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Abstract  
 
Denna uppsats i etnologi handlar om identitet i förhållandet till ett fotbollslag och dess 
supportrar. Hur man bygger upp och förstärker sin identitet som supporter till Malmö FF trots att 
man bor i stockholmsområdet. Jag har följt dessa supportrar under våren 2007 och intervjuat en 
handfull av dem för att förstå hur man upprätthåller och förstärker denna supporterkultur. 
Jag anser att en samlingsplats, en lokal, är oerhört viktig för detta identitetsbygge där man kan 
träffa andra likasinnade och stärka sig som supporter och som skåning. Jag upplever det som att 
Malmö FF får stå som symbol för mycket mer än bara fotboll för dessa människor, det får 
symbolisera rötter, historia och hembygd. Det blir ännu viktigare att visa vilket fotbollslag man 
hejar på när man flyttat till en ny stad som ett sätt att bevara sin identitet i en ny miljö. 
 
 
Identitet, fotbollskultur, supportrar, Malmö FF.  
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INLEDNING 
 

Denna B-uppsats i Etnologi ska handla om hur identitet och gemenskap skapas och upprätthålls i 

en fotbolls supportergrupp.  

 

Redan som barn fick jag lära mig av min pappa och min storebror att det bara finns ett svenskt 

fotbollslag att heja på, nämligen Malmö FF. (Malmö fotboll förening) 

Detta kan lätt förklaras av att min pappa var född och uppvuxen i just Malmö och när jag växte 

upp på 1970 talet var det mer regel än undantag att Malmö FF, i fortsättningen MFF, vann sina 

matcher och att man vann Allsvenskan. 

 

MFF var och är ett storlag inom Sverige och detta i sig skapar både beundran och avundsjuka. Då 

jag är född och uppvuxen i mellan Sverige är det inte alls självklart att heja på MFF, oavsett hur 

bra de är, men min kärlek till MFF överlevde genom alla år, kanske beroende på deras 

framgångar, men mest på grund av att det fanns i familjen, man blev liksom gift med laget i 

väldigt tidig ålder och skilsmässa fanns bara inte.  

 

Nu när jag bor utanför Stockholm sedan flera år och vill följa MFF har det öppnats en möjlighet 

som inte fanns när jag vara barn, att en betalkanal på tv sänder alla matcher mot betalning! Detta 

innebär att alla vi som hejar på MFF men bor i stockholmsområdet kan träffas och se alla matcher 

tillsammans! Jag tror att kärleken till ett lag har lättare att bestå, och få ny näring, om man har 

möjlighet att man får se detta lag spela så ofta som möjligt men laget måste också prestera och 

vinna sina matcher för att man ska känna sig riktigt förälskad. Detta är vi som hejar på MFF 

ganska vana vid och våra krav blir också därefter, MFF ska alltid vinna, något annat finns inte! 

Man kan ju sitta hemma och lyssna på radion eller följa resultaten via dator eller text-tv när MFF 

spelar men då har man ingen att mäta sig med, ingen att förhålla sig till, och man blir 

osynliggjord som supporter. Ungefär som att prata eller gräla med sig själv i brist på en 

kärlekspartner, det fattas ett socialt incitament. För att bygga upp en identitet som MFF are 

behövs en grupp människor som kan träffas och ta �spjärn mot andra grupper�  

( Bringéus 1986: 187 )  Det är viktigt att ha en plats att samlas på för att se matcherna och träffa 

likasinnade och detta bekräftas också av tre av  mina informanter. I denna uppsats kommer jag i 
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fortsättningen att hänvisa till dessa informanter med deras respektive siffra (1, 2, 3, 4 och 5) som 

finns redovisat som bilaga. 

 

Några eldsjälar sökte runt i centrala Stockholm och hittade en restaurang/bar i gamla stan, som nu 

sedan något år fungerar som samlingsplats och vattenhål för MFF are i stockholmsområdet. I 

denna kombinerade restaurang och bar träffas alla vi som vill se MFF spela fotboll och denna 

lokal och dessa människor utgör grunden till mitt uppsats arbete kring kärleken till ett fotbollslag.  

 

Syfte och frågeställning 
 

Min grundfråga är hur man skapar en gemenskap i en grupp och i detta exempel hur man bygger 

upp gemenskap och identitet kring att vara fotbollssupporter till just MFF trots att man bor i 

Stockholm. Vad är det för mekanismer som gör att man fortsätter att heja på MFF trots att man 

flyttat till Stockholm på grund av arbete, studier eller annat? Hur byggs detta �vi� mot �Dem� 

upp i dessa miljöer? 

 

 Jag ska under min studie försöka få svar på just den frågan, hur man upprätthåller sin identitet 

som MFF supporter trots att man flyttat till, eller alltid bott i, stockholmsområdet. Skapas denna 

tydliga identitet just i samklang med och på grund av att man ser sig i första hand i motsats till 

andra? 

 

Hur ser denna gemenskap ut och vilka element är viktiga respektive oviktiga för att stärka denna 

specifika grupp? �Hur sociala relationer är organiserade.� (Bringéus1986: 73) Jag tror att 

människan har ett behov av att skapa ett �vi mot dem�, för att endast genom andra kan man 

upptäcka vem man själv är och framför allt inte är. Är därför kärleken till MFF något större och 

djupare än endast ett fotbollslag? Jag tror att, identifiera sig med ett fotbollslag, innebär också att 

man identifierar sig med en speciell historia, en speciell kultur, ett visst geografiskt område, en 

speciell dialekt och ett sätt att se på sig själv i förhållande till andra. Det speciella med att vara 

MFF supporter rymmer många olika bottnar och ger en identitet i förhållande till andra, icke 

MFF are, icke skåningar i stort. Teorin i detta uppsatsarbete, har som utgångspunkt 

identitetsskapandet, genom �vi mot dem� (se bland annat Berg2003:51).  
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För att få svar på dessa frågor och framför allt försöka se hur en identitet skapas i förhållande till 

andra har jag intervjuat ett antal personer som alla har det gemensamma att de alltid träffas på 

denna speciella plats varje gång MFF spelar match. Platsen fungerar som en oas för 

fotbollstokiga skåningar. Jag funderar kring denna plats, fungerar den som en ventil för en 

minoritet, och kan det vara just känslan av att vara i minoritet i ett hav av andra storlag som gör 

att kärleken består i en storstad som Stockholm? Under arbetets gång med att skriva denna 

uppsats har jag dels intervjuat fem supportrar på plats i vår samlingslokal. Under sex matcher har 

jag fört anteckningar om vad som händer och sägs bland supportrarna på plats och jag har sett hur 

humöret bland de församlade gått upp och ner beroende på lagets insats på plan och matchernas 

resultat.  

 

Jag har läst mycket material om MFF och följt dessa supportrar på plats och intervjuat en 

handfull av dessa. Jag har också läst etnologisk litteratur om identitet och kulturbegreppen. Ett 

engagemang i MFF och dess matcher skapar en gemenskap i denna grupp som verkar gå rakt 

igenom klass, kön och etnisk tillhörighet. Det viktiga är inte vilken bakgrund eller vilken hudfärg 

du har, det viktiga verkar vara att du är himmelsblå i exil.  

 

Jag hör väldigt sällan någon prata politik under dessa sammankomster så egentligen vet jag inte 

hur många som är höger respektive vänster på den politiska skalan men detta verkar inte ha 

någon som helst betydelse när alla jublar och kramas efter ett MFF mål. 

 

 Urval av intervjuer 
 

Under våren 2007 har jag varit på samlingsplatsen varje gång MFF har spelat match. Jag har 

kommit i kontakt med den outtalade, inre kärna, av supportrar som alltid är först på plats, alltid 

tar samma bord i mitten av lokalen, och håller kontakt med barägaren för fortsatt samarbete. 

