannolikhet inte kommer vara någon information som kan komma till skada för 

kandidaterna så är det viktigt att kandidaterna känner sig trygga, möjligheten att vara 

anonyma. Ett informerat samtycke kommer tas med i studien. 

  

Ett informerat samtycke är en etisk riktlinje för samhällsforskningen (Kvale, 1997) och det 

etiska perspektivet har tagits i beaktning under arbetets gång. På så vis att intervjupersonerna 

blivit informerade, möjligheten till att vara anonym i studien och avbryta intervjun. Innan 

intervjuerna genomfördes riskbedömningar, dels valdes individer under 18 års åldern bort. 
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Samt tog hänsyn till om intervjupersonen skulle ta upp känsliga uppgifter, att uppgifterna inte 

skadar individers integritet på något sätt (Kvale, 1997). 
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6. Resultat och analys  
 
I detta kapitel kommer den empiri som erhölls genom de semistrukturerade intervjuerna samt 

den utförda observationen redovisas. Här presenteras resultatet som framkommit av 

intervjuerna med respondenterna och utifrån studiens två frågeställningar kan vi ta del av 

supportrarnas syn på identitetsskapande och kollektiv tillhörighet.  

 

I följande del redogörs respondenternas syn på deras egna engagemang och supporterskap.  

Detta jämförs med Putnams tes om att människor idag inte är engagerade i idrottsföreningar i 

lika stor utsträckning som förut. Respondenterna A och B förklarar sin syn på detta genom att 

dra exempel ur sina egna erfarenheter. Supporter B yttrar följande:  

 

Ja, det finns ju supporterhuset, jag har tre-fyra flaggor. Min dotter har gjort en 

egen och har ett par flaggor, mycket sånt rent visuellt som man kan ha på 

läktaren. Inför säsongerna och ibland under säsongerna så finns det läktarmöten 

där man diskuterar vad som kan förbättras, kanske nya riktlinjer från polisen 

eller från klubben. Jag försöker gå på dom också, för ett par år sedan var jag 

med i MFF-support och då är det väldigt mycket jobb vid sidan om. Nuförtiden, 

även om jag kanske inte är med i MFF-support på det sättet så är jag bussvärd 

till bortamatcher så ofta jag kan och då är det en hel del planering inför. Det blir 

nästan som en livsstil. (MFF-supporter B) 

 

Samtidigt menar Putnam att människor idag tenderar att vara mindre engagerade i samhället 

både inom politiken och inom idrottsföreningar. Hans tes utgår från att kommersialiseringen 

varit en bidragande faktor (Putnam, 2006) där människan hellre konsumerar i TV och 

tekniska prylar än att delta i sociala grupper och vilket resulterat i att människor hellre 

tillbringar sin fritid ensamma än i grupp (Putnam, 2006). Men utifrån respondenternas svar så 

verkar Putnam tes inte riktigt stämma. Supportrar idag är engagerade och precis som Freddy 

ovan betonar så har det kommit till att bli en livsstil.  

 

Föreningslivet är något som respondenterna värdesätter och gärna sluter sig bakom. Samtliga 

supportrar är engagerade inom föreningslivet och ger tillbaka till sin klubb genom ett 

engagemang utanför arenan. Supporter A svarar på frågan om varför föreningslivet har en 

sådan stor betydelse i hans vardag: 
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Du hör ordet, förena. Det förenar människor. Det får folk att sluta upp vid 

någonting och göra något bättre och det är så mycket. Föreningslivet är fantastiskt, 

så många människor som gör allt för föreningar runt om i Sverige. Det är fanatiskt 

att se hur föreningslivet hjälper människor också (Malmö FF-supporter A). 

 
Det hänger ihop med vad Supporter D hade och säga om frågan, som egenföretagare har 

föreningslivet och supporterskapet varit en väg in till nya kontakter. Hon har kunnat bilda sig 

ett nytt kontaktnätverk och mötet med nya människor har spelat en stor roll för henne. Frågan 

om vad fotboll och supporterskap innebär för henne svarar hon:  

 

Fotboll för mig är gemenskap och kreativitet och att få utlopp för känslor och få 

vara en del av ett sammanhang och något större. För mig personligen, innebär 

supporterskapet att få vara kreativ och möta människor med ett intresse man själv 

har och att man har ett ställe att gå till där man vet att det finns kompisar. För mig 

handlar det mycket om gemenskap, jag är inte så tekniskt bevandrad sådär med 

alla olika tekniker man kan kunna utan för mig är det känslorna. Alltså 

lyckokänslor, nervositet, besvikelse och allt man kan känna och uppleva 

tillsammans (Malmö FF-supporter D). 

 
 
6.1 Familjer   
 
Respondenternas syn på deras supporterskap är i enlighet med den tidigare forskningen. Både 

supporter A och B supporterskap sträcker sig tillbaka långt bak i familjen. I samtalet med 

Freddy och Jones så berättar de om gemenskapen och den kollektiva tillhörigheten. På samma 

sätt tar de med sig sina barn till hemmamatcherna och deras barn har fostrats in i 

supporterskapet. Barnen delar de känslorna som de själva fått uppleva med sina familjer. 

Supporter A förklarar:  

 

Jag är infödd MFF-supporter. Min mormor satt och sticka MFF-halsdukar och 

tröjor till oss. Hon gjorde såna här MFF-kuddar. Min morfar var MFF:are, min 

mamma, min moster, mina bröder spelade i MFF som barn. Jag kommer ihåg att 

MFF-märket varit med sedan jag minns så det är bara en självklarhet. 
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Det stämmer överens med Bourdieus teorier om klass där han menade på att ens 

samhällsklass kan påverka en och att människor tenderar att välja liknande utbildningar och 

yrkesval som ens egna föräldrar (Bourdieu & Passerson, 1970). På samma sätt som ens 

samhällsklass reproduceras så reproduceras även supporterskapet inom familjerna.   

 
6.2 Kollektiv tillhörighet  
 
Genom att klä sig i lagets färger resulterar det i en ökad identitet, samhörighetskänsla och 

stolthet oavsett prestationsförmåga hos laget enligt Brännberg. Vidare skriver Brännberg att 

det idag finns väldigt många olika typer av åskådare och att den moderna supporterkulturen 

präglas av ett ständigt nytänkande.” (2003). För utomstående finns det en bild av att 

fotbollssupportrar enbart ser på en match och därefter beger sig hemåt igen.  

 

Brännberg (2003) förklarar att känslorna är som starkast på ståplatsläktaren och att det har 

och göra med att känslor för laget kan få mer utlopp om människan förblir stående än om 

människan skulle vara sittande. Det är en uppfattning respondenterna delar, Freddy förklarar 

följande:  

 

Matchen, -98 någon gång man bara ser, jag satt med min pappa och tittade bort 

mot läktaren och alla står och sjunger och de hoppar och då kände man 

verkligen att, men det är där jag ska vara. Där borta, på ståplats och på den tiden 

var det den gamla stadion och då var det hela långsidan som var ståplats. Men 

där och då bestämde jag mig att jag aldrig ska sitta ner när jag kollar på fotboll 

(Malmö FF-supporter B). 

 

Gemenskapen och den kollektiva tillhörigheten förstärks på ståplatsläktaren, där 

gemensamma ritualer genomförs och oavsett klubbtillhörighet så är det något supportrarnas 

enas kring. Supporter B berättar även att han känner en samhörighet med någon som står på 

en ståplats i AIK-klacken än vad han känner med en som sitter ner i Malmö FF. Vilket har 

och göra med att supportrarna trots skilda bakgrunder enas kring samma ritualer på plats. Han 

säger:  

 

Jag kanske känner igen mig mer med på någon som står på en ståplats i AIK-

klacken än vad jag känner med någon som sitter ner i MFF även om vi har 
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samma kärlek till samma lag. Men den som står upp vet ju vad som gäller, den 

tänker likadant att det jag gör påverkar på läktaren de där nere (Malmö FF-

supporter B). 

 

För att koppla till VanderZwaag teorier som presenteras av Brännberg (2003) så menar han att 

idrottsutövarna tänker på supportrarna under ritualen och i regel upplever det som om 

åskådarna kommit för att se deras lag prestera bra. Supportrarna känner en ömsesidig 

samhörighet med alla i klubben vilket kommer till uttryck i skilda ritualer som exempelvis i 

klackens sånger. De uppfattar det som om det är åskådarnas och spelarna tillsammans som 

skall besegra motståndarna. När en spelare genom klackens sånger hör sitt namn utropas 

hoppas supportrarna att han erfar det som om han betyder någonting för dem. Därmed får han 

nya obeskrivliga krafter att våga göra något positivt för laget. Jag frågar om en match som 

varit betydelsefull för supporter B varpå han svarar:  

 

Det måste nog vara ett samarbete mellan de elva på planen och på läktarna för 

att jag ska tycka att den här matchen var något utöver det vanliga. En match som 

jag mycket väl kan ta upp är och inte bara jag, men även Markus Rosenberg 

tyckte var den fetaste. Det är ju Sparta Prag. Där de hade vunnit med 4-2 borta i 

Prag och vi var tvungna att vinna med 2-0. Hela stadion trodde verkligen på det, 

hela laget trodde på det från uppvärmningen tills att domaren blåste av. Såna 

matcher värderar jag otroligt högt när man känner att läktaren verkligen var med 

och bidrog till segern liksom (Malmö FF-supporter B).   

 

Gemenskapen förstärks på arenan, delar upplevelser med sina barn. Respondenterna förklarar 

hur de känslomässigt påverkas av ramsorna och sångerna i arenan på ståplats-sidan. Supporter 

B ger exempel på känslorna:  

 

Om det jag gör en promille större chans att jag står och skriker i 90 minuter det är 

därför jag är där liksom, så det är egentligen det som är först och främst fotbollen för 

mig framför allt när jag är på plats. Att man känner sig delaktig på det sättet. Att vara 

supporter, det är enkelt. Det handlar om att kunna stötta sitt lag i med- och motgång 

från att domaren blåser i gång till att det slutar liksom och allt jag gör handlar om att 

kunna skicka all min energi ner på plan. (Malmö FF-supporter B) 
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Supporter A förklarar: 
 

Det är stämningen, det är samhörigheten. Jag vill inte bara sitta still och titta, jag vill… 

Samhörighet absolut och det är känslan, det är sångerna. Jag har stått på ståplats på gamla 

stadion också. Jag tycker om allting, jag tycker om när de smäller av bengaler och när det är 

rök och show och det är flaggor och det är sång det är allting, när det är flaggor och jag diggar 

det (Malmö FF-supporter A). 

 

6.3 Supportrarna och spelarna  
 
Den tidigare forskningen, Brännberg skriver: När en spelare genom klackens sånger hör sitt 

namn utropas hoppas supportrarna att han erfar det som om han betyder någonting för dem. 

Därmed får han nya obeskrivliga krafter att våga göra något positivt för laget. Det är också 

generellt så att ett lag gör fler mål och släpper in färre på hemmaplan än bortaplan. En orsak 

är atmosfären och att spelarna känner att de inte vill göra sina supportrar besvikna (2003).  

 

Vilket stämmer överens om supporterns syn på deras roll, supporter D betraktar sig själv och 

andra supportrar som ”den tolfte spelaren”. Vilket innebär att supportrarna på plats har en 

viktig roll för att stötta det egna laget och spelarna. Atmosfären på arenan beskrivs som 

elektrisk, mäktig och känslofylld.  

 
 
6.4 Lokala förankringen  
 
Supporter A delar med av sitt perspektiv:  

 

Nej men jag är mycket så jag älskar Malmö, det är min stad, jag är född här och det är det jag 

kan. Det är klart det lag jag kommer heja på, det är naturligt att heja på MFF- Hade jag varit 

född i Liverpool, beroende på vart man är född, så hade jag hejat på det laget antingen 

Everton eller Liverpool så hade man säkert varit där. Beroende på… Jag tycker att det är 

roligare att följa laget man har närhet till. Jag är mycket så den lokala förankringen.  