Denna grupp består av sju män i åldrar mellan 31och 56 år. Alla dessa sju är nästan närvarande 

vid varje matchtillfälle och sitter nästan alltid på samma stol. Sex av sju är inflyttade skåningar 

men en av dessa pratar ändå stockholmsdialekt, endast en i gruppen har aldrig bott i Skåne. Jag 

har frågat alla vid detta runda bord om de vill ställa upp på att bli intervjuade och ingen har nekat, 
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alla säger sig ställa upp vid mån av tid. Denna grupp består av en regeringstjänsteman, en lärare, 

en arbetslös, en datatekniker, en diversearbetare, en lagerarbetare och en fritidspedagog (se bilaga 

intervjuer och respektive siffra för varje informant). Jag kom i kontakt med denna grupp redan år 

2004 och sedan dess träffas vi nästan en gång i veckan under den svenska fotbollssäsongen från 

april till oktober. Denna grupp har inte förändrats nämnvärt under dessa år, förutom då att vi lärt 

känna varandra bättre under tidens gång och jag märker att vi allt mer pratar om andra saker i 

livet, utanför fotbollen. Två av dessa sju har barn och har även vid något tillfälle tagit med dom 

till samlingsplatsen för att se en match och introducera dem i fotbollens värld. Jag har valt denna 

specifika grupp i gruppen beroende på att jag dels hade kontakt med dom redan innan mitt 

uppsatsarbete började, dels för att jag ser dom som en aktiv grupp som ser till att denna 

samlingsplats fungerar och av dessa sju finns alltid fem eller sex på plats vid varje matchtillfälle. 

Både åldersmässigt och könsmässigt kan denna lilla grupp ses som en representativ grupp av hela 

den stora grupp som samlas i gamla stan, Stockholm, för att heja på MFF när de spelar. Jag har 

intervjuat fem av dessa sju killar beroende på tid och respons, det har väl blivit som ett system av 

�först till kvarn�, dvs. de som nappat först har blivit intervjuade. Alla intervjuer har genomförts i 

samband med en match på samlingsplatsen, någon intervju är gjord innan matchen och några 

efter matchen. Om MFF har vunnit eller förlorat har därmed påverkat stämningen under 

intervjun. Jag har valt denna grupp i gruppen för att jag tycker att de representerar både kön och 

ålder (medelålder 39 år) på de som brukar dyka upp på matcherna, att de dessutom är väldigt 

engagerade i både fotbollen som i själva samlingsplatsen har jag bara sett som ett plus då detta 

kan ge extra information som andra kanske inte har. Jag upplever dock inte att denna lilla grupp i 

gruppen skulle vara låst och svår att komma in i, det sitter alltid någon ny människa vid deras 

bord så även om någon i denna grupp alltid bokar detta bord i förväg så känns det öppet för alla i 

mån av plats. 
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MILJÖBESKRIVNING  
 

Jag tänker nu försöka beskriva den miljö som alla MFF supportrar träffas i vid varje 

matchtillfälle, nämligen baren och restaurangen som ligger vid Kornhamnstorg i Gamla stan, 

Stockholm. Dessutom tänker jag mig att också försöka beskriva de olika supportrar som kommer 

till denna miljö. Baren ligger utmed en vältrafikerad gata med mycket bilar och gångtrafikanter 

och ett stenkast bort ligger vattnet i form av Stockholms ström. Redan över en timme innan 

avspark kan man se hur människor med ljusblåa tröjor börjar samlas utanför för att dricka öl och 

röka och det första man ser när man kliver över tröskeln är en stor bardisk något till höger. I 

baren finns både barstolar och matbord, det finns tjugofem sittplatser och till höger om bardisken 

hänger en stor platt tv högt upp på väggen. Vänster om bardisken ser man en liten trappa som 

leder in i nästa rum som består av ett stort matbord i mitten med plats för tio personer och åtta 

mindre bord med plats för fyra personer vid varje. Detta rum har lite svag belysning och saknar 

helt fönster. Mot den ena vägen hänger en stor och platt tv-skärm. Innanför detta rum finns 

ytterliggare ett rum som ser nästan likadant ut och också saknar fönster, här ligger också 

toaletterna och köket. Detta betyder att de förbipasserande inte kan se de två innersta rummen 

genom att bara titta in genom ett fönster som vetter mot gatan, baren är mycket större än vad man 

kan se med blotta ögat utifrån gatan. Eftersom denna bar ligger längs med ett promenadstråk i 

gamla stan hittar många olika människor hit, både turister som stockholmare men det brukar 

alltid finnas sittplatser i vanliga fall. När MFF ska spela däremot blir lokalen överfull redan 

halvtimmen innan matchen börjar och alla tre rum fylls med folk med MFF attribut av olika slag, 

vanligast är en ljusblå matchtröja med ett MFF emblem. Baren i sig ser ut som vilken bar som 

helst, innehåller stolar och bord, väggarna är sparsamt dekorerade och inget tyder på att detta 

skulle vara en samlingsplats för en supportergrupp. Personalen består av unga människor, både 

tjejer och killar med en ålder på 20-25 år och en äldre man som verkar rycka in vid behov, kan 

vara ägaren. Personalen är avslappnad, familjär och trevlig och skojar med supporterskaran. 

Vilka är då dessa supportrar? Generellt kan man vid ett första ögonkast säga att det är män i 20 

till 40 års åldern i olika storlekar. En del är smala, en del tjocka, en del korta och en del långa. Ett 

typiskt tvärsnitt av en medelsvensson, men om man tittar lite mer noga ser man att det inte är så 

enkelt. 
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En kille har svart skinnjacka i rockstil, Elvis frisyr, smala byxor, grova skor och kedjor hängande 

i midjan, en typisk �rockabilly�. En annan kille har långt hår, stor tyg jacka som hänger över 

händer och midja och färgglada och stora byxor och verkar ha en helt annan musiksmak, en 

typisk �proggare� eller �hippie�. Många verkar komma direkt från jobbet och har kostym med 

eller utan slips, någon har en lång och beige rock av fint, tunt materiel, han ser ut som en typisk 

affärsman eller �yuppie�. En lång, blond men kortklippt kille med skägg kommer in iklädd svart 

skinn ställ och grova stövlar, en svart mc-hjälm under armen, en typisk �knutte�. Knutten sätter 

sig vid yuppien och de hälsar i hand och börjar genast prata fotboll på grov skånska. När dessa 

båda tar av sig sina jackor som de hänger på sina stolsryggar ser man deras MFF märken i form 

av en tröja eller en fin ljusblå halsduk. De byter om in för öppen ridå och blir alla MFF are i 

väntan på en spännande match. Det lilla invandrar gänget i hörnet längst in i mitten rummet 

består av två unga killar och en tjej, killarna pratar skånska men inte tjejen som pratar 

stockholmska. De är alla tre klädda i mörka munkjackor, jeans och tennisskor. Jag ser ett tiotal 

supportrar som verkar ha invandrarbakgrund av utseendet att döma. Dessa invandrare verkar vara 

integrerade i den stora gruppen och umgås i alla olika små grupps konstellationer. Det finns inte 

många tjejer eller kvinnor på plats, kanske tio, kanske femton, de är i åldern 20 till 30 men det 

finns också en något äldre kvinna som verkar vara där med sin man. Detta något äldre par klär sig 

i klänning med kort kavaj respektive kostym med överrock, de är glada och pratar högt, hon 

dricker vitt vin och han en öl. När MFF gör 3-0 mot AIK 070428 reser mannen sig upp, skriker 

med grov stämma och kramar om sin fru. När man som jag skrev tidigare börjar studera denna till 

ytan homogena grupp ser man att den inte alls är så likriktad. Alla är kanske lika till ytan, ett hav 

av framför allt män i ljusblåa tröjor, visar sig vara en grupp av olika individer i olika åldrar, 

männen dominerar dock. Man märker också att intresset ökar med resultatet på planen, när det 

går dåligt ett par matcher blir gruppen mindre och tystare, kanske bara 50 personer, men när det 

går bra är gruppen större, kanske upp till 180 personer som trängs överallt, stämningen är hög 

och baren gör bra affärer. Alla lag har väl samma puls, roligare att heja på ett lag som vinner, de 

kallas i folkmun medgångssupportrar. Jag har dock valt att lägga min energi på den kärna av 

supportrar som kommer till samlingsstället varje match, oavsett hur det går för laget, de som 

alltid är först på plats och aldrig verkar vilja ge upp. 
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Dags för match 
 