(Malmö FF-supporter A)  
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Den lokala förankringen kan vara ett sätt att stärka gemenskapen. Många storklubbar har 

övergått till storföretag och därmed förlorat sin identitet och supportrarnas inflytande är inte i 

lika stor utsträckning. Med hjälp av TV:ns uppkomst och andra medier så har supportrar över 

hela världen kunnat ta del av olika klubbar och klubbarnas supportrar finns inte längre runt 

närområdet. Mikos kallar det för en “de-terrirotrialisering av fotbollen”, där städer och 

supportrar inte längre identifierar sig med fotbollslaget, de lokala traditionerna har 

överskuggats och det har snarare blivit så att framgång och konsumtion tagit över många 

klubbar. Det är således inte lika självklart att en supporter väljer sin klubb utifrån staden man 

är uppväxt i, sambandet, mellan klubbtillhörighet och födelseort är inte lika aktuell längre 

(Glaser, 2015) 

 

Elias förklarar att han inte upplever supporterskapet till internationella fotbollsklubbar lika 

stark som det egna laget. Vilket har och göra med att närheten till den egna klubben, att få 

följa matcher och få se det egna laget på plats spelar en viktig roll i hans liv. Han menar att 

Sverige, likt Tyskland har en unik supporterkultur vilket har och göra med att 

kommersialiseringen inte tagit över fotbollsklubbarna ännu. Han jämför de inhemska ligorna i 

Europa med turism och betonar att det egna laget Malmö FF undgått kommersialiseringen 

vilket gör läktarkulturen mer attraktiv i Sverige.  

 

6.5 Kvinnor och supporterkultur  
 
I frågan om hur representationen och avspeglingen av läktaren ser ut, svarar fyra av fyra 

supportrar att det blivit en bättre avspegling på läktaren vad gäller kvinnor. Men att det kan 

göras mer än så. Läktarkulturen domineras fortfarande av män och kvinnor är i en klar 

minoritet. Därför grundades Malmösystrar, ett initiativ som presenterades fram 2016 och 

kommit till att bli Europas största kvinnliga supporterförening med 200 medlemmar 

(Fotbollskanalen, 2019). 

 

Supporter D var den enda kvinnliga supportern som intervjuades i studien, hon är själv 

engagerad i Malmösystrar och förklarar att de brukar samlas vid Gate fyra under 

hemmamatcherna. Det handlar om att kunna skapa rum för andra kvinnor även om 

läktarkulturen präglas av machokulturen som råder. Från mina observationer från 

pressläktaren har jag kunnat observera den hårda jargongen och attityden bland supportrar. 

Vilket grundar sig i Paul Wills forskning (Wills, 1970), att det främst är män som har ett 
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behov av att visa motståndskultur och går tillbaka till de rådande strukturerna i samhället som 

Glaser påvisar (Glaser, 2015).  

 

7. Diskussion 

I den här delen presenteras hur resultatet förhåller sig till den tidigare forskningen och till 

teorin. Inledningsvis presenteras metoddiskussionen som följs av studiens slutsatser.  

 
7.1 Resultatdiskussion  
 

På samma sätt som samhället är i ständig förändring (Giddens, 2008), förändras även 

identitetsskapandet. Med tanke på att respondenterna var eniga om att kommersialiseringen 

förstör supporterkulturen, så ställer jag mig frågan hur de hade förhållit sig till deras egna 

supporterskap om deras klubb hade gått den riktningen. Det vore inte helt otänkbart att även 

de allsvenska klubbarna hade påverkats av kommersialiseringen i framtiden.   

Det talas om att människorna har en större valmöjlighet idag och därmed kan välja sin livsstil 

på egen hand i det senmoderna samhället (Giddens, 2008) men utifrån samtliga respondenter 

så visar det något annat. De har mer eller mindre blivit infödda i det egna supporterskapet, att 

välja Malmö FF som klubb har snarare varit en regel än ett undantag. Det vore nästan 

otänkbart att växa upp i Malmö och stötta ett Stockholmslag, därför ställer jag mig frågan om 

det verkligen råder några valmöjligheter i det senmoderna samhället som Giddens talar om.  

 
7.2 Metoddiskussion  
 

Det finns både för-och nackdelar med den valda metoden som presenterades i tidigare avsnitt, 

nackdelen med semistrukturerade intervjuer är att det kan uppstå misstolkningar (Denscombe 

2018). Huruvida man tolkar respondenternas svar blir därmed avgörande för studiens resultat. 

För att få mer bredd i studien hade en annan metod kunnat kompletterats i studien. Ett 

alternativ hade kunnat vara komplettera intervjuerna med ytterligare en metod som hade 

kunnat användas som underlag för studien. Det hade kunnat vara av intresse för studien att 

komplettera med den kvantitativa metoden och på vis lyfta fram andra perspektiv. Däremot 

kan det vara en svårhanterlig uppgift att mäta hur supporterskapet förändrats med hjälp av en 

sådan metodologisk ansats.  
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Med tanke på tidsbegränsningen valdes den kvantitativa metoden bort, tanken var att både den 

kvalitativa och kvantitativa metoden skulle användas i studien. Metoderna hade kompletterat 

varandra väl i studien, det hade varit intressant att göra enkäter bland supportrar på plats 

under matcherna och på så vis ta del av deras syn på det egna supporterskapet. Men med 

tanke på brist på både tid och resurser så valdes det bort. 

  

Visserligen kan det finnas fördelar med att kombinera metoderna, då metoderna komplettera 

varandra. Men eftersom studien behandlar supporterkultur var den kvalitativa 

forskningsintervjun ett självklart val. 

 

Det fanns inga större svårigheter med att utföra observationerna under matchdagen och utföra 

fältarbetet från pressläktaren i och med att jag i vanliga fall brukar sitta på samma plats och 

frilansa. Jag var därmed väl bekant med pressläktaren och att observera supportrarna från min 

plats. Brinckmann skriver att det är relevant att erhålla tillstånd när forskaren genomför 

fallstudier och etnografiskt fältarbete som jag gjorde i det här fallet (Kvale,1997) Det gjordes 

genom att komma i kontakt med Malmö FF:s pressansvarige för att bli ackrediterad till 

matchen, den här gången i egenskap av forskare.  

 

Vad gäller intervjuerna, var respondenterna föremål för forskningen och valde att ställa upp 

utan några svårigheter. Brinckmann skriver att vid sådana situationer offrar människor tid och 

ansträngning för att hjälpa till i undersökningen, samtidigt ska man betrakta samarbetet som 

en nödvändig resurs för samhällsforskningen, det är en resurs som inte går att ta för given 

(Kvale,1997). Men med tanke på att jag var i kontakt med 10-tals supportrar, så var det inte 

alla som hade möjlighet att ställa upp på grund av tidsbrist.  

 

Frågorna som ställdes till respondenterna var ett sätt att förstå världen utifrån deras synvinkel 

samt deras syn på deras egna supporterskap. Att förstå deras upplevelser och uppleva tingen 

som de upplever dem som Brinckmann förklarar används semistruktuerade intervjuer som ett 

verktyg för att förstå deras världssyn  (Kvale,1997).  

 

Frågorna som konstruerades till respondenterna iscensattes på så vis att de fick möjlighet till 

at ge synpunkter på sitt liv och sin värld (Kvale,1997). Jag hade haft mejlkontakt med 

respondenterna och på så vis lärt känna de lite mer, när intervjun började ställde jag frågor 
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som inte hade med intervjun att göra med för att bryta isen lite. Det är en förutsättning för att 

intervjupersonen ska känna sig så pass bekväm som möjligt, frågorna var trots allt väldigt 

personliga. Brinckmann skriver även att det är viktigt att intervjupersonen är tydlig med vad 

hon vill veta (Kvale,1997) därför skickades det ut ett par frågor i förväg till respondenterna. 

Dels för förberedelsens skull och för att det vore viktigt för dem att veta vad som förväntas av 

dem under intervjun. Å andra sidan upplevde jag att en del av respondenterna inte var 

tillräckligt förberedda på frågorna, trots utskicket. Därför ägnade jag en del av tiden till att 

förklara frågorna innan de besvarades, på så vis blev det inte ett flyt i intervjun som jag 

önskat. 

  

8. Slutsats  
 
Syftet med studien var att ta reda på hur supporterkulturen ser ut i förhållandet till 

samhällsförändringen, samt hur supporterkulturen och dess identitetsskapande kan förstås i 

relation till teori om det senmoderna samhället.  
 

Utifrån resultaten och studiens frågeställningar har jag kommit fram till supporterkulturens 

enorma betydelse för samhällsförändringen. Slutsatsen som vi kan dra utifrån svaren från 

respondenterna är att i en tid då individualiseringen blivit allt mer påtaglig, är sökandet efter 

den kollektiva gemenskapen allt viktigare. Individualiseringen i det senmoderna samhället 

tyder på att människor idag är väldigt vilsna och sökande efter något meningsfullt, när de 

finner den kollektiva gemenskapen och tillhörigheten har de funnit sin mening. Samtidigt som 

samhället går åt ett individualiserat håll, där människor upplever en sorts otrygghet och 

vilsenhet så kan sökandet te sig i supporterkulturen och klubbarna.  
 

Även om den kollektiva tillhörigheten i första hand var utmärkande för moderniteten, snarare 

än senmoderniteten så har människor idag börjat söka efter nya gemenskaper som kan bringa 

de en trygghet i vardagen. När Durkheim valde att lyfta den industrialiserade urbaniseringen, 

då människorna flyttade in till städerna på samma sätt vill jag peka på att det finns en likhet 

idag. I det senmoderna samhället samlas människor med olika bakgrunder, vad gäller klass, 

kön och etnicitet, livserfarenheter och samlas ute på fotbollsarenorna. Därmed har 

supporterklubbarna kommit till att bli ett svar på den problematik som råder i det senmoderna 

samhället. Supporterklubbarna är svaret på den vilsenhet som människorna i åratal lidit av.  
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Även om studien behandlar supporterkulturen och fotbollen som ett samhällsfenomen, kan 

studien fortfarande vara didaktisk relevant för lärare då identitetsskapande är en del av 

skolans uppdrag.  

 

Samtidigt visar de intervjuade personerna att supporterskapet kan vara ett svar på de 

existentiella frågorna som människan ställs inför. Att vara en del av ett sammanhang, som 

flera av de intervjuade betonat. De existentiella frågorna är viktiga grundstenar i det 

senmoderna samhället (Giddens, 2008). Vad gäller ”urbäddningsmekanismen” som Giddens 

lyfter upp och som är en central del i det senmoderna samhället, visar hur internet idag blivit 

en samlingsplats där människor kan kommunicera utan att behöva träffas fysiskt (Giddens, 

2008). Under pandemin, när det inte var möjligt för supportrarna att gå på fotbollsmatcher och 

träffas, så blev internet en viktig plats att återfinna den gemenskapen de tidigare byggt upp på 

arenorna.  

 
 
8.1 Vidare forskning  
 
Under de senaste åren har vi sett hur damfotbollen växt sig allt större, både vad gäller 

exponering och publikantal. Hösten 2021, den 10 oktober, blev det ett nytt publikrekord i 

Damallsvenskan under ett derby mellan Hammarby och AIK med 18 537 åskådare. Som 

tidigare nämnt råder det en stor brist på vidare forskning om kvinnligt supporterskap och det 

är ett intresseområde jag i fortsättningen vill studera.  
 

Denna studie hade kunnat utvecklats vidare för framtida studier genom att lyfta fram 

perspektiv som behandlar det kvinnliga supporterskapet. 
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9. Bilagor  
9.1 Bilaga 1 
Sektionsöversikt över Elada Stadion   
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9.2 Bilaga 2 

 
Bilaga 2 – Informationsbrev och samtyckesbrev  
 
Mitt namn är Jasmin Nur och jag läser ämneslärarprogrammet vid Högskolan Kristianstad. 
Jag skriver en studie om svensk supporterkultur och söker nu personer som vill delta i en 
intervju som beräknas ta ca 45 minuter.   
  
Intervjun kommer att spelas in, intervjun kan ske digitalt över programmet Zoom eller vid ett 
fysiskt möte. Namn eller andra uppgifter kommer att preudonymieras och ingen obehörig 
kommer att ta del av uppgifterna.   
  
Samtycke till att delta i studien:   
  
Jag har skriftligen informerats om studien och samtycker till att delta. Jag är medveten om att 
mitt deltagande är helt frivilligt och att jag kan avbryta mitt deltagande i studien utan att ange 
något skäl.   
  
Om du använder pappersenkät: Min underskrift nedan betyder att jag väljer att delta i studien 
och godkänner att Högskolan Kristianstad behandlar mina personuppgifter i enlighet med 
gällande dataskyddslagstiftning och lämnad information.   
  