Under våren 2007 har jag besökt MFF supportrarnas samlingsplats i gamla stan, Stockholm, för 

att studera dessa supportrar och se MFF s matcher och nedan kommer jag att beskriva ett par av 

dessa matchtillfällen. Den 7 april 07 var det Allsvensk premiär för året och MFF spelade borta 

mot förra årets vinnare Elfsborg från Borås, matchen började klockan 16,00, en lördag, och folk 

började komma till baren mellan 14.30-15.00 för att få en bra sittplats och träffa vänner. 

Det naturliga samtalsämnet var fotboll, MFF, den tippade dagsformen och själva laget. 

Skulle MFF ha en chans borta mot svenska mästarna, skulle plastgräset i Borås skapa svårigheter, 

skulle Jari Litmanen spela eller inte? Många av supportrarna känner igen varandra, tar i hand, 

hälsar och köper en stor stark till reducerat pris. Jag uppskattar att det kommit ca 50 personer till 

baren när det återstår en timme till avspark och ca 90 personer, och av dessa räknar jag 5 tjejer i 

25 års åldern, när det återstår 10 minuter, stämningen är hög och alla pratar fotboll i mun på 

varandra, glasen höjs, liksom ljudnivån. En av de äldre männen i supportergruppen frågar en 

yngre: 

 

      -    Hur mycket tror du vi vinner med i dag? 

- Jag tror tyvärr på oavgjort! 

- Då är du ingen äkta MFF are, om du inte tror på seger! 

 

Från en timme innan avspark kan alla som kan påvisa att de hejar på MFF köpa en stor stark öl 

och eller en hamburgertallrik till reducerat pris. En av mina informanter (3) dricker gärna öl men 

säger sig inte kunna äta innan match, en gammal idrottsskada från ungdomsåren som 

biljardspelare. De allra flesta av de ca 100 supportrar som kommit visar tydligt vilket lag de hejar 

på, alla bär tröjor eller halsdukar i ljusblått och vit, alla är de himmelsblå. När matchen går igång 

applåderar alla och skriker heja Malmö rakt ut, nu tar vi dom, in med bollen, skönt att det är i 

gång och andra klyschor. MFF dominerar i matchen och många supportrar verkar positivt 

överraskade, inte trodde jag att de skulle spela så här bra redan nu säger en del och alla 

applåderar ofta och mycket när MFF spelar fin fotboll. Vid varje målchans reser sig många upp 

och skriker rakt ut och när MFF gör årets första mål hoppar alla omkring, applåderar, skriker och 

kramar varandra. Direkt efter målet sjunger alla som på en given signal �Åh MFF, vi älskar 
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Malmö FF, vi sjunger, vi krigar, vi älskar vårt lag, ett skott, ett mål för Malmö�. Denna visa 

upprepas två eller tre gånger innan det åter blir relativt lugnt i lokalen. Ljudnivån är dock så hög i 

lokalen att ägarna måste höja volymen på tv skärmarna och supportrarna verkar tro att deras 

sånger och hejarop ska nå ända till Borås arena. Jag upplever det som om att man lika mycket 

pratar för sig själv när man skriker rakt ut och att man har dålig kontroll över vad som sägs, då 

alla hämningar släpper, men man verkar samtidigt tro att våra sånger i Stockholm, framför en tv, 

kan påverka spelarna på planen. I pausen lämnar säkert hälften själva lokalen och ställer sig på 

gatan för att röka och/eller bara prata.  

 

- Varför passade inte Yksel när han hade chansen? 

- Han trodde väl han skulle komma förbi backen? 

- Nu måste dom trycka på mer i andra halvlek! 

- Ja men dom spelar bättre än jag vågade hoppas på! 

- Junior måste släppa bollen tidigare, inte vara så ego. 

 

Matchen slutar oavgjort, 1-1, men folk verkar relativt nöjda. Det var ju bortapremiär mot 

Elfsborg trots allt och nu är premiären överstökad. 

 

Nästa match jag vill referera till är MFF mot Stockholmslaget AIK 070428. Samma rutiner och 

symboler finns på plats bland supportrarna, klädsel, attribut och de sedvanliga handskakningarna 

innan match, samma slags prat och samma stämning som förut. Det är inte alls lika många denna 

gång då matchen visas på tv 4 men stämningen är på topp bland de kanske 80 personer som ändå 

dyker upp. Några är övertygade om seger medan andra har stor respekt för AIK, de var riktigt bra 

förra året. Eftersom denna match spelas en lördagseftermiddag dricks det mycket öl på plats och 

barägarna gör strålande affärer. Fyra gånger får supportrarna ställa sig upp och sjunga �Åh MFF, 

vi älskar Malmö FF, ett skott, ett mål för Malmö�. Matchen slutar hela 4-0 till MFF och detta 

måste firas med mer öl, stämningen är på topp och supportrarna har bara positiva saker att säga 

om dagens match, vilket spel, vilka mål, vilket lag! Många dröjer sig kvar efter matchen för att 

prata fotboll och varva ner, kanske ska kvällen avslutas hemma hos någon eller ute på stan? Det 

finns en glädje att ha vunnit över just AIK som inte går att ta miste på. 
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På de andra matcherna som följer ser mönstret likadant ut, samma ritualer och symboler, och mot 

Hammarby kommer ca 175 personer och mot Helsingborg ca 150 personer i en lokal som har 

plats för kanske 90 personer. Extra stolar måste letas fram och det blir trångt runt borden. De 

ideella krafter som ligger bakom att vi kan träffas här, har, tillsammans med barägarna, ordnat så 

att MFF supportrarna även får tillgång till grannbaren vägg i vägg, i fall det skulle bli för fullt, då 

gruppen växer och allt fler hittar hit. Då gruppen växer allt mer stärks också identiteten när man 

märker att man blir fler och fler och resultaten går lagets väg. 
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HUR IDENTITET SKAPAS OCH UPPRÄTTHÅLLS 
 
För att försöka förstå grunden till varför det är så viktigt för dessa supportrar att fortsätta heja på 

MFF trots att de bor i Stockholm vill jag diskutera identitetsbegreppet, det kanske kan ge svar på 

en del av mina frågor. �Identitet är ett begrepp med rötter i antiken, det kommer från latinets idem 

som betyder densamme, jag är jag� (Alsmark1997: 9-10).  Jag tolkar, utifrån Alsmark, att 

identitet handlar om tillhörande eller hemmahörande både på personligt som kollektivt plan. 

Identiteten har därför ett dubbelt plan, en dubbel process som handlar om skapande inför sig själv 

och tillsammans med andra. Identitet verkar ge oss en trygghet och lära oss, och andra, vilka vi är 

och vilka vi tillhör, både som individer och som grupp. Utifrån ett konstruktivistisk sätt att se 

identitet är denna ständigt i förändring, identitet är en ständigt pågående process som är både 

flexibel, situationsbunden och utbytbar. Identitet är i detta perspektiv inte något man bär med sig 

eller något man ständigt är, utan snarare något som ständigt skapas och omskapas i mötet med 

andra (Alsmark1997:11).   

 

Är då identitet något man kan byta som ett klädesplagg från den ena dagen till den andra eller är 

det mycket djupare och svårare än så? �Och här står vi inför det multikulturella samhällets 

ödesfråga. I sista hand aktualiserar alla kulturmöten, språktvister och värdekonflikter frågan om 

identitet. Är den föränderlig, mångfaldig och situationsbunden? Växer den ur fosterlandet, rasen 

eller folket? Eller konstrueras den först vid möten med andra?� (Jonsson1993:224)  

 

Man ser sig först i förhållande till vad man inte är och utifrån detta skapar man bilden av sig själv 

till något man är, man tar utgångspunkt i ett anti förhållande som sedan skapar något positivt. Det 

är lätt att se och höra vem man själv inte är om man ser och lyssnar på �de andra�. Man har inte 

en AIK tröja eller en Hammarby halsduk och man har inte stockholmsdialekt, man har sina rötter 

i Skåne och pratar därför en annan dialekt som är motsatsen till hur �de andra� ser ut och hur de 

pratar. I förhållande till det gamla bondesamhället där ort, familj, språk, klass och religion gav en 

bestämd identitet sägs identiteten blivit mycket mer flytande i det postmoderna samhället även 

om det ovannämnda till stor del fortfarande består som viktiga byggstenar i identitetsbygget. En 

ny fråga har dykt upp i samhället, nämligen, vem är jag som individ? Jag funderar om det blivit 

svårare och mer flytande i dag att veta vem man är, och vilken identitet man har, på grund av 
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större individuell frihet att skapa sig en egen identitet. Jag upplever det som om att man idag, till 

mycket större del, ska vara och skapa sig själv, var sin egen lyckas smed även på detta plan. Man 

verkar tillskansa sig en ny identitet mycket lättare och har en större frihet att �byta kostym� men 

samtidigt är man fastlåst i de styrande mönster som väldigt få törs bryta. Jag undrar hur fri är man 

är i dagens värld att helt och hållet styra sin egen identitet och kan den byggas upp utan ett 

motsatsförhållande. Skulle dessa fotbollssupportrar verkligen vara lika tokiga i MFF om de bodde 

kvar i Malmö eller i Skåne där de bara skulle vara en ljusblå i mängden och inte kunna stärka sin 

identitet i motsats till de andra och till de andras lagfärg? Mitt svar på den frågan är nej, de skulle 

inte vara lika besatta av att visa vilket lag de hejar på i fotbollsallsvenskan. 

 

I boken Skjorta eller själ av Gunnar Alsmark diskuterar olika författare frågan om identitet och 

hur vi alla bygger upp den i samklang och i motsats till andra. Orvar Löfgren diskuterar i denna 

bok skillnader mellan nu och då i identitetsbygget och lyfter upp sociologen Zygmunt Bauman 

och dennes teorier om den moderna människans identitetsbygge i vår allt mer globala värld. Den 

senare menar att i vår moderna värld finns det både vinnare och förlorare, jetset eliten som allt 

mer förnekar sina rötter och ser hela världen som sitt hem och en allt mer marginaliserad 

arbetarklass som blir allt mer nationell, lokal och hemfixerad som ett självförsvar i en allt mer 

komplicerad värld. Denna allt mer marginaliserade arbetarklass söker sig till det lilla, det 

kontrollerbara. Jag funderar om det är så det fungerar för dessa supportrar? Är de en 

marginaliserad grupp som känner sig relativt maktlös och därför söker sig till det lilla, det 

kontrollerbara av att vara en fotbollssupporter? När världen runt omkring blir allt mer 

globaliserad och allt mer komplicerad blir det allt viktigare med sina rötter. Orvar Löfgren menar 

att kopplingen mellan ökad rörlighet och ökad rotlöshet inte är så självklar och enkel. Identiteter 

är aldrig enkelt lokala i meningen att de är kopplade till ett avgränsat territorium, fysiska och 

mentala landskap flyter in i varandra. (Löfgren1997:22-23) Kultur och identitet är komplexa 

begrepp som inte låter sig svaras på enkelt och lätt.  
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ANALYS 
De supportrar jag studerat har alla olika bakgrund vad gäller klass, utbildning och geografisk 

härkomst och ändå delar de samma kultur vad gäller fotbollen. De delar samma engagemang 

kring MFF. De delar alla samma identitet kring att vara just en MFF-supporter, både som 

individer och i grupp. Jag tycker mig se genom intervjuerna att en av de röda trådarna är en trohet 

och lojalitet till det egna laget, en gång MFF are, alltid MFF are! Att byta lag ses som otrohet 

eller landsförräderi, säger informanterna (1, 2). De får det att låta som om man är född till detta, 

som en hudfärg eller etnisk tillhörighet som inte går att byta. Det låter som liv eller död, en tapper 

soldat utan vapen som aldrig skulle lämna sin post oavsett vad som händer. Men varför är denna 

identitet så viktig i ett världsligt sammanhang? Vad är det som gör att fullt friska och unga 

grabbar riskerar sina liv för ett fotbollslag? Flera av mina informanter anser att det är en fara och 

risk för våld om de skulle bära någon MFF-attribut ute på stan i Stockholm. (2,3, 5) Jag menar att 

denna identitet beror på många olika och komplexa anledningar och att det inte är så enkelt att 

bara peka på geografi eller dialekt och härkomst. Flera av de jag intervjuat berättar att intresset 

började tidigt, de ärvde den ljusblå tröjan av sin far eller av äldre kompisar (1,3, 5). De har alla 

rötter i Skåne/Malmö, någon dock på ett långsökt vis (2). De har nästan alla spelat fotboll på 

något sätt och drömt om att bli en storstjärna. I dessa sammanhang kan vi tala om kulturella och 

geografiska rötter som självklart spelar in men även den mentala biten är viktig. Alla killar jag 

intervjuat började heja på MFF när det gick bra för laget, när MFF befann sig i en högkonjunktur 

av bra spel och stora framgångar på 1960 och 1970 talet. Dessa epoker kallas andra respektive 

tredje storhetstiden (Weman2005: 124,200). Enkelt utryckt är det både lättare och roligare att 

börja heja på ett lag som nästan alltid vinner än ett lag som förlorar, man vill ju se mål och segrar 

i en sport som fotboll. Detta skapar i sin tur en regional identitet av segrare och även avundsjuka i 

andra delar av landet, detta i sin tur tror jag hjälper till i förstärkandet av �vi mot dem�.  

 

Att leva som minoritet 
 

Att dessa killar flyttade till Stockholm beror på studier eller jobb, (en tvingades flytta mot sin 

egen vilja i sin barndom (4). De kom alla till ett Stockholm där MFF och Skåne inte stod högt i 

kurs och inte var det naturliga laget att heja på för huvudstadsbor. För att då inte helt sugas upp 
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av det nya livet i storstan och den nya kulturen behövde man försvara sitt eget och i detta 

psykiska motstånd blev det viktigt att hålla kvar vid, men även förstärka, sina rötter. I brist på, 

eller i famlandet efter, en ny identitet, på en ny plats, förstärker man istället sin gamla, invanda 

och trygga identitet. I detta sammanhang kan man dra paralleller till hur det kan vara att bli 

invandrare i ett nytt land, för att inte helt tappa fotfästet i det nya landet, förstärker man sin redan 

vunna och upplevda identitet i växelverkan mellan hur man ser på sig själv och hur andra 

uppfattar en själv. Man upplever inte bara sig själv som annorlunda utan blir också betraktad på 

detta vis av majoriteten i sitt nya land. Jag talar inte bara om, eller visar på annat sätt, att jag 

tillhör en annan kultur, jag får även en roll tilldelad av andra som förstärker just denna bild. 