  
……………………………  
Underskrift   
  
……………………………  
Namnförtydligande   
  
  
……………………………  
Datum/Ort  
  
Om du använder webbenkät, en kryssruta i enkätverktyget för att komma till själva enkäten: 
☐ Jag väljer att delta i studien och godkänner att Högskolan Kristianstad behandlar mina 
personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och lämnad information.  
  
  
Kontaktuppgifter:   
Jasmin Nur   
jasmin.nur0002@stud.hkr.se   
Handledare: Staffan Stranne   
staffan.stranne@hkr.se   
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9.2 Bilaga 3 

  Intervjuguide/Intervjufrågor 

1. Ålder?   

2. Familj?  

3. Vad har du för sysselsättning?   

4. Brukar du gå på match? Hur ofta?   

5. När började ditt fotbollsintresse?   

6. Hur gammal var du när du gick på din första fotbollsmatch?   

7. Har du själv spelat fotboll?   

8. Vilket lag supportrar du och varför just det laget?   

9.  Hur och när började ditt supporterskap?  

10. Varför tror du att du blev supporter?   

11. Upplever du att bostadsplats har haft påverkan på ditt supporterskap? Kan det ha 

någon påverkan på andra supportrar?  

12. Upplever du att läktarkulturen och din fotbollsklubb speglar din stad?   

13. Har du något särskilt minne som varit betydelsefullt för ditt supporterskap? Något 

positivt och negativt?  

14. Berätta om en match som varit speciell? Vad gjorde upplevelsen bra?   

15. Har du personer i din närhet som är intresserade av fotboll eller skulle kalla sig för 

supportrar (vänner, familj, partner)? Om ja, hur långt tillbaka i din familj går 

supporterskapet?   

16. Vilka vill du helst gå på match med? Vilka brukar du gå på match med?   

17. Vad innebär det att vara supporter för dig? Vad betyder fotboll för dig?  

18.  Hur ser en vanlig matchdag ut för dig? Vad gör du från att du vaknar tills att du går 

hem? Hur är känslorna?   

19. Vad känner du under en match?   

20. Hur upplever du atmosfären på arenan?   

21. Vad pratar man om efter en match?   

22.  Hur upplever du andra fotbollssupportrar från andra fotbollsklubbar?  

23. Med vilka känner du mest samhörighet med?   

24. Hur känner du inför det andra laget och deras supportrar under matchen?   

25. Vad är en god supporter enligt dig?   

26. Hur upplever du ditt supporterskap jämfört med andra som inte är supportrar?  
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27. Har du någon gång känt dig utanför på grund av ditt supporterskap?   

28. Finns det aktiviteter mellan matcherna? Är du engagerad i dessa aktiviteter?  

29. Är du aktiv/engagerad i din fotbollsklubb? På vilket sätt stöttar du klubben?  

30. Till skillnad från huliganer, varför tror du att supportar inte söker sig till våld?   

31. Är det något annat du vill tillägga?  
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9.4 Intervju med informant 1  

Bilaga 4 – Transkribering intervju med informant 1  
 

 

1. Ålder? 42  

2. Familj? Fru och två döttrar.  

3. Vad har du för sysselsättning? Jobbar som fritidsledare i Rosengård.  

4. Brukar du gå på match? Hur ofta? Jag har årskort, så jag försöker gå på alla 

hemmamatcher och när jag kan och det är nära så försöker jag hinna med två-tre 

bortamatcher. Jag har inte hunnit senast åren, men försöker komma iväg någon gång.  

5. När började ditt fotbollsintresse? Det var nog, sedan jag var barn. Jag kommer ihåg 

att det var Maradona i Napoli, så det var där jag tittat lite och MFF såklart. MFF som 

barn då också? Jaja, min morfar var MFF-supporter, hela min familj var MFF-

supportrar.  

6. Hur gammal var du när du gick på din första fotbollsmatch? Jag var nog fem eller 

sex år, jag kommer inte ihåg vilken match det var. Men jag kommer ihåg att det var 

tråkigt. Man bara satt där, men man fattade inte riktigt då.  

7. Har du själv spelat fotboll? Jag spelade i vad var det, i mellanstadiet eller högstadiet, 

i sexan eller sjuan. Jag spelade i två-tre år. Sen blev det boxning för jag fick rött kort i 

varje match vi spelade. Så jag tänkte att boxning passade bättre. Jag var back, jag 

glidtackla på grus och ja det var inte… Men ja det var andra tider, vi spelade mot 

Vellinge och Höllviken, och både föräldrar och spelare var lide rassiga alltså. Man gav 

igen på fel sätt. Minns du vilket lag du spelade för? Det hette IF Allians och vi höll 

till vid Kronprinsen, jag tror att det är Lilla Torg idag. Men det var IF Allians på den 

tiden.  

8. Vilket lag supportrar du och varför just det laget? Malmö FF, det är det lag jag 

supportar. Sen kan jag tycka om att titta på andra lag, jag kan känna lite så här att man 

vill att det ska gå bra i andra ligor. Men möter de MFF så är de motståndare jag hejar 

inte på de då. MFF är mitt lag det är det lag vill ska vinna.  

9.  Hur och när började ditt supporterskap? Jag är infödd MFF-supporter. Min 

mormor satt och sticka MFF-halsdukar och tröjor till oss. Hon gjorde såna här MFF-

kuddar. Min morfar var MFF:are, min mamma, min moster, mina bröder spelade i 
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MFF som barn. Jag kommer ihåg att MFF-märket varit med sedan jag minns så det är 

bara en självklarhet.  

10.  Upplever du att bostadsplats har haft påverkan på ditt supporterskap? Kan det 

ha någon påverkan på andra supportrar? Ja, hundra procent. Nej men jag är 

mycket så jag älskar Malmö, det är min stad, jag är född här och det är det jag kan. 

Det är klart det lag jag kommer heja på, det är naturligt att heja på MFF- Hade jag 

varit född i Liverpool, beroende på vart man är född, så hade jag hejat på det laget 

antingen Everton eller Liverpool så hade man säkert varit där. Beroende på… Jag 

tycker att det är roligare att följa laget man har närhet till. Jag är mycket så den lokala 

förankringen.  

11. Upplever du att läktarkulturen och din fotbollsklubb speglar din stad?  

Till viss del, absolut det har blivit bättre. Men det beror också på vart på läktaren, där på 

ståplats där tycker jag det ser det ser rätt bra ut. Men det kan alltid bli bättre, jag tycker att 

problemet idag är att många unga och du vet det är mycket fokus på internationell fotboll. 

Om du kollar på barn idag, så hejar de på Real och PSG. Du vet lag som vinner stora 

turneringar och som har stora stjärnor. Då kanske det inte är den lokala känslan. Så jag 

tycker absolut det är någonting som man måste bygga vidare på och känna en tillhörighet. 

Absolut. Varför väljer du själv att stå på ståplats-sidan? Det är stämningen, det är 

samhörigheten. Jag vill inte bara sitta still och titta, jag vill… Samhörighet absolut och det 

är känslan, det är sångerna. Jag har stått på ståplats på gamla stadion också. Jag tycker om 

allting, jag tycker om när de smäller av bengaler och när det är rök och show och det är 

flaggor och det är sång det är allting, när det är flaggor och jag diggar det. Hela 

stämningen? Jaja. Det är glädjen, det blir sån ja gemenskap. Gemensam glädje när det går 

bra och när det går dåligt. Blir det hetsigt på läktaren? Ja det finns bengaltennis, det 

tycker jag bara är idioti. Allt sånt tycker jag bara är… Det finns en gräns. När någonting 

går över en gräns, där folk blir skadade speciellt barn som inte ska behöva bli rädda. Det 

är bara idioti. Fotboll ska vara glädje, det ska vara känslor. Men det ska finnas en gräns. 

Vilka har råd att gå på matcherna, vilka ser man på läktaren? Jag pratade om det 

med en annan supporter igår, att många gånger när det inte varit så bra stämning på 

ståplats så är det många som köper billiga biljetter. Men de bidrar inte till stämningen, för 

mig så står man på ståplats så sjunger man och bidrar man. Jag tror att många inte har råd 

till årskort på andra sektioner för det är dyrare och då är det billigare att köpa på ståplats 

då är det garanterat att kolla på matcher, men du kanske inte är där. Vi snackade faktiskt 

om det, att man borde öppna upp en sektion som är billigare än ståplats. Där man inte 
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behöver känna kravet att vara med och sjunga så jag tror att det är olika prisskillnader. 

Hur ser representationen ut? Speglar läktaren staden? Både ja och nej, den kan 

absolut bli bättre och har blivit bättre tycker jag. Men det beror på, det är så med allting. 

Det är en klassfråga. Där det är dyrare biljetter är det mindre representation av oss, där det 

är billigare biljetter där kanske det är mer representation. Men det finns en mångfald och 

då menar jag inte bara etnicitet även om man försöker hålla bort politik och allting så ser 

man att det är skillnader. Kvinnor då? Det har faktiskt blivit bättre med kvinnor, det ser 

man. På ståplats ser man jättemånga, de har en egen supportergrupp också och det är 

överfett att se. De tar plats och de syns, sen kan det klart också bli bättre. 

Representationen har ökat gradvis med åren. När min morfar gick på match då var det 

män som gick och fruarna satt hemma och lyssnade, de kanske följde med någon gång. 

Men nu är det vanligt, man ser par gå tillsammans, man ser tjejer komma och gå på 

matcherna. Det går åt rätt håll nu, men det kan bli mycket bättre absolut. Mycket 

matchokultur? Fotboll över lag är mycket matcho. Man märker det. Jag vet inte hur man 

ska förklara det, men det är mycket matcho. Sen beror det på vart du sitter och andra 

sektioner, på ståplats så är det mycket känslor. Det blir en hel del svordomar ibland och 

det gör det, men många av de tjejerna som är där får automatiskt en grabbig mentalitet.  

12. Har du något särskilt minne som varit betydelsefullt för ditt 

supporterskap? Något positivt och negativt? Jag har många, men för mitt 

supporterskap... Ett minne jag kommer ihåg är när vi skulle möta Celtic, då gick jag 

själv. För de jag brukar gå med hade inga biljetter, så jag gick dit själv. Jag svär jag 

har aldrig stått och kramat och skrikit med helt okända människor som jag gjorde då. 

Det var helt sjukt, det var en fet kväll. Vi vann, vi gjorde mål jag stod och krama folk 

jag aldrig träffat hela mitt liv och jag går inte runt och kramar okända hursomhelst, 

men det var bara sån. Det var överfett, det var överfett. Där snackar man gemenskap. 

Jätteviktig vinst. Men den senaste tiden om man ska snacka minnen så var det 

Mackans sista hemmamatch, när han gjorde det sista målet mot Dynamo Kiev. Hela 

den var känsla, hela tifot i början som var till honom och att han fick avsluta på det 

sättet. Fan va fett. Det var nära till tårar, det kan jag säga. Man blir bara sentimental av 

att tänka på det. Något negativt med supporterskapet, är väl alla cupfinaler som man 

gått på som vi förlorat. Så nu går jag inte längre på cupfinaler, jag tror vi förlorar om 

jag går med. Detta året, jag ska inte åka upp till Stockholm, jag ska inte vara på plats 

och vinner vi så hoppas jag hela MFF-styrelse ringer och tackar mig och ger mig 

nånting en signerad matchtröja för att jag bidrog till cupen i år. Men är du inte med i 
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klubben i med- och motgång som du tidigare sa? Men hör gör jag det för klubbens 

skull. Jag vet att det är helt, men jag har många såna grejer. Jag har vissa såna saker 

när det är match, jag brukar köpa en cola och de har börjat sälja såna oxkabanarres i 

arenan och jag har en känsla om inte jag gör det så… Och mina vänner är likadana, du 

måste köpa det annars ligger det på dig, det är en sån grej. Första gången jag köpte, så 

vann vi och så blev det en sån rolig grej. Jag tror vi förlorat någon gång när jag inte 

köpt det, så det är en grej som sitter kvar. Jag tror egentligen inte på sånt, men man 

kommer in i någon vana och jag tänker att det är lika bra jag köper annars kommer jag 

sitta och gräma mig så det är lika bra att säkra. Det är ren idioti, men det är bara sån 

man måste göra.  

13. Berätta om en match som varit speciell? Vad gjorde upplevelsen bra?  

14. Har du personer i din närhet som är intresserade av fotboll eller skulle kalla sig 

för supportrar (vänner, familj, partner)? Om ja, hur långt tillbaka i din familj 

går supporterskapet?  