Otaliga exempel finns på detta när det gäller svenskar som utvandrar och som i sitt nya land 

förstärker sin svenskhet genom att vara extra mycket, och känna sig extra mycket svensk i olika 

sammanhang. Detta gäller också olika invandrargrupper som kommer hit till Sverige, man kan 

uppleva det som om de förstärker sin identitet som tillhörande en speciell kulturell eller etnisk 

grupp (Bringéus1986: 187). Ett helt naturligt och allmänmänskligt drag kan tyckas. Ett försvar av 

det man kan känna igen sig i och känna sig hemma i. Att känna sig hemma, oavsett var man 

befinner sig för tillfället, är viktigt för att inte bli helt identitetslös (Alsmark1997: 10). Gällande 

dessa supportrar kan det tänkas fungera på samma sätt, man blir extra mycket MFF are i ett hav 

av olika Stockholms lag och extra mycket skåning i ett hav av stockholmare. Vad dessa 

supportrar kan hitta i att hålla fast vid just MFF är en möjlighet till igenkännande som kan 

bekräfta deras egen känsla av att de skiljer sig från �de andra� i detta specifika sammanhang när 

det gäller fotboll och förhållandet Skåne-Stockholm i stort. Jag tror att denna samlingsplats kan 

fungera som en oas, ett andningshål för skåningar, som i en strävan av att hitta nya identiteter och 

nya sociala umgängesformer i en ny miljö och i en ny stad behöver ett ställe där de kan känna 

igen sig och bli igenkänd av andra. Detta bekräftas av en informant (5) som säger att man 

behöver någon att få respons ifrån och som kan förstå ens känslor. Man upplever sig som hemma 

säger en annan (4) och vet att man alltid är välkommen hit som en medlem av en grupp, en kugge 

i supportermaskineriet. Att känna sig hemma tror jag är oerhört viktigt för alla människor för att 

veta vem man är och varifrån man kommer ( Alsmark1997:10) 

 

Alla de jag intervjuat säger dels att alla är välkomna dit men samtidigt att några våldsverkare vill 

man inte inhysa (1) och jag har själv sett att folk blivit riktigt uppretade om någon 
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motståndssupporter hittat dit för att retas och skrika. Tre av mina informanter (3, 4, 5) har själva 

upplevt att motståndssupportrar vid ett par tillfällen har kommit till samlingsplatsen och skrikit 

när motståndare till MFF gjort mål. �Detta känns jävligt illa� (5). Man vill ha denna plats för sig 

själv och för de sina för att uppleva en kollektiv spänning under 90 minuter. Så håller man på 

MFF är man välkommen, men även någon supporter ur ett icke hotande lag kan komma, de 

största hoten uppfattar jag som stockholmslagen eller andra skånelag som exempelvis 

Helsingborg där kampen om att vara Skånes bästa lag blir tydlig och lokalpatriotismen i form av 

Malmö mot Helsingborg blir viktig. Dessa hot utifrån de tre stora stockholmslagen, AIK, 

Hammarby och Djurgården kan vara något djupare och ha historiska rötter som handlar om 

politik, centrum - periferi och krig om gränser i det förgångna. En av informanterna (5) menar i 

intervjun att det funnits ett Skånehat från stockholmare från snapphanarnas tid på 1600-talet. Jag 

har under mina besök på supportrarnas samlingsplats inte hört någon utrycka speciellt hård kritik 

mot något annat lag än dessa ovan fyra. Detta kan ha sina historiska förklaringar som sagt men 

det kan också vara ett bevis på vem man känner sig mest hotad av på fotbollsplanen. Det är ändå 

ganska dubbelt, alla mina informanter säger dels att alla är välkomna men samtidigt bör man heja 

på MFF. Alla får komma hit men varför ska de göra det när de har egna ställen att gå på? (5) 

Officiellt säger mina informanter att alla är välkomna. Baren som sådan är öppen för alla. Men 

inofficiellt och mellan raderna säger informanterna att de vill ha platsen för sig själva. Det finns 

en inofficiell exkludering av alla som inte heja på MFF. 

 

�Att bara delta är värdelöst, Deltar gör Degerfors, Trelleborg, AIK och såna lag, de deltar, MFF 

vinner, Så är det bara� (Ur filmen blådårar; Weman 2005: 7). Detta är för mig ett utryck för att 

man inte känner sig hotad av nämnda lag eller i alla fall inte tar dom på så stort allvar. Identiteten 

som MFF supporter förstärks av att man känner sig som den minoritet man är i Stockholm och får 

också bränsle av massmedia som kan uppfattas som om de skriver upp lagen från Stockholm och 

skriver ner MFF. Media blir ett samtalsämne i sig för att för sig själv, och inom sin grupp, visa att 

man är orättvist behandlad och detta stärker i sin tur identiteten. Jag kommer längre fram att 

återkomma till medias roll i supporterkulturen.  

 

En annan sak inom samma ämne är synen på domaren, Många supportrar beklagar sig högljutt 

om att alla domare hatar MFF och laget nästan alltid har domaren emot sig. Man kan nästan 
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skönja ett tungt martyrskap hos dessa supportrar som verkar tycka att alla är emot dem och deras 

lag! Denna syn på media och domare tror jag dock delas av många olika lag och framför allt av 

många olika supportrar, det är nog inte typiskt för MFF. 

 

Som MFF are upplever man att, förutom media och domare, också s.k. fotbollsexperter runt om i 

landet tycker illa om MFF, detta skapar en känsla av och förstärker känslan �vi mot resten� och 

stärker gruppen inåt. Man är också mycket medveten om att alla lag vill slå just MFF eftersom de 

nästan varje år tippas som en klar guldkandidat av tippare och experter, detta är en paradox värd 

att fundera kring. Fotbolls Sverige i stort verkar alltid tippa MFF i toppen av serien men tycker 

samtidigt illa om dem och kritiserar dem i tid och otid. Supportrarna å sin sida tycker sig veta att 

MFF är bäst men har svårt att ta kritik. Om nu MFF är bäst borde man väl inte vara så känslig för 

kritik. Man verkar uppleva att det är sin egen identiteten som man upplever blir utsatt för kritik. 

Identiteten som MFF supporter blir återigen förstärkt av �vi mot dom� i detta hänseende.    

 

Ett sätt att stärka sin identitet är att uppleva sig som en utsatt grupp, en missförstådd minoritet, 

som bara finner stöd inom sin egen grupp. Denna grupp vet vad andra inte vet, har förstått vad 

andra inte förstår, nämligen att MFF är bäst. Eller som en av mina informanter uttryckte det 

 �Andra hejar på ett lag men vi är himmelsblå�  Jag tolkar detta som om att bara heja på ett lag är 

något relativt ytligt, som att byta kläder, men att heja på MFF (att vara himmelsblå) är en del av 

ens själ, av ens identitet och detta går inte att byta bort. En annan man som brukar komma till 

samlingsstället brukar kalla sig själv för �blå i exilen� när han skriver på Internet. Detta får mig 

att tänka på denna grupp som en etnisk sådan och att många av gruppens medlemmar verkar se 

sig som udda, utanför, nästan som utlänningar i exil. De kommer alla från samma område, delar 

ett kollektivt minne och verkar tro att de aldrig kan bli helt accepterade i det nya landet, den nya 

staden, denna grupp verkar leva i diaspora i sitt eget land. (Öhlander 2005:126-127) 

Medias roll 
 
Ett annat sätt att stärka sin gruppidentitet och stärka förhållandet mellan �vi och dom� är media. 

Internet är ett sådant medium och de olika forum som finns att delta i, läsa och skriva i, om 

fotboll, ett av dessa heter www.svenskafans.com  och där har varje svenskt lag ett eget forum och 
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ständigt färska nyheter. Genom att registrera sig på denna sida kan man välja på vilket sätt man 

vill bli representerad, man kan välja lagtröja och smeknamn för att visa vem man hejar på. Då 

varje lag har sitt eget forum där man måste vara både registrerad och inloggad för att kunna 

skriva, skriver de flesta supportrar på sitt eget respektive forum men det går också att gå in på 

andras forum och skriva där. En AIK are går in på MFF s forum och tvärtom. Om man går in på 

ett annat lags forum och skriver något negativt eller bara retas lite märker man snabbt hur utstött 

och ifrågasatt man blir av de andra skribenterna, och detta inom ett par korta minuter. Dessa 

Internetsidor och forum blir ett sätt att stärka sin identitet som ex MFF are eller AIK are och hela 

idén bygger på ett �vi mot dom�. Internet är ett globalt medium utan geografiska gränser.  

 

 

� Förr fanns det platser, territorier, hembygder, nu lever vi i platslöshetens tidevarv. Det är inte 

längre rummet som organiserar våra liv utan andra dimensioner och teknologier�  

(Alsmark1997:23) 

 

I dagens välutvecklade och tekniska samhälle finns det många sätt att stärka sin identitet som 

fotbollssupporter, som inte fanns bara för tio, tjugo år sedan. Jag tänker då på Internet, där man 

dels kan skriva och läsa men också se en match i efterskott eller de bästa bitarna och de snyggaste 

målen. Jag tänker på alla betalkanaler på tv som Canal + eller PPV (pay per view). Idag kan man 

dessutom se fotboll varje dag på tv, (när jag var liten kunde man se fotboll en till två gånger i 

veckan). Dessutom finns det varje dag fotbollsanalyser i dagstidningarna och både Aftonbladet 

som Expressen har sina speciella sportbilagor som till stor del fylls med just svensk fotboll. 

Därtill kommer gratistidningarna Metro och City som har en stark tendens att skriva upp 

stockholmslagen. Alla de olika media som idag finns hjälper till att skapa ett vi mot dom i fotboll 

och som tillhörande en minoritet kan man reagera över att ens eget lag får så mycket kritik i 

stockholmsbaserad media.  

 

I detta sammanhang vill jag nämna �media fenomenet� Zlatan Ibrahimovic, han slog igenom i 

MFF runt år 2000, i samma veva som Aftonbladet lanserade sitt �sportbladet�. Helt plötsligt 

fanns det en hel tidning som skulle fyllas, i alla fall ett extra blad på ca 20 sidor varje dag. 

Samtidigt dök det upp en ung, kaxig och teknisk spelare som Zlatan. Sportbladet försummade 
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inga chanser, de fyllde bladet med allt möjligt om grabben från Rosengård och Zlatan blev den 

mest omskrivne spelaren i Sverige, på gott och ont. Detta la grunden till Zlatan som media 

fenomen och alla har idag en åsikt om honom, man älskar eller hatar Zlatan, och detta i sig har 

skapat ett tydligt �vi mot dom�. Jag tror att många MFF supportrar ser konflikten mellan media 

och Zlatan lika mycket som en konflikt mellan MFF och resten av Sverige. Han personifierar den 

symboliska kampen mellan att älska MFF eller hata dem, och när media kritiserar Zlatan ställer 

sig MFF arna upp som en man för att försvara honom och i dessa led har en ny ism fötts, 

nämligen att vara �Zlatanist�. Om Zlatan skulle jag kunna skriva hyllmetrar, detta har redan 

gjorts av andra, men jag vill bara påpeka att media har en stark roll att spela i fotbollens värld när 

det gäller identitetsbygge. 

 

Att köpa sig en identitet 
 

 Fotbollen har blivit mycket mer kommersiell de senaste åren och det handlar om allt större 

pengar vid spelarköp och/eller försäljningar av spelare (Zlatan såldes från MFF till Ajax för 82 

miljoner kronor) som försäljning av souvenirer med lagets färger. Att ha minst en lagtröja (600 

kr) med sitt favoritlag är idag inget konstigt men lägg där till en munkjacka, en halsduk eller två, 

en handduk, en mössa, en keps, en vanlig T-shirt, kalsonger, plånbok, kortlek, badbollar, flaggor   

och dartpilar i lagets färger så blir det dels stora pengar som investeras på att visa din identitet 

och ett sätt att alltid, vid varje valt tillfälle, kunna visa vilket lag man hejar på. Du kan alltså till 

stor del köpa dig en identitet som fotbollssupporter, precis som andra identiteter när det gäller 

kläder och attribut, dessa prylar hjälper dig att förstärka din identitet och dessutom visa vem du 

inte hejar på. Jag bär en MFF halsduk, alltså hejar jag på dem, men det visar också att jag inte 

hejar något annat lag i Allsvenskan. Souvenirerna visar vem man är och var man har sitt 

fotbollshjärta, dessa prylar blir en sköld, en reklamplats för din själ. Men precis som i all kärlek 

räcker det inte med yta, känslan måste finnas i hjärtat och hjärtat behöver ständigt ny näring i 

form av olika känslor runt MFF. En viktig näring är att laget spelar bra men en annan, minst lika 

viktig, verkar vara att samlas för att se matcher ihop med andra supportrar. Den sociala samlingen 

som sådan med allt vad det innebär är som vattnet för en planta, det sociala samspelet får 

engagemanget och identiteten att växa då man kan spegla sig i andras engagemang och få styrka 

utifrån deras identitet. Jag tror dessutom att människan till sin natur är en social varelse som 
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behöver andra människor för att växa, utvecklas och spegla sig i, �Utan socialt umgänge finns 

ingen människa� (Månson 2003: 164) Och utan denna växelverkan mellan den individuella och 

den kollektiva identiteten å ena sidan och framgångar och souvenirer å den andra sidan skulle nog 

inte identiteten som fotbollssupporter vara lika stark och viktig. Identitet är något komplext som 

behöver näring från många olika håll samtidigt och att bygga sin identitet runt ett fotbollslag är 

kanske bara ett naturligt utslag av den moderna människans sätt att leva och se på sin omvärld. 
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FOTBOLLSKULTUR I FÖRÄNDRING 
 

I detta arbete försöker jag förstå hur man bygger en identitet som fotbollssupporter men fotboll är 

samtidigt en stor och internationell kultur som skapar både gemenskap och konflikt, fotbollens 

innersta väsen går ut på att vinna eller förlora och detta i sin tur kan inte annat än skapa ljuva 

segrare och bittra förlorare. Att definiera begreppet kultur är inte lätt och det finns två tydliga 

inriktningar inom etnologin angående detta, antingen förespråkar man det statiska, nästan 

biologiska, dvs. essentialismen eller så förespråkar man det föränderliga och omskapande, dvs. 

konstruktivismen. �Termen och företeelsen kultur kan tilldelas ett specifikt innehåll. �Kultur� kan 

t.ex. ringa in specifika företeelser, som musik, levnadsvanor eller en viss uppsättning normer och 

värden [�] Man kan också karakterisera �kultur� som ett visst slags perspektiv, ett visst sätt att 

betrakta världen och människor, vilket lyfter fram aspekter på människors tänkande och sociala 

agerande  som inte täcks in av andra perspektiv.� (Öhlander 2005:20) 

 

 Jag anser att alla olika kulturyttringar förändras över tid, så också fotbollskulturen, som liksom 

all annan mänsklig aktivitet, förändras i processer med människan och av människan. Människan 

är på en och samma gång en kulturbärare genom arv men samtidigt en kulturbyggare, en skapare 

av detsamma i olika miljöer. (Löfgren1988:55-81). I mitt speciella fall när det gäller 

fotbollskultur finns det saker som man med blotta ögat kan se har förändrats med tiden men 

samtidigt finns det saker som inte verkar ha förändrats alls.   