15. Vilka vill du helst gå på match med? Vilka brukar du gå på match med? Jag har 

ett par vänner som jag brukar gå på match med, förut när jag köpte årskort så brukade 

jag gå själv och sen fick jag med en polare som också köpte. Nu är vi fyra-fem styckna 

som brukar träffas upp där och sen så brukar man stå på samma plats och brukar träffa 

samma plats där.  

16. Vad innebär det att vara supporter för dig? Vad betyder fotboll för dig? Jag 

älskar spelet, jag tycker om fotboll och man bortsett från hela supporter grejen så 

tycker jag om fotboll. Att ha turen som jag har att jag har ett lag som jag kan kolla på 

här och blanda in hela gemenskapen och känslan för den grejen. Nä det är fantastiskt.  

17.  Hur ser en vanlig matchdag ut för dig? Vad gör du från att du vaknar tills att du 

går hem? Hur är känslorna? En vanlig matchdag… Nu när man har barn så laddar 

upp kanske jag en och halvtimme innan och gör mig i ordning och sticker till stadion. 

Så det är inte som förr, för då satt man kanske och träffades ute. Då gick man till 

Möllan, träffade upp några vänner och man gick tillsammans till stadion. Nu är det 

inte riktigt så, det är så mycket man ska hinna med. Barnen ska matas och man vill se 

till att de har det bra sen tar jag alltid en voj till matchen snabbt. För många gånger är 

jag försenad, innan kön blir för stor så än så länge så är det stressuppladdning. Men 

sen så ser jag framemot när ungarna är lite större och de kan följa med och man kan 

sätta sig äta en bit. Ibland brukar vi käka innan eller käka efteråt, lite så. Min äldsta 

har varit med några gånger och hon har varit på ståplats, då var hon ganska liten och 
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hon blev nog lite skrämd. Så jag var tvungen och ta en taxi hem, lämna henne hem och 

komma tillbaka. Jag missar inte en match, är det liv och död så stannar jag hemma 

annars inte. Men annars har vi suttit på familjeläktaren, det tycker hon om. Vi ska gå 

snart igen och ta med hennes bästa vän som också tycker om MFF. Hela familjen är 

MFF:are och mina barn märker av att deras farmor och hela familjen är det. Ingen 

annan har stöttat ett annat lag? Nä, faktiskt inte. Men min farsa, må han vila i frid, 

han var ju uppväxt i Stockholm så han var djurgårdare. Men jag har aldrig haft någon 

sympati för Djurgården, aldrig. Jag har alltid hejat på Malmö FF. Men min morfar 

brukade terra honom, men han var djurgårdare. Hade jag växt upp i Stockholm och där 

så hade jag kanske varit det eller vem vet. Eller nej inte Djurgården, det är 

Stockholmslag, tack gode Gud att jag inte är uppvuxen i Stockholm. 

18. Vad känner du under en match? För mig är det, känslorna för mig. När man har 

familj och jobbar du vet så är det fokus på det, man jobbar och tar hand om familjen så 

när det väl är hemmamatch så är det två-tre timmar där jag kan ha min egen tid så att 

säga. Och det är underbart, jag älskar det. Som imorgon (7/5) imorgon är det 

hemmamatch, jag ser framemot det för det är min lilla ventil och sen är det tillbaka till 

det underbara familjelivet och jobbet. Det är inte som att allt annat är tråkigt, men det 

blir något för mig sen allt annat gör an för andra, sina barn och kollegor, för frugan 

men det är min lilla sån där jag kan fokusera på fotbollen och MFF och matchen det är 

sån skön avkoppling.  

19. Hur upplever du atmosfären på arenan?  

20. Vad pratar man om efter en match? Ja, vi snackar. Vi går inte till någon specifik 

plats nu är det mer så att man ska snabba sig hem efter matchen, köpa blöjor på vägen. 

Man ska kolla så att allt är, men förhoppningsvis kommer man tillbaka till när man 

satt och kunde umgås något sånt sen. Klär ni er från topp till tå? Det är olika, jag 

brukar ha min halsduk och sen när det kanske är varmt så har jag kanske MFF-tröja 

eller något. Det är inte så att jag är helt julgransklädd där allt är himmelsblått, men 

nånting försöker man. Man vill ju ändå kunna bidra. För det skapar ju någon form av 

gemenskap, det gör det ju. Det öppnar upp för interaktiva miljöer och man kan börja 

snacka med någon helt okänd som man annars aldrig hade gjort.  

21.  Hur upplever du andra fotbollssupportrar från andra fotbollsklubbar? Det är 

olika, det är väldigt olika. Jag kommer ihåg vi hade en cupmatch mot IFK Göteborg på 

Malmö IP och då var vi och käkade innan. Det slutade med att vi satt med andra IFK 

Göteborg supportrar och snackade. Det var då när han Sören Rieks hade gått över till 
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oss och det var skittrevligt och man satt och gav varandra gliningar (?). Sån rivalitet 

tycker jag om. Jag tycker om, man ska kunna sitta med motståndare, man ska kunna 

ge varandra lite gilringar. Men ändå sitta och ha respekt för varandra och sån 

supporterkultur tycker jag om. Det beror också på vad det är för lag, det beror på 

supportrarna och hur de är. Hur är det mellan er och IFK Göteborg eller HIF? IFK 

Göteborg har jag allt respekt för, det är ett gammalt storlag. Jag vill alltid de ska 

förlora, men jag vill ha de kvar i Allsvenskan. För jag tycker att det är ett klassiker 

möte vi har. Jag kan respektera andra klubbar och andra supportrar men jag hejar på 

mitt lag. HIF är en annan grej tyvärr och det är bara för att jag tycker, om man ska 

jämföra du vet en HIF supporter kan gå med andra MFF-supportrar till stadion kanske 

bli häcklad, kanske får höra ett och annat men behöver inte vara orolig att få på huvet. 

Medans jag hade aldrig gått med en MFF-halsduk uppe i Helsingborg på matchdag. 

Jag hade aldrig gjort det, jag åker inte på bortamatcher för det är på annan nivå. Jag 

gör det inte, det är där skillnaden är. Som klubb, jag respekterar Helsingborg som 

klubb. Jag hade en gammal lärare som var ordförande i Helsingborg och vi har alltid 

hållit på och snacka och så. Han var ju jättetrevlig och vi kunde sitta och snacka 

fotboll och häckla varandra på ett respektfullt sätt men ska jag vara ärlig hade 

Helsingborg försvunnit så hade jag inte brytt mig. Och det är också för att MFF är 

Helsinborgs hatlag. Helsingborg är inte våra rivaler, det är en skånerival. Typ så. 

Varför hade du inte vågat åka till Helsingborg med MFF-halsduk? Jag vet folk 

som blivit slagna för att de haft och det har inte varit några bråkstakar, det har varit 

vanliga supportrar. Vi såg ju vad som hände med han Djurgårdaren, när Djurgården 

var där. Det var en som dog ju. Det har ingenting med fotboll att göra. Jag tycker, de 

som håller på och slåss och sånt där jag kan ha respekt för att de gör det ute i en 

skogsdunge vill de göra det så varsågod du vet, så länge det inte drar in folk som inte 

vill ha med det och göra och ska behöva titta på det. Som det var i England förr, där 

det blev värsta slagsmål utanför och runt om du vet. Då tycker jag att det är bättre, vet 

du vad ni kan mötas upp vid någon gammal bensinmack och kan gå loss på varandra 

om det är det ni vill göra. Ja, det är huliganism och deras supporterskap och det kan 

man ha åsikter om. För mig är det, jag förstår det. Jag behöver inte slåss för att hävda 

mitt supporterskap. Jag behöver inte slå någon annan. Men verbalt är ok? Det 

verbala är en del av fotbollen tycker jag, sen beror det på hur verbalt. För mig finns det 

gränser, man står inte och skriker vadsomhelst. Men stå och häckla och bua. Vad är 

häckla? Nämen asså, jag vet att vi på norra stå har ibland om en spelare spelar fult i 
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motståndarlaget eller tacklar då skriker alla ”smuts”. Asså jag hade inte sått och skrikit 

smuts ute på gatan hursomhelst, men där är det en del av det. Där får man höra det. 

Som jag har sagt till mina döttrar, jag har sån grej och sagt att stadion är den enda 

plarts som man kan få svära någon gång. Vill ni säga en svordom där, det är inte alla 

svordomar, men vill man lägga av någon svordom där så är det okej. Det kan hända.  

22. Vad är en god supporter enligt dig? En god supporter, du supportrar ditt lag i vått 

och torrt. Jag hade gått på match även om MFF hade gått ner i trean eller fyran, jag 

hade gått och kollat och stöttat. Så enkelt är det. Det är inte framgångarna som gör att 

jag går på matcher eller att de spelar bra, det spelar ingen roll. Det är MFF som är mitt 

lag och hade de spelat i en korpen liga så hade jag tittat också. Så enkelt är det. Det är 

inte pengarna, det är inte framgångarna som gör det. Sen att vi varit lyckligt lottade 

som tagit del av det, det är underbart. Är du inte orolig över klubben någon gång 

drabbas av kommersialiseringen? Vi i Allsvenskan kommer aldrig komma upp på 

den nivån, aldrig för det är bara att titta hur Sverige är, det är för litet och det är en 

liten marknad. De pengarna kommer vi inte få från Sverige och för att kunna ta oss ut 

på internationell… Vi kommer aldrig nå dit. För det är så mycket pengar, bara när vi 

mötte Real Madrid, deras trettonde dyraste spelare kostar mer än hela vår trupp. Hur 

ska vi kunna möta upp det, samma också med hela Champions Leauge upplägget förr, 

jag tyckte om när det var mästarkupp. Hade de fördelat pengarna i Europa i alla ligor 

så tror jag att det blivit roligare supportermässigt, spelarmässigt och jämnare. För då 

var alla mästare från varje liga möttes och så gjorde man upp. Idag har du ju, i vissa 

ligor så har du fyra direkt platser till Champions League. Varför det? Men det handlar 

om pengar och tittarsiffror, det är fel. Och vi kommer aldrig komma upp till det. Vi är 

jätteglada över att ha, vad är det nu, 600 miljoner på banken. Vad är en klubb som går 

upp i Premier League får från Championship, det är miljarder. Hur ska vi kunna 

konkurrera om det? Så fort vi har en spelare, en talang så måste vi sälja spelaren, det 

går inte. Det är för mycket pengar och det är för ojämnt fördelat i Europa och i 

världsfotbollen för att det ska gå. Hade supportrarna accepterat det? Den dagen 

MFF blivit en klubb som ägs av en ägare så hade jag inte varit intresserad. Jag vill inte 

att mina pengar ska gå till en ägare som ska bli rik, jag älskar den medlems- och 

föreningsreglerna vi har här. Jag tycker om att MFF är en förening som förenar 

människor och tycker inte att en ägare ska bli rik på mina pengar och tjäna pengar på 

min passion, nej. Absolut inte. Vad är det som är så bra med föreningslivet? Du hör 

ordet, förena. Det förenar människor. Det får folk att sluta upp vid någonting och göra 
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något bättre och det är så mycket. Föreningslivet är fantastiskt, så många människor 

som gör allt för föreningar runt om i Sverige. Det är fanatiskt att se hur föreningslivet 

hjälper människor också.  

23. Har du någon gång känt dig utanför på grund av ditt supporterskap? Nej, jag 

aldrig känt mig utanför på grund av mitt supporterskap. Även om jag suttit med bara 

AIK:are eller  Hammaby-supporters så har jag aldrig känt mig utanför. Jag vet att man 

blir häcklad mycket här, för det är vanligt att många är Real eller Barcelona supporters 

men snälla, de har pengar.  

24. Finns det aktiviteter mellan matcherna? Är du engagerad i dessa aktiviteter? 

Gör du något? För tillfället inte så mycket, jag swishar till Tifo verksamheten 

emellanåt. Det är det jag gör för tillfället. Jag är medlem från och till i MFF-support 

och Malmö FF. Men jag är inte medlem i något möte, är man inte med så ska man inte 

sitta och säga för mycket heller. Men för tillfället har jag inte den tiden, jag har inte 

det. Det lilla jag kan göra, gör jag. Men till exempel nu under pandemin så behöll jag 

mitt årskort och betala för det och begärde inget tillbaka. Jag tänkte är det något 

föreningen kan tjäna på mig så kan de behålla de pengarna, jag krävde varken man 

kunde få sån TV-abonnemang. Jag krävde inte ens det. Jag betalade mitt medlemskort 

och de fick årskorts medlemskap som jag inte ens fick ta del av. Så det var typ det lilla 

jag kunde göra. Skriver du i forum eller något? Nej, men jag läser. Jag säger eller 

skriver inte saker i affekt eller något jag kanske kommer ångra. Men jag följer vissa, 

jag brukar vara inne på Twitter och SvenskaFans. Där finns det både vettiga och 

idioter också. Så jag går inte på forum och läser, men många gånger är det sån 

pajkastning.  

25. Varför är gemenskapen för supportrar så viktig? Amen det är, Malmö är speciellt. 

Vi har ett lag. Det är inte som Göteborg eller Stockholm där det finns tre olika lag, vi 

har ett lag och oavsett vart du kommer ifrån eller vad du har för bakgrund så träffar du 

folk från alla håll som du kanske aldrig hade umgåtts med eller träffat förr. Men du har 

den grejen gemensamt, jag kan stanna och snacka med en person som jag kanske 

aldrig hade pratat med men han har en MFF keps och helt plötsligt kanske vi snackar 

om det. För mig är det, jag tycker om sånt att man kan hitta gemensamma intressen 

när man kanske lever två helt olika liv och två helt olika bakgrunder och så. Så det är 

allt som kan förena folk tycker jag om, som är positivt och som kan ge glädje. MFF är 

en sån sak. Lämnar man sin bakgrund/klass bakom sig? Jo men tänk själv, det är 

en scen där alla oavsett vart de kommer ifrån väl på matchen, väl på stadion då är det 
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MFF. Det är det du har gemensamt, allt annat just då, spelar ingen roll. Det är rätt 

skönt. 
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9.5 Intervju med informant 2  

Bilaga 5 – Transkribering intervju med informant 2  
 

1. Ålder?  37 

2. Uppväxt? Gröndal, Svågerstorp vid Mobilia 

3. Familj? Tre barn 

4. Vad har du för sysselsättning? Jag är idrottslärare på en grundskola i Malmö.  

5. Brukar du gå på match? Hur ofta? Jag går mer eller mindre på alla 

hemmamatcherna och om det finns möjlighet så går jag också på bortamatcher.  

6. När började ditt fotbollsintresse?  Sen jag var väldigt liten, jag tror att VM90 kanske 

skulle vara starten liksom för det stora fotbollsintresset. Av någon speciell 

anledning? VM-90 var väl första VM jag minns, jag var fem år gammal. Det var 

Colombias första VM på väldigt länge, mina föräldrar är därifrån och för de var 

väldigt speciellt. Vi kollade alla matcherna och man fastnade verkligen för det.  

7. Hur gammal var du när du gick på din första fotbollsmatch? Jag var sju år, EM-

92 här i Malmö.  

8. Har du själv spelat fotboll? Nej, asså…Något år i division 7 liksom och sen när man 

var liten så spelade man fotboll under alla raster.  

9. Vilket lag supportrar du och varför just det laget? Malmö FF men varför jag 

gjorde det, faktiskt är det inte så självklart. Men jag tror jag måste ha varit runt elva år 

då min pappa tog mig på första matchen någonsin och det var på stadion där var det 

väldigt liten publik. Andra gången vi var där då var det mer publik, man såg klacken 

och det såg himla roligt ut och jag tänkte att det är sista gången jag kommer sitta. Sen 

vill jag alltid stå vid klacken. Men det blev inte mitt lag så förrän de åkte ut till 

Superettan och Zlatan kom fram. De två hör väldigt mycket ihop.  

10.  Hur och när började ditt supporterskap?  

11.  Upplever du att din bostadsplats har haft påverkan på ditt supporterskap? Kan 

det ha någon påverkan på andra supportrar? Kanske lite, i Malmö så tror jag att 

alla ändå blir MFF:are men nu bodde jag precis så att man såg bilköerna varje gång 

det var match. För det är väldigt nära stadion, det kanske är 800 meter ifrån. Det var 

någonting som drog en dit liksom. Så antagligen har det en viss påverkan. Andra 

supportar också? Som sagt jag tror Malmö ändå , det är så pass liten stad att jag tror 

inte det har så stor påverkan och det finns bara ett lag i Malmö. Så jag kan tänka mig 
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att det är mycket större så i Stockholm eller Göteborg, är man född på ett visst ställe så 

blir man det laget.  

12. Upplever du att läktarkulturen och din fotbollsklubb speglar din stad? Väldigt 

bra, det kan såklart alltid bli bättre. Men vi är väl en av de lagen i Allsvenskan som har 

flest kvinnor på läktaren och jag upplever ändå att från många olika kulturer och 

etniciteter samlas där och har en väldigt självklar plats. Det vill jag ändå påstå.  

 

13. Har du något särskilt minne som varit betydelsefullt för ditt 

supporterskap? Något positivt och negativt? Det finns tusentals, det finns verkligen 

oändligt med framför allt positiva minnen. Men jag tror även de negativa minnena är 

väldigt viktiga för formandet av din supporterskap och vem du är vem din klubb är.  

Matchen, -98 någon gång man bara ser, jag satt med min pappa och tittade bort mot 

läktaren och alla står och sjunger och de hoppar och då kände man verkligen att, men 

det är där jag ska vara. Där borta, på ståplats och på den tiden var det den gamla 

stadion och då var det hela långsidan som var ståplats. Men där och då bestämde jag 

mig att jag aldrig ska sitta ner när jag kollar på fotboll. Och det är väl ett starkt minne 

sen starkt minne är också första guldet 2004 för man definiera sig alltid efter sitt lag 

och MFF hade inte vunnit på länge och Malmö under 90-talet var en stad i nedgång, 

men där och då kändes det som att allt var på väg uppåt. Så det är väl ett väldigt 

positivt minne som man alltid bär med sig och sen så har jag som sagt hundratals om 

inte tusentals otroliga minnen med MFF. Negativt? Jag har tyvärr varit i närheten av 

när poliser liksom gått in på läktare och varit ganska aggressiva och våldsamma och 

det är klart att det har man alltid med sig litegrann och numera är jag gammal och 

rutinerad och man håller sig undan såna saker men det är alltid något man har med sig 

i ryggraden att sånt kan hända på en läktare.  

14. Berätta om en match som varit speciell? Vad gjorde upplevelsen bra? Det måste 

nog vara ett samarbete mellan de elva på planen och på läktarna för att jag ska tycka 

att den här matchen var något utöver det vanliga. En match som jag mycket väl kan ta 

upp är och inte bara jag, men även Markus Rosenberg tyckte var den fetaste, det år ju 

Sparta Prag. Där de hade vunnit med 4-2 borta i Prag och vi var tvungna att vinna med 

2-0. Hela stadion trodde verkligen på det, hela laget trodde på det från uppvärmningen 

tills att domaren blåste av. Det är sån stämning att man inte kunde höra, man kan 

kunde inte prata och såna matcher värderar jag otroligt högt när man känner att 
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läktaren verkligen var med och bidrog till segern liksom. Så det är verkligen en mäktig 

känsla.  

15. Har du personer i din närhet som är intresserade av fotboll eller skulle kalla sig 

för supportrar (vänner, familj, partner)? Om ja, hur långt tillbaka i din familj 

går supporterskapet? Ja, det var ju min pappa som tog mig de första gångerna och 

nu ska jag inte påstå att han är die hard supporter men han var ändå den som 

introducerade mig till klubben. Nu i efterhand, alltså detta året, har han skaffat årskort. 

För att han liksom han vill stå med mig och sånt och sen är mina barn, det var ju 

omöjligt att de inte skulle bli smittade. Så jag går ofta med min dotter, mina pojkar är 

fortfarande lite små så de går ibland men min dotter tycker om att gå rätt ofta och hon 

definierar sig själv som supporter. I deras fall så hade de nog inget val för jag brinner 

verkligen för MFF och för läktarkulturen och känner att jag är verkligen engagerad. 

Jag hade inte det på samma sätt med min pappa, men han gjorde ändå det som krävdes 

för att jag skulle fastna där. Men min mellanson till exempel han är inte 

jätteintresserad vare sig att gå på fotboll, det är inte alla. Men har man en förälder som 

mig så går det kanske inte att välja. Mina barn ser att det är mycket kärlek, man 

sjunger på ramsorna och så det är klart att det verkligen sipprar ner till de och att de 

känner att det är lite så det ska vara.  

16. Vilka vill du helst gå på match med? Vilka brukar du gå på match 

med? Vanligtvis, det beror lite på matchen och så men i vanliga fall går man med 

vänner. Nuförtiden står jag med min pappa och vänner, jag tycker att det är jätteroligt 

när mina barn kan och vill följa med. Men det är jätteofta osm jag går själv och jag 

står på samma ställe och det är samma människor som står runtomkring så det känns 

ändå som att man hamnar bland sitt gäng. Det är inga jag personligen, eller nu vet man 

ju vad folk heter men det är inte som att vi hade en relation sedan tidigare. Det är bara 

där jag bestämde mig för att stå och det är där jag brukar stå med grabbarna och det är 

där jag brukar stå med min familj också och de som står runtomkring vet liksom. 

Pratar ni med varandra?  Under matchen så har jag fokus lite på matchen och resten 

på kapo och jag står liksom och sjunger och har alltid flagga med mig så jag står och 

flaggar. Och klart man står och snackar litegrann och sen under något mål och så 

kanske man vänder sig om och struntsamma vem som står bredvid dig det är ”kom hit 

och ge mig en kram” och det är den biten liksom. Alla är där och vill samma sak, 

seger för MFF och mål.  
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17. Vad innebär det att vara supporter för dig? Vad betyder fotboll för dig? Fotboll i 

sig egentligen, det är klart att det är roligt och jag tyckte det var jätteroligt att spela när 

jag var liten. Självklart tittade jag på alla MFF:s matcher och man ville att de skulle 

vinna. Men när man väl är på plats, det är nästan sekundärt utan jag vill bara 

att…Klart jag vill att de ska vinna. Sen hur det ser ut, struntsamma men jag är där för 

att bidra. Om det jag gör en promille större chans att jag står och skriker i 90 minuter 

det är därför jag är där liksom, så det är egentligen det som är först och främst 

fotbollen för mig framförallt när jag är på plats. Att man känner sig delaktig på det 

sättet. Att vara supporter, det är enkelt. Det handlar om att kunna stötta sitt lag i med- 

och motgång från att domaren blåser igång till att det slutar liksom och allt jag gör 

handlar om att kunna skicka all min energi ner på plan.  

18.  Hur ser en vanlig matchdag ut för dig? Vad gör du från att du vaknar tills att du 

går hem? Hur är känslorna? Det skiljer sig väldigt mycket åt om jag har mina barn 

den veckan eller inte har dem. Men man vaknar och det första man tänker på är att det 

är matchdag och oftast, jag hänger en hel del på Twitter och oftast är det att man eldar 

upp sig själv och andra där. Men sen så är det ju en jobbdag eller så är det inte det, 

men inför om jag inte har barnen så försöker jag träffa andra vänner och försöker ta en 

öl även om det verkligen inte är någonting som jag fokuserar på. Så samlar jag kraft 

försöker låta tiden gå, jag försöker ändå att inte vara trött eller bakfull, jag vill inte 

vara för full, jag vill kunna prestera när jag är där liksom och känna att jag kan ge allt. 

Så det är väl det och de dagarna jag har barnen. Då gör jag precis som en vanlig dag, 

man har nerverna och så när deras mamma kommer så sticker jag raka vägen till 

stadion och upp på läktaren. 

19. Vad känner du under en match?  Inför nerverna, men när jag väl är på plats jag står 

verkligen och sjunger och fokuserar på att byter han ramsa nu, vad är det han sjunger 

ut. Ah, det blev en hörna där borta, upp med flaggan det är fokus på allt.  

20. Hur upplever du atmosfären på arenan? Malmös publik kan ibland upplevas som 

lite mätt, att möter vi ett mindre lag så kanske det inte är toppen stämning men möter 

man ett storlag så är det absolut bättre stämning. Är det en viktig Europamatch så är 

det alltid en elektrisk stämning, men ska jag vara helt ärlig så gör det väldigt lite för 

mig. För jag står ändå i 90 minuter under alla matcher, så högt jag kan bara står och 

skriker och hoppas att folk runtomkring ska nappa på det och köra likadant. Så jag 

tänker bara, gör jag mitt absolut bästa det är det enda jag kan göra liksom.  
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21. Vad pratar man om efter en match?  Men förhoppningsvis är det euforeiska 

känslor, det är liksom någon grym sekvens något mål, någon glidtackling som satte 

läktaren i brand, kanske vilken ramsa som flög bra den matchen, vilken som inte 

gjorde det. Men det känns ofta som att det är mycket adrenalin, om det inte är en vinst 

då är det liten annan stämning. Det är lite mer, man börjar fokusera på att fotbollen 

inte är så himla viktig ändå. Men ja det är mycket eufori och mycket känslor.  