 

Tydliga förändringar 
 
När det gäller saker som har förändrats inom fotbollskulturen kan man som jag tidigare påpekat 

se dels tillgängligheten via media men även kommersialiseringen av densamma. Förr följde man 

antingen en match på plats eller framför sin radioapparat, nu följer man matchen på plast eller 

framför en storbilds-tv eller via Internet. Förr var det svårt att få tag på en klubbtröja eller andra 

souvenirer, nu köper du dessa saker lätt via telefon eller Internet mot postförskott. Nu kan du se 

ditt favoritlag på tv var du än befinner dig över hela vår jord. Fotbollskulturen har blivit mer 

tillgänglig men ställer också högre krav på att du ska köpa något i lagets färger. Fler och fler 
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tjejer spelar och tittar på fotboll vilket leder till både framgångar på planen som en annan slags 

supporterkultur. 

 

Långsamma förändringar 
 
Det finns tydligt saker inom fotbollskulturen som inte verkar förändras alls eller som förändras 

väldigt sakta. Jag tänker främst på att man inte kan byta lag hur som helst, en gång MFF are, 

alltid MFF are, detta innebär att man nästan verkar födas till att bli ett speciellt lags supporter, 

eller lär sig att ta ställning för och heja på, ett speciellt lag, väldigt tidigt i sin barndom.  

 

En annan sak verkar vara att supporterkultur ska hänga samman med alkohol. I sportens värld 

finns en tydlig paradox kring alkohol, de som agerar på planen ska vara nyktra och alkoholfria 

medan de som agerar utanför samma plan gärna får vara onyktra av alkohol och det finns ett 

tydligt likhetstecken mellan att vara fotbollssupporter och att dricka alkohol, framför allt, öl. Att 

fotboll ska njutas med öl är ett internationellt fenomen som verkar ha funnits i alla tider och 

överallt. Att alkohol och idrott hänger samman verkar vara en osynlig norm eller regel som alla 

tar för naturligt även om den självfallet inte är eller behöver vara så. Alkoholen är en kollektiv 

företeelse, precis som fotbollen, men alkoholen kan ställa till med starka känslor och våld. 

Detta vet alla vuxna som dricker öl i samband med en fotbollsmatch men ändå dricker nio av tio 

av de supportrar jag studerat och den som väljer att dricka kaffe utan en bra förklaring ses som 

udda. Detta betyder att under en match dricks det stora mängder öl och vinner MFF måste detta 

firas med mer öl, förlorar MFF krävs ett par öl för att skölja ner förlusten. Att vara 

fotbollssupporter verkar nästan per automatik innebära att man ska gilla och dricka öl lika mycket 

som man gillar sitt lag. Med hjälp av alkohol kan man leva ut sina känslor, våga sjunga och 

skrika på ett sätt som man kanske inte skulle våga som nykter och ölen i sig skapar också en form 

av gemenskap då man kan bjuda andra och skåla med varandra. 

 

 Jag funderar om fotbollen nästan kräver just öl av historiska skäl. Kanske uppfattas både ölen 

som fotbollen som uppkomna ur samma ekonomiska klass, nämligen arbetarklassen? Att gilla 

fotboll och öl ses som riktig arbetarkarlkultur? Fotboll och alkohol ses väl också båda som 

väldigt manliga företeelser. (Estrada/Tryggvesson2001:245-260) 
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Om fotboll och alkohol är typiskt manligt kanske det förklarar varför det är så få kvinnor bland 

MFF supportrarna? På hundra killar kanske det går tio tjejer på samlingsstället. Men när det 

handlar om både klass och kön tror jag detta håller på att förändras över tid inom 

fotbollskulturen. Fotbollen har i klasshänseende gått från engelsk överklasspel till internationell 

arbetarklasskultur (Ekelund2002:14-15) och nu, de senaste åren, blivit relativt klasslös. Idag ser 

alla olika klasser fotboll, överklassen verkar åter ha blivit intresserad p.g.a. de stora pengarna 

inom sporten. Detta har i sin tur gett fotbollskulturen högre status och blivit allmänt accepterad 

som �fin� kultur, i motsats till att ses som populärkultur. Fotbollskulturen verkar ha gjort en 

klassresa genom sin kommersialisering. MFF har gått från att vara arbetarförening till en stor, rik 

och kommersiell klubb med många miljoner på banken. När det rör kön och genus både på en 

fotbollsplan som utanför har även detta förändrats över tid, nu är det mer accepterat att tjejer både 

spelar och gillar fotboll än för kanske trettio eller femtio år sedan. Svenska damframgångar på 

olika fotbollsarenor har nog bidragit till detta, som t.ex. Svenska landslaget och Umeå IK. De 

visar att kvinnor kan, kan spela bra fotboll, och vinna både matcher och respekt. Dessa kvinnor 

blir förebilder för de yngre som i sin tur också börjar spela fotboll, precis som i herrfotbollen. 

Många menar dock att kvinnornas tillträde till fotbollen ändå sker på männens villkor 

(Estrada/Tryggvesson 2001: 245-260). Jag tycker att fotbollen fortfarande är väldigt 

mansdominerat och jämlikheten har fortfarande en lång väg att gå. Exempel är att man säger 

damfotboll respektive bara fotboll när man pratar om herrarna. Det visar att det fortfarande är 

herrarna som är normen och damerna ses som det annorlunda och udda.   
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SAMMANFATTNING 
 
 
Fotbollskulturen förändras hela tiden dels på grund av att supportrarna som individer och som 

grupp förändras och dels för att samhället i stort förändras. Bland de MFF supportrar jag studerat 

finns det också en ständig förändring, människor kommer och går, gruppsammansättningen 

ändras från år till år. Det är inte samma samlingsplats som för tre år sedan, denna nya lokal är 

mindre, tar färre människor men samtidigt mer personlig och gemytlig (4). Dessutom finns det en 

uppfattning bland mina informanter att de som kommer till samlingslokalen i Stockholm snarare 

är akademiker än arbetare (1,4) och detta hänger väl också ihop med hur samhället i stort har 

förändrats över tid. Fotbollskulturen påverkas av samhället och tvärtom, det finns inte isolerade 

öar av kulturer utan tvärtom, kulturer påverkar och ingår i varandra, över hela jorden och hela 

tiden. 