22.  Hur upplever du andra fotbollssupportrar från andra fotbollsklubbar? Det är en 

intressant fråga, för att tidigare kanske så var det verkligen så att de inte förstår, men 

som sagt jag är väldigt aktiv på Twitter och man lär känna många och olika supportrar 

från hela Sverige. Både online men även i verkliga livet och man har blivit nära vän 

från andra delar av Sverige från Twitter och de är ju verkligen samma. De vill exakt 

samma som jag, de vill att deras lag ska vinna och de vill att det ska vara roligt på 

läktaren att det ska vara positivt och glädje liksom. Men under 90 minuter då är det 

något annat. Men jag har största respekten för alla supportrar som brinner för sitt lag. 

När det kommer till rivalerna IFK Göteborg och HIF, så har jag största respekten för 

de. Göteborg kan man tycka är väldigt dryga  som fan för att de alltid vann förut och 

spelade i Champions League där vi är nu, var de för 20-30 år sedan. Men idag, de har 

inte vunnit på evigheter och kan ändå respektera de supportrar som fortsätter gå och 

som fortfarande ställer sig på läktaren och som har tre raka men ändå tänker att det är 

roligt att gå på nästa match och fortsätter stå och ger sitt allt för sitt Göteborg på 

läktaren. Så all min respekt till folk som brinner på det sättet.  

23. Med vilka känner du mest samhörighet med? Självklart med ens egna men sen så 

kanske jag känner mer med de som står på en ståplats, jag kanske känner igen mig mer 

med på någon som står på en ståplats i AIK-klacken än vad jag känner med någon som 

sitter ner i MFF även om vi har samma kärlek till samma lag. Men den som står upp 

vet ju vad som gäller, den tänker likadant att det jag gör påverkar på läktaren de där 

nere.  
24. Hur känner du inför det andra laget och deras supportrar under matchen?  

25. Vad är en god supporter enligt dig? Någon som stöttar i med- och motgång att stötta 

varje gång man vinner är lätt liksom, men när man förlorat två-tre matcher i rad och 

ändå fortsätter gå och det kanske gått fyra fem säsonger och man inte gjort något 

positivt och tränaren byts ut hela tiden, men man fortsätter gå. Det är för mig liksom 

en god supporterskap och sen så klart att man ger sitt allt och att det är positivt när 

man står på läktaren.  
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26. Hur upplever du ditt supporterskap jämfört med andra som inte är supportrar? 

Jag tänker att folk missar någonting, som när jag var liten utgick jag utifrån att alla 

som bor i Malmö håller på MFF. Och så har man lärt sig, att nä så kanske det inte är. 

Ibland gör jag så att folk som inte är så fotbollsintresserade får följa med någon gång, 

ibland så kanske man får extra biljetter av folk som inte kan gå eller något sånt. Då 

brukar jag fixa så att i samband med AW någon gång att man tar en öl på Möllan och 

så drar man till stadion med folk som kanske aldrig gått på fotboll och nästan alla får 

en superpositiv bild och många har fortsatt gå. De har insett att det är jätteroligt och 

det blir en delad glädje och det blir sån naturlig grej av stan, av Malmö och MFF så 

jag tycker verkligen att folk som inte varit på match någon gång att de verkligen borde 

göra det. Sen om det inte är deras grej så har man testat i alla fall.  

27. Finns det aktiviteter mellan matcherna? Är du engagerad i dessa aktiviteter? 

Gör du något? Ja, det finns ju supporterhuset, jag har tre fyra flaggor. Min dotter har 

gjort en egen och har ett par flaggor mycket sånt rent visuellt som man kan ha på 

läktaren. Inför säsongerna och ibland under säsongerna så finns det läktarmöten där 

man diskuterar vad som kan förbättras, kanske nya riktlinjer från polisen eller från 

klubben. Jag försöker gå på de också, för ett par år sedan var jag med i MFF support 

och då är det väldigt mycket jobb vid sidan om. Nuförtiden, även om jag kanske inte 

är med i MFFsupport på det sättet så är jag bussvärd till bortamatcher så ofta jag kan 

och då är det en hel del planering inför. Det blir nästan som en livsstil  

28. Är du aktiv/engagerad i din fotbollsklubb? På vilket sätt stöttar du klubben? 

29. Är det något annat du vill tillägga? 

30. Varför är gemenskapen för supportrar så viktig? Lämnar man sin 

bakgrund/klass bakom sig? Många människor som kanske inte har en gemenskap 

och som letar efter en gemenskap på läktaren, hittar den här. Går man på match, där 

finns den. Jag har väl aldrig känt att det är den biten utan för mig är det kärleken till 

min stad och till mitt lag. Men det är verkligen det, man vill bara visa och ge kärlek 

och styrka och energi. Det är det, i Stockholm och Göteborg att de har den bilden av 

att ja vi har våra rivaler och det är det som bygger upp det och det är derbydag och det 

finns inget som en derbydag. Men i Malmö, som jag sa innan när jag trodde att alla var 

MFFsupportrar det är ju verkligen en gemensam kärlek. Det är det här med att när 

man går till stadion och det blir den här liksom blåa, den himmelsblåa floden som går 

mot stadion. Det är en otrolig känsla, det är en stad, ett lag, en kärlek. Ska man hitta en 

stad, ett lag så blir det en mindre stad. Det finns ingen annan stad som är så pass stor 
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som Malmö som bara har ett lag och det gör det väldigt speciellt. Det är världens bästa 

integrationsplats som jag sa innan, min pappa är från Colombia och han går på 

matcherna och man ser gubbarna från Limhamn och man ser folk som är hemlösa men 

som brinner för MFF och som går på matcherna och det är allt från arbetarklass till 

överklass och i Malmö så har alla MFF och man ser folk från Afrika, Asien, 

Sydamerika och folk som är från Sverige, Malmö och som bott här i alla generationer 

och de går tillsammans och det blir bara sån naturlig mötesplats där ingen ifrågasätter 

vad man gör där, ingen och det är skithäftigt.  
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9.6 Intervju med informant 3  

Bilaga 5 – Transkribering intervju med informant 3  
 

1. Ålder? 19  

2. Familj? Mamma, pappa och en bror och två halvsyskon.  

3. Uppväxt? Klagshamn i Malmö, men har bott på Limhamn hela mitt liv.  

4. Vad har du för sysselsättning?  Just nu studerar jag vid Högskola inom 

kommunikation 

5. Brukar du gå på match? Hur ofta?  Det är väldigt ofta, vad är det? Runt 15 

hemmamatcher per år plus Europa. Så det är varje match jag siktar på att gå på 

så länge jag inte är bortrest.  

6. När började ditt fotbollsintresse?  Det började… Hur gammal kan jag ha 

varit? 10 år kanske, det var liksom pappa som tog med mig och min bror till 

MFF och då började jag bli engagerad när jag såg klacken och tänkte ”där vill 

jag stå en dag”. Och då var jag kanske bara 10 år liksom och sen, min bror som 

då är 5 år äldre än mig. Något år efter att vi varit på sittplats så sa han att han 

ville skaffa egna biljetter till ståplats och då började han gå där, men jag gick 

fortfarande på sittplats med pappa. Och då när jag kom upp på min brors ålder 

så började jag också gå på ståplats och sen dess så är det där jag varit.  

7. Hur gammal var du när du gick på din första fotbollsmatch?   

8. Har du själv spelat fotboll?  Ja, jag spelade i LB07 när jag var kanske 6-7 år 

och slutade kanske när jag var 15. Men aldrig på någon seriös nivå.  

9. Vilket lag supportrar du och varför just det laget?  Det var det första laget 

jag kollade på, jag tror också väldigt mycket har och göra med just staden och 

just Malmö kopplar mig mycket med Malmö FF. Så skulle väl påstå just så, 

samtidigt känns det väldigt lätt att man kan applicera det på nästan vartenda 

stad. När det gäller Elfsborg så är det Borås. Så ja, sen så är det väl lite så här 

att det fanns inte något annat lag egentligen och eftersom Malmö var det bästa 

också. Men främst skulle jag vilja säga staden, jag bor här liksom.  

10. Varför tror du att du blev supporter?  Det måste vara supporterkulturen, det 

var det som drog mig till att börja ställa mig på ståplats och liksom engagera 

mig där med att börja sjunga, skrika och så. Just att man blir fascinerad av det, 

skulle jag nog säga första gången man upplever det. När man väl ser vad som 



 60 

händer på stadion så tror jag att många känner att de vill vara med och vara en 

del av den gemenskapen.  

11. Upplever du att bostadsplats har haft påverkan på ditt 

supporterskap? Kan det ha någon påverkan på andra supportrar? Jag 

tänker mycket på AIK när du säger det, för de är mycket sådär att mycket av 

förorterna hejar på AIK och jag skulle nog inte säga samma sak om Malmö 

riktigt. Jag skulle inte säga att jag upplever samma, eller jo Malmö har 

supportrar från alla stadsdelar men tittar man på BK Olympic som blivit 

välkänt på sistone och IFK Malmö har ju varit stora tidigare. Men det är inte 

ett lag som spelat på sån hög nivå som MFF och därför tror jag att Malmö FF 

blivit hela stadens lag oavsett vart du bor, just för att de är de du kan supporta. 

Det kanske är svårt att gå på en Olympic match och stå där med flaggor 

liksom. Så nä, jag skulle nog säga att det inte har någon påverkan på det sättet. 

I Skåne finns det bara Malmö och Helsingborg som spelar på den nivån de 

spelar.  

12. Upplever du att läktarkulturen och din fotbollsklubb speglar din 

stad?  Jag tycker att vår läktarkultur och hela Malmö FF:s just Malmö FF:s 

läktarkultur och supporterskap speglar väldigt mycket klubben, den här 

kaxigheten och ”vi skiter i alla andra”-mentaliteten. Men lite staden, för 

Malmö är lite mobbat av resten av Sverige ”ni är danskar” får man höra. Vi är 

mer en frispråkig stad och har folk från alla möjliga kulturer i världen så jag 

tycker att läktarkulturen speglar Malmö väldigt bra. För man ser alla möjliga 

olika människor på läktaren, det är inte bara svenskar det är folk från hela 

världen. Folk från alla olika stadsdelar. Jag tycker även att man märkt fler och 

fler kvinnor sökt sig till ståplats-läktaren och samma sak där tror jag att dels 

för att man kanske suttit på en sittplats tidigare och sett att shit där vill jag 

också vara. Men också att kvinnor blivit allt mer och mer accepterade att vara 

på en fotbollsmatch och skrika och sjunga skulle jag nog säga.  

13. Har du något särskilt minne som varit betydelsefullt för ditt 

supporterskap? Något positivt och negativt? Mitt starkaste MFF-minne 

måste vara när Markus Rosenberg gjorde 4-3 mot Dynamo Kiev, det var en 

sinnessjuk kväll. Det var nog toppen av mina upplevelser för MFF. Det var 

Markus Rosenbergs sista hemmamatch, det var Dynamo Kiev och man 

förväntade sig kanske inte att vi skulle vinna och så blev det en sån målrik 
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match och att Rosenberg då gör 4-3 i sista minuten. Det fanns liksom inte i 

denna värld, men så hände det. Det mest jobbiga jag varit med om Djurgården 

borta i cupfinalen 2018, då förlorade vi och vi hade ett sjukt stort bortafölje 

säkert 5000 personer, ett jättefint tifo och allting och så torskade vi med 3-0. 

Jag minns till och med att jag grät efteråt, det var jävligt jobbigt.  

14. Delade du de känslorna med andra? Matchen mot Kiev, där delade man 

verkligen samma euforiska känsla med alla andra och mot Djurgården var det 

en och samma bittra och jobbiga känsla. Man kunde verkligen känna av det på 

hela läktaren att alla mådde lika dåligt, man delar väldigt mycket gemensamt. 

Man delar oftast den här helhetskänslan med alla på läktaren, blir det bra 

stämning så kommer alla bli på bra humör. Blir det 1-0 så kommer alla bli 

bittra. Senaste hemmamatchen så hör man oftast många prata, alla har olika 

attityd till matchen och till laget. Om en spelare gör ett misstag så kanske man 

hör kommentarer om hur dålig spelaren är och då kanske jag inte alltid delar de 

känslorna.  

15. Vad är det som är så speciellt med ståplats läktaren? Det finns ingen 

begränsning för hur mycket man kan supporta, där är det inte obekvämt om du 

skulle skrika något rakt ut eller om du skulle sjunga så högt du kan. På sittplats 

däremot… Jag som är van vid att stå på ståplats och är van vid att sjunga och 

kan alla ramsor och sätter mig på sittplats så vill jag gärna sjunga med men jag 

gör det inte för att ingen annan runtom mig gör det och det blir därför lite 

obekvämt. Och på ståplats det går ju att bli jätteengagerad, till exempel senaste 

matchen fick klacken igång hela stadion och då fick man igång hela sittplats 

också, men sittplats man gör ett aktivt val om man står upp. Det har också 

blivit en stor diskussion i Malmö FF på senaste också, om just att folk ställer 

sig på ståplats men inte bidrar till stämningen och då kan de lika gärna sätta sig 

på familjeläktaren.  

16. Har du personer i din närhet som är intresserade av fotboll eller skulle 

kalla sig för supportrar (vänner, familj, partner)? Om ja, hur långt 

tillbaka i din familj går supporterskapet? Egentligen inte, för att tidigare har 

jag liksom aldrig haft någon fotbollsanknytning i familjen, inget med fotboll 

eller MFF och göra med egentligen. Utan det var pappa som fick biljetter 

säkert genom jobbet och jag började spela fotboll när jag var liten och det var 

så på så sätt min pappa tyckte det var kul att kolla på fotboll. För tidigare hade 
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han inget fotbollsintresse… Jag skulle inte säga att det var min pappa jag fick 

det utan det var mer att han tog med mig till matcherna och lät mig uppleva 

det. Att det blev MFF har nog och göra med att det är den staden jag bor i. Min 

bror, kanske till en början sen har jag blivit den här MFF-galningen.  

17. Vilka vill du helst gå på match med? Vilka brukar du gå på match 

med?   Det är oftast de närmsta vännerna, vi är ett gäng på 5-8 personer som 

spelat fotboll tillsammans sen vi var små och vi har gemensamt skaffat 

ståplats-kort. Så det är vännerna jag föredrar att gå med.  

18. Vad innebär det att vara supporter för dig? Vad betyder fotboll för 

dig? Fotboll för mig, först och främst anser jag att det är världens största sport 

och med det påståendet utgår jag utifrån att det är den sport som flest har 

anknytning till, det är så mycket supportrar. Det är en gemenskap, ett lag, en 

samhörighet oavsett om du spelar i laget eller supportar laget. Fotboll är ändå 

en del av, för mig är det fritid, att spela fotboll eller se på fotboll är en fritid det 

är något jag gillar att göra. Det är som en livsstil, just Malmö brukar jag säga 

att det är en livsstil för det engagemanget jag har finns i min vardag hela tiden. 

Alla nyheter som rör MFF tar jag del av, går på alla matcher. För mig innebär 

supporterskap för mig, att man gör allt man kan för att stötta sitt lag och att 

man går på matcher, man gör en flagga och kanske hetsar upp inför matchen, 

skriver någon text och engagerar sig. Supporterskap är att du anknyter dig till 

en klubb och att du med tillsammans med många andra kan känna dig som en. 

19. Hur ser en vanlig matchdag ut för dig? Vad gör du från att du vaknar tills 

att du går hem? Hur är känslorna?  Det är väldigt olika, ibland är man på 

bortamatcher också. Men om man utgår utifrån en hemmamatch så vaknar jag 

kanske kollar instagram och ser att Malmö FF lagt upp något om att det är 

game day. Man har liksom det hela tiden i åtanke att det är matchdag och är 

taggad. Men det är inte alltid att jag laddar upp på det typiska Malmösättet, där 

man åker iväg till Möllan och tar en bärs. Ibland det bara vara att jag har mina 

planer för dagen och sen träffas jag och vännerna, ibland är det att jag har min 

vanliga dag och sen pratar med vännerna om när vi ska ses och vem som ska 

köra till matchen. Så åker vi iväg till stadion, oftast går vi direkt in vi står inte 

och tar någon öl eller så innan utan vi går direkt in till läktaren för att ta bra 

platser. Men det kan hända att vi träffas på Möllan och kör på det klassiska 

sättet. Det är alltid nervöst, speciellt om det är Champions League match och 
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man vet att det är ett tufft motstånd som väntar, då känner jag alltid en 

nervositet under matcherna och tänker att detta ska gå åt skogen. Men det kan 

också vara att man har en stark känsla om att det kommer gå bra, just under 

matchen så tänker jag oftast inte jättemycket på det utan jag tänker att med 

sången, det jag hör och ser. Nu kanske vi inte sjunger högt, så vill jag ha igång 

klacken. Ibland kan jag tycka att vi supportrar inte gör tillräckligt, men 

känslorna är också att det går upp och ner. Ena sekunden har MFF ett 

livsfarligt läge och ibland missar dem och så kommer det en kontring, så det är 

berg- och dalbana med känslorna. Vad känner du under en match?  Hur 

upplever du atmosfären på arenan?  Det kan bero på, man är så van vid att 

se en fullsatt arena nu. Jag tror många som går på en match för första gången 

och ser en fullsatt arena upplever det väldigt coolt och det kan jag fortfarande 

göra. Men är det en vanlig inmarch, men det är inget wow för mig idag. Är det 

något som Dynamo Kiev, under Rosenbergs sista match att få se det stora tifot 

då upplevde jag atmosfären som mäktig och fick gåshud. Jag upplever det 

också väldigt mäktigt nära hela stadion är med och den kraften tycker jag är 

väldigt cool och något unik skulle jag vilja säga.  

20. Vad pratar man om efter en match?  Oftast pratar jag bara med mitt gäng, 

men det kan hända att man pratar med folk på bussen. Samtalsämnet brukar 

handla om insatsen av laget, oavsett vinst eller förlust så pratar man om det. 

Men om det varit specifika händelser, om det varit någon straff så tar vi upp 

mobilen och kolla repriser och diskuterar såna saker. Om det kanske varit 

något med supportrarna, som i AIK att man pratar om det. Främst lagets insats 

vi pratar om, men även att vi blottar våra känslor för varandra.  Vi är väldigt 

öppna med det, för någon kanske var nöjd med lagets insats samtidigt som 

någon kanske tycker vi borde ha vunnit.  

21. Hur upplever du andra fotbollssupportrar från andra 

fotbollsklubbar? Just för att jag är i Malmö så skiter jag faktiskt i andra 

supportar, de får leva sitt liv. Jag upplever alla fotbollssupportrar på olika sätt, 

det är ju främst Stockholm och Göteborg man har störst rivalitet med och det 

beror också på. Jag gillar att ta del av kommentarer och läsa andra lags forum 

efter en match mot de, just för att man vill höra vad de tänker och tycker och 

oftast håller man inte ens med och man kan bli irriterad och jag kan då tänka 

”Fyfan, vad de är dumma i huvudet”. Men jag upplever att supportrarna i 
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Stockholm också har en stark supporterkultur samtidigt som jag kan uppleva 

att Hammarby, att det är tredje laget i Stockholm. Under stormatcherna så kan 

jag uppleva att det är en match på plan, samtidigt som att det är en match på 

läktaren mellan supportrarna. Den rivaliteten, man vill vinna matchen på 

planen och jag som supporter vill vinna matchen mot deras supportar. Det 

speglar sig väldigt mycket under stormatcherna, när det är två stora lag som 

möts och med två stora supporterskaror.  

22. Vad är en god supporter enligt dig?  En god supporter är en supporter som 

hejar på sitt lag och gör vad den kan göra för att heja fram sitt lag och inte 

förstör för varken folket på läktaren eller matchen, att man inte kastar in 

pyroteknik eller börjar slåss eller riva ner staket. Men jag anser inte att bränna 

bengaler på en match skulle vara något dåligt för jag tycker att det bidrar till 

supporterkulturen.  

23. Hur upplever du ditt supporterskap jämfört med andra som inte är 

supportrar? Jag kan känna att de går miste om något, att man missar en 

otrolig upplevelse. Kan känna att det inte är lönt att prata MFF med de. Precis 

som man väljer vad man vill kolla på Netflix   

24. Är du aktiv/engagerad i din fotbollsklubb? På vilket sätt stöttar du 

klubben? Förutom att jag har årskort, jag gör mycket film och har gjort 

mycket film till Supporterhuset som är en ideell verksamhet som stöttar Malmö 

FF. Även MFF-support, jag tycker att det är väldigt kul, när jag började göra 

det så kände jag verkligen att det är något jag älskar att göra. Att producera 

film, som är ett stort intresse och skapa feta supporterfilmer där tanken har 

varit att om det till exempel varit ett nytt klädsläpp att jag filmar det eller om 

det är premiär för Allsvenskan och göra en film om det och peppar igång folk 

och att det är i första hand till supportrarna. Mer än det gör jag inte, jag 

försöker engagera mig i frågor som klubben har alltifrån det här med när 

damlaget skulle starta och större frågor. Allt sånt gillar jag att yttra min åsikt 

inom.  

25. Tror du att yngre personer har en större tendens att söka sig till 

storklubbar som Real Madrid än lokala klubbar som Malmö FF? Och har 

kommersialiseringen någon påverkan på supporterskapet? När jag var 

yngre så höll min bror på Barcelona och jag på Real Madrid, men jag blev 

aldrig tillräckligt insatt eller aktiv som jag blev med Malmö FF just för att här 
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kan man gå på matcherna. Du ser inte, du upplever inte klubben eller staden på 

samma sätt när du supportar stora internationella klubbar. När mina vänner 

lägger upp på sina instagram stories att Real Madrid vann en match igår, då 

sitter de och kollar på matcherna hemifrån och jag ser inte det supporterskapet 

på samma sätt som till exempel mina vänner som går på hemmamatcherna med 

mig och hejar på MFF lika mycket som mig. Och stöttar klubbar som Real 

Madrid, Chelsea och Arsenal men jag upplever inte det supporterskapet på 

samma sätt som jag upplever deras support till Malmö FF och det måste bero 

på att de bor här och kan gå på matcherna och att det har en sådan stor 

betydelse. Sverige har en unik supporterkultur precis som Tyskland och 

Danmark och så vidare. Men i andra länder och i de större ligorna så har det 

blivit så mycket pengar inblandat och så mycket mer turism. För du kanske kan 

heja på Chelsea men bor i Malmö då blir du som en turist när du åker iväg till 

London för att se Chelsea spela och därför har de inte den supporterkultur som 

vi har med en aktiv sektion som bara är till för att sjunga. Såklart vissa klubbar, 

man kan ju inte dra alla klubbar över en kant men just att heja på ett lag med 

en aktiv läktare gör det ännu mer attraktivt för dig att heja på laget.  

 
9.7 Intervju med informant 4  

 

  Intervjuguide/Intervjufrågor 
 

1. Ålder? 36 

2. Familj? Singel, inga barn 

3. Uppväxt? Vellinge 

4. Vad har du för sysselsättning?  Egenföretagare 

5. Brukar du gå på match? Hur ofta?  Ja, jag går på alla hemmamatcher och försöker 

gå på de flesta bortamatcher inom 30 mils radie och Stockholmsmatcherna.   

6. När började ditt fotbollsintresse?  Jag följde med min pappa när jag var liten då var 

det nog mer för att det var roligt, inte så mycket för att det var fotboll utan för att det 

var kul med evenemang och så. Sen så pluggade jag i Lund och sen när jag kom hem 

från Lund så ville jag ha något att göra, där man fick vara kreativ. Jag minns att jag 

hade ett intresse för MFF innan men det lossnade inte riktigt, men sen när jag hade 

pluggat och flyttat hem efter att ha jobbat uppåt i landet så kom jag på att jag ville in i 
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det kreativa som finns kring fotbollen. Allt det här med känslor. För jag är en väldigt 

kreativ person och det är viktigt för mig att kunna uttrycka det på olika sätt och i Lund 

var det olika spex. Så jag gick in på Supporterhuset och frågade Henke som jobbade 

där då vad han kunde rekommendera om man ville engagera sig. Då rekommenderade 

han Malmösystrar. Följdfråga: Vad är Malmösystrar? Det är en förening för 

kvinnliga MFF-supportrar.  