 

Fotbollskulturen verkar stå på två olika ben, dels den ideella kraften som består av alla de som 

spelar eller tränar fotboll gratis, de som älskar sporten som sådan och dels den kommersiella 

kraften som köper och säljer och får fotbollen att bli en global handelsvara. I dagens fotboll 

verkar båda benen lika viktiga och bland MFF supportrarna i Stockholm leder de ideella krafterna 

till att man kan samlas och se fotboll på en kommersiell tv kanal. Utan dessa båda element skulle 

det inte finnas någon stor och levande supporterskara i Stockholm som hejar på MFF. Alla skulle 

istället sitta hemma hos sig själva och lyssna på radion och gruppidentiteten skulle bara finnas om 

man själv gick på en match där man kunde träffa andra MFF are. Man skulle i detta avseende 

kunna säga att den kommersiella delen av fotbollen gjort att gruppen i Stockholm finns, men om 

inte kärleken, den ideella biten fanns, skulle ändå ingen komma för att titta på det kommersiella 

utbudet. På grund av globaliseringen har fotbollskulturen förändrats och utvecklats, lagen i sig 

har också blivit mer internationella och inhyser spelare från hela världen. Bara i MFF finns det 

spelare från åtta olika länder år 2007. 1977 vara alla spelare svenskar, endast tränaren var från 

utlandet. Detta kanske kan bidra till större förståelse, mer tolerans och mindre rasism inom såväl 

som utanför fotbollen? Jag tror att samhället i stort påverkar fotbollskulturen på många sätt men 

även tvärtom, fotbollskulturen, som är en del av samhället i stort, påverkar andra delar av 

samhället.  
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Precis som andra mikro eller subkulturer ingår fotbollskulturen i ett större sammanhang, ett 

samhälle, det lever inte sitt eget liv, isolerat från världen i stort. (Löfgren1988:55-81) 

Om inte dessa supportrar hade andra grupper av supportrar att mäta sig med och tävla mot, skulle 

man inte få en självspegling och då skulle också �vi mot dem� och dualismen fattas, det skulle 

inte finnas ett naturligt motsatsförhållande till någon annan. Jag tror just därför att det blir extra 

viktigt att visa att man hejar på MFF när man bor i Stockholm, då motsatsförhållandet till andra 

supportrar och deras lag blir så tydlig och kommer så nära i både fysisk som psykisk mening. 

 (Månson2003:151) Fienden kommer så nära och blir så verklig att man ser vem han är och då ser 

man också sig själv och vem man själv är. Att man sedan upplever sig som lite udda, lite utanför 

och lite utsatt på grund av sina rötter och sin dialekt stärker den egna identiteten ytterliggare. Jag 

tror att många i denna supportergrupp kommer att bo kvar i Stockholm i många år till, kanske för 

alltid, men de bär ändå med sig sin identitet av att vara skåning och därför också MFF are. Detta 

tror jag beror på att det finns ett speciellt förhållande mellan just Skåne och Stockholm, precis 

som mellan Norrland och Stockholm. Huvudstaden får representera makt, politiker, skatter, lagar 

och ett allmänt översitteri av människor som har det allmänt bättre än andra i resten av landet och 

som dessutom äger dyra sommarstugor i Båstad och på Österlen. (5) Dualismen blir så tydlig i 

detta aktuella fall, fördomarna från båda håll är tydliga, seglivade och cementerade genom tiden. 

Skåningar gillar inte stockholmare därför att och stockholmare gillar inte skåningar därför att. I 

detta finns en ömsesidighet, man verkar överens om att man inte gillar varandra, och detta visas 

också genom att visa vilket fotbollslag man hejar på. De flesta av mina informanter säger dock 

inte rakt ut att det finns bakomliggande orsaker som t ex historia som gör att laddningen som 

MFF supporter i Stockholm förstärks. De flesta säger helt enkelt att de hejar på MFF för att de 

alltid gjort det och inte mer med det. Vad som sägs mellan raderna och det som sägs om rötter 

och identitet får mig ändå att tolka det så, och ibland tycks det finnas en tredje närvarande, då 

man svarar på frågor som inte ställs. En av informanterna (4) säger att MFF inte är en symbol för 

honom, kanske för andra, men inte för honom och detta svar beror väl på vad man lägger in i just 

ordet symbol. Är en symbol bara ett märke på en jacka eller en tröja som går att riva bort eller är 

en symbol en symbol för något djupare som sitter i själen? Jag menar att MFF är en symbol som 

betyder väldigt mycket mer än bara fotbollslaget på gräsplanen, MFF får också symbolisera rötter 

och familj, historia och bakgrund. En symbol för hemkänsla och trygghet. Man kan se det som en 

av mina informanter, se sidan 15, att man är MFF are, på samma sätt som man är skåning 
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kanske? Detta verkar sitta djupt i dessa människor, nästan som vore det en etnisk tillhörighet som 

man upplever att man varken kan eller vill ta bort eller förändra hos sig själv. I sammanhanget 

kan nämnas att min pappa flyttade från Skåne i tidig ålder och levde resten av sitt liv i Sörmland, 

han såg sig dock alltid som just Skåning. MFF är och förblir en viktig symbol för dessa 

supportrar som lever i exilens stad, Stockholm. Denna symbol förstärks av att supportrarna har ett 

eget ställe att samlas på inför och under varje match. Denna samlingsplats ger energi och kraft att 

fortsätta heja på MFF och visar också på för skåningar i Stockholm att man inte är ensam om att 

vara himmelsblå i exil. Identiteten som MFF are förstärks av att man träffar andra i samma sits 

och med samma dialekt. Därför tror jag också att en samlingsplats, en lokal, ett hem, är oerhört 

viktigt i formandet av sin och andras identitet.  

 

Kärleken till ett fotbollslag har ännu inte reducerats till bara och endast pengar, kulturen kan inte 

köpas för pengar. Dock är det väl så att pengar kan hjälpa laget till nya framgångar och segrar 

och detta skapar i sin tur gladare och mer övertygade supportrar som kan få bekräftat att just 

deras favoritlag är bäst.  

 

 

 

Bosse Lundgren 

Södertörns Högskola 

Etnologi, B-uppsats. 

2007. 
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Intervjuer 
 
 1/ Namn : Harald  
Yrke: Regeringstjänsteman 
 Födelseår: 1951. 
 Kön: Man 
 Intervjudatum: 070416 
 Intervjuns längd: 23 minuter. 
 Intervjun utförd av författaren 
 
 
2/ Namn : Bengt   
Yrke:  Arbetslös 
  Födelseår:1969 
  Kön: Man. 
  Intervjudatum: 070422. 
  Intervjuns längd: 26 minuter. 
  Intervjun utförd av författaren. 
 
3/ Namn : Tomas  
Yrke: Installations/data tekniker. 
  Födelseår:1972. 
  Kön: Man. 
  Intervjudatum: 070515 
  Intervjuns längd: 38 minuter. 
  Intervjun utförd av författaren. 
 
4/ Namn:  Jon  
Yrke: Elevassistent/väktare. 
Födelseår:1970. 
Kön: Man. 
Intervjudatum: 070515. 
Intervjuns längd: 39 minuter. 
Intervjun utförd av författaren. 
 
5/ Namn:  Nils  
Yrke: Lagerarbetare. 
Födelseår:1976. 
Kön: Man. 
Intervjudatum: 070527. 
Intervjuns längd: 50 minuter. 
Intervjun utförd av författaren. 
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Observationer 
 
070407, kl. 14.00-18.00, samlingsplatsen vid Kornhamnstorg, Gamla stan, Stockholm. 
 
070416, kl. 18.00- 21.00, samlingsplatsen, Kornhamnstorg, Gamla stan. 
 
070422, kl. 14.00-17.30, samlingsplatsen, Kornhamnstorg. 
 
070428, kl. 14.00-19.30, samlingsplatsen, Kornhamnstorg. 
 
070508, kl. 18.00-21.00, samlingsplatsen, Kornhamnstorg. 
 
070515, kl. 18.00-21.30, samlingsplatsen, Kornhamnstorg. 
 
Samtliga observationer utförda av författaren. 
 
 
 

 