7. Hur gammal var du när du gick på din första fotbollsmatch?  Jag var väldigt liten, 

jag minns inte riktigt hur gammal jag var.  

8. Har du själv spelat fotboll?   

9. Vilket lag supportrar du och varför just det laget?  Min pappa har spelat i Malmö 

FF, han spelade i handbollssektionen. Så det har bara funnits det laget och även för att 

vi bor här. Jag har funderat på om jag hade bott i Stockholm, då hade jag haft flera lag 

att välja mellan. Men eftersom det kommer från familjehåll också så har det bara 

funnits ett alternativ. Vart står du då? Det är på norra stå, men i början när jag gick 

med min pappa så var vi där vid Sydsvenskan platserna och det är också mysigt. Jag 

försöker få till det ibland att vi kan gå, men jag tycker att det är en stor skillnad. Det är 

en helt annan upplevelse med all förfest innan på Supportertorget och att ses innan 

matchen, all flaggandet med alla tifon. Det är en stor skillnad gentemot att sitta på 

södra.  

10. Hur och när började ditt supporterskap? Det som kanske fullt ut kallas för 

supporterskap började 2018 på våren det var då jag köpte årskort och började åka iväg 

på bortamatcher och sånt.  

11.  Upplever du att bostadsplats har haft påverkan på ditt supporterskap? Kan det 

ha någon påverkan på andra supportrar? Ja, jag tror det just eftersom det är en del 

av identiteten i staden också att gå på fotboll. Det är som Erik Niva säger det känns 

verkligen som att vi gör det tillsammans även om det kan låta klyschigt. När det är 

match så kan folk fråga efter resultatet, dom som inte varit på matchen efteråt när man 

är på väg hem och har halsduken på sig och så. Det känns också i och med att vi har 

ett stort lag, Malmö gentemot Stockholm som har tre lag. I Malmö så gör vi det 

tillsammans, även dom, som inte går på stadion vet ju när det är match. Man snackar 

om det i lunchrummet på arbetsplatserna och många har en relation. Det är så pass 

liten stad att många har relation till spelare eller haft familjemedlemmar och sånt som 

har spelare eller haft kontakt på vissa sätt.  
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12. Upplever du att läktarkulturen och din fotbollsklubb speglar din stad? Kvinnor? 

Det kan alltid bli bättre och det kan alltid komma fler från det man kallar för 

”utanförskapsområden”. Kanske genom lite billigare matchbiljettpriser och så. Jag 

minns när jag själv pluggade och då tog jag CSN, men jag åkte inte iväg på så många 

matcher för det var för dyrt. Så dels det, men också att vara mer synlig i andra 

områden och synas mer. Det känns som att vi börjar bli fler och fler kvinnor nu och 

det är bra men det känns också som att många fortfarande går med sina bröder och 

killkompisar och det är så svårt också för att vi försöker se till att det inte står killar 

vid Gate Fyra där vi håller till. Men att det blivit bättre, har nog och göra med 

Malmösystrar och att vi på något sätt visat att man kan komma dit utan att man har en 

massa kompisar. Att man skapat ett rum på det sättet och just därför är det viktigt att 

vi står på samma plats, så att dom som vill gå med oss vet vart på ståplats vi står 

någonstans och det är det bra om vi inte blir ihopblandade med massa andra.  

13. Har du något särskilt minne som varit betydelsefullt för ditt 

supporterskap? Något positivt och negativt? Det är nog fler som sagt det här, men 

matchen mot Dynamo Kiev var något sjukt. Jag kommer aldrig glömma den matchen. 

Det var så galet och så mycket känslor och något helt extra att det var just Markus 

Rosenbergs sista match. Under den matchen satt jag på södra och såg hur han sprang 

bort där, för jag hade packat väskan och mentalt ställt in mig på att vi skulle förlora. 

Jag tänkte att vi inte kommer komma vidare och så blev jag förvånad när han gjorde 

mål. Minns att killen bredvid mig sa: ”Det här kommer jag aldrig någonsin glömma” 

och jag sa samma sak. Så det var verkligen en svindlande känsla. Men något negativt 

skulle nog vara när vi var i Köpenhamn, sista matchen och det var tråkigt när vi skulle 

ta oss till stadion. Tåget var försenat och vi blev inte insläppta på matchen för att vi 

var sena trots att det var tåget som var sent. Då blev jag sur. Följdfråga: Vad är 

skillnaden, att sitta på södra och stå på ståplats?  

14. Berätta om en match som varit speciell? Vad gjorde upplevelsen bra?   

15. Har du personer i din närhet som är intresserade av fotboll eller skulle kalla sig 

för supportrar (vänner, familj, partner)? Om ja, hur långt tillbaka i din familj 

går supporterskapet?  Alla är väl MFF-supportrar, min bror gick också på Norra stå 

när han var yngre. Men det är mest min pappa och jag, min pappa går också på alla 

matcher och mamma hejar hemifrån.  

16. Vilka vill du helst gå på match med? Vilka brukar du gå på match med? Dels är 

det jag och min pappa, vi kallar oss för Vellinges ultras på skoj. Men jag går även med 
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dom i Malmösystrar. Vi har ju lärt känna varandra där och där är det också olika 

grupper inom den föreningen, för den är så stor. Det är över 200 pers. Så då har man 

också sina kompisar bland föreningen och under pandemin var jag mycket på Plan B 

och då var det väldigt många från styrelsen för MFF-support så då gick jag med dom. 

Så det är väldigt olika människor. Min pappa har en kompis som också spelat i MFF 

när han var ung och han har en dotter i min ålder så någon gång har vi gått till 

Ölcaféet. Och ibland är det personer från Twitter. Men när det är hemmamatcher så är 

det oftast att vi åker till Möllan jag och vännerna från Malmösystrar och att vi då står 

tillsammans på Gate Fyra där vi hör till. Supporterhuset är en jättebra mötesplats och 

där var jag mycket under pandemin, jag har lärt känna människor som jag åkt på 

bortamatcherna med och allt möjligt. Vad innebär den gemenskapen för dig? Den 

är jätteviktig och öppnar mycket dörrar också, för jag är egen företagare och 

marknadsför mig själv och så, jag märker ju när man börjar prata fotboll och får en 

match då har man ju ett jättebra samtalsämne att snacka med som har lett till nya 

kontakter. Ibland träffar man dom på stadion också. Så det är häftigt.  

17. Vad innebär det att vara supporter för dig? Vad betyder fotboll för dig? Fotboll 

för mig är gemenskap och kreativitet och att få utlopp för känslor och få vara en del av 

ett sammanhang och något större. För mig personligen, innebär supporterskapet att få 

vara kreativ och möta människor med ett intresse man själv har och att man har ett 

ställe att gå till där man vet att det finns kompisar. För mig handlar det mycket om 

gemenskap, jag är inte så tekniskt bevandrad sådär med alla olika tekniker man kan 

kunna utan för mig är det känslorna. Alltså lyckokänslor, nervositet, besvikelse och 

allt man kan känna och uppleva tillsammans.  

18.  Hur ser en vanlig matchdag ut för dig? Vad gör du från att du vaknar tills att du 

går hem? Hur är känslorna?  Jag brukar vara på Möllan, ungefär tre timmar innan 

matchstart och oftast föredrar jag sena matcher för jag brukar ha annat på dagen. Så 

jag är inte det största fanet av matcherna som börjar vid två så ska man hinna åka till 

Möllan och kröka vid elva. Det är bättre om matcherna börjar vid 17.30. Men då ses vi 

på Möllan och så tar vi något dricka, kanske äter något. Sen så går vi en samlad trupp 

bort till stadion och sen så brukar vi vara lite på ståplats-torget och hänga där. Sen 

sista halvtimmen står vi där uppe på ståplats dels behåller vi våra platser men snackar 

även med varandra. Ibland står vi kvar och snackar oss efter matchen, men det är lite 

beroende på vad man har för behov. Jag kan känna ibland att jag hellre pratar om 
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något annat om det gått dåligt, eftersom man ändå inte kan påverka det i efterhand. Jag 

brukar också undvika Twitter om det gått dåligt, då går jag inte in där. 

19. Hur upplever du atmosfären på arenan?  Det är en elektisk känsla, man känner det 

direkt när man går in i arenan och det vibrerar på något sätt. Klacken sjunger alltid för 

fullt innan matchen börjar. Den största skillnaden mellan att sitta ner och stå på 

ståplats är sångerna. Folk är extremt dåliga på att sjunga, speciellt på södra sidan. 

Samtidigt kan jag tycka att det kan vara svårt att tvinga folk att sjunga, det är också en 

diskussion när de säger att det är turister som inte vill sjunga. Men många av de har 

kanske gått på matchen sen 40-50- talet då är det inte turister tänker jag. Jag älskar att 

sjunga och sjunger alltid med, men när det händer något spännande så kan jag glömma 

bort det.   

20.  Hur upplever du andra fotbollssupportrar från andra fotbollsklubbar? Jag 

tycker ändå att man skämta mycket med dom, jag har många vänner från dom som 

supportrar rivalerna. Om vi förlorar någon match så är det inte så att min vecka blir 

förstörd.  

21. Vad är en god supporter enligt dig?  Jag tänker att man kan vara supporter på så 

många olika sätt, så länge man supportar sitt lag och har det intresset så tycker jag att 

man är en god supporter. Jag tycker inte att man behöver göra en viss grej för att vara 

det, åka på alla bortamatcher eller vad det nu kan vara. Utan att man i det här fallet, 

har ett himmelsblått hjärta och följer med viktiga frågor. Följdfråga: Vad kan viktiga 

frågor vara? Till exempel det här damlaget, oavsett vad man tyckte så tycker jag att 

det är viktigt att man sätter sig in i det och går dit och röstar. Man är ju en del av en 

gemenskap och då kan det vara bra om man går dit och använder sin röst. Sen har jag 

förståelse för småbarnsföräldrar, äldre personer och så som inte kan ta sig dit. Men det 

allra viktigast är att man har ett himmelsblått hjärta och verkligen brinner för klubben.  

22. Hur upplever du ditt supporterskap jämfört med andra som inte är 

supportrar? Alltså jag vet inte…Men jag tänker att det kanske inte är något för dom 

även om jag själv känner att jag aldrig hade levt ett liv utan att vara supporter. Men jag 

kan tänka mig att det kanske är samma sak för föräldrar som tänker att vi som inte har 

barn missar något. Fast allt är ju inte för alla så absolut att jag känner att dom som inte 

är supportar missar något.  

23. Är du aktiv/engagerad i din fotbollsklubb? På vilket sätt stöttar du klubben? Ja, 

jag är aktiv i supporterhuset och dels har vi ett shoputskott där jag gjort lite klibbor 

någon gång och så. Jag är digital kreatör så då har gjort deras hemsida. Med 
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Malmösystrar har vi en tjejbuss som brukar gå varje år, då har vi varit i Kalmar, 

Falkenberg och ganska nära radie så folk kan åka med. Sen har vi haft stadskamper, 

fest på ståplatstorget och allt möjligt. Det var också därför jag blev rekommenderad att 

gå med där. För MFF-support är så himla stort och jag har inte varit med om att dom 

haft något utanför matchdagen som Malmösystrar. Det var ganska mycket det jag ville 

komma åt när jag gick med att få vara en del av en gemenskap utanför matchdagarna.  

24. Hur viktig är gemenskapen för supportrarna? Jag tror absolut att människor söker 

sig till en gemenskap och tror att alla mer eller mindre har något behov av att tillhöra 

något och skapa något med andra. Det jag märkt av med MFF är att människor som 

kanske inte har så mycket kompisar ändå kan hitta någonstans att vara. För det märker 

man ibland. I en förening är alla välkomna och det innebär ju att folk som kanske är 

nyinflyttade i staden eller kanske inte har familj eller vänner att det blir ett sätt för 

dom att träffa människor. Under pandemin påverkade det mig väldigt mycket, jag 

mådde väldigt dåligt och tycket det var jättejobbigt. Det kan låta dumt att säga det i en 

pandemi att säga att man mådde dåligt för att man inte fick gå på fotboll. Men jag 

mådde dåligt av att inte träffa andra och vara en del av den gemenskapen man fått ta 

del av under så många år.  

 


