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1. Inledning 
Under mina perioder som vikarie och som praktiserande lärare har jag ofta fått frågan vilket 

ämne jag läser mer än idrott. Jag har då berättat att det är historia som är mitt andra ämne. Allt 

som oftast brukar eleverna då följa upp med frågorna; varför det? Då måste ju du vara bra på 

kungar och sådant? Johan Hansson har i sin doktorsavhandling undersökt lärare och elevers 

historieintresse. De resultat han fått fram är t.ex. att elever tycker att den historia som finns 

nära i tid är mest intressant, alltså den egna historien eller modernhistoria. Lärarna uppfattar 

dock att killarna främst är intresserade av krig och att tjejerna är duktiga på att rabbla årtal. 

Hansson menar att lärarna tolkar de elever som inte har något intresse som antingen svaga 

eller skoltrötta. Det positiva i resultatet är att en stor del av de elever som undersökningen 

vänt sig till hade ett intresse för historia, något som är glädjande siffror för oss framtida lärare. 

Det verkar som att de tillfrågade lärarna inte riktigt har koll på vilken historia som faktiskt 

intresserar eleverna samt att de elever som inte är duktiga eller skoltrötta helt enkelt inte har 

något intresse för historia. Med tanke på det resultat som Hanssons studie visar kan det vara 

viktigt att framtidens lärare i historia lägger fokus på att kunna ge eleverna chans att upptäcka 

att historia finns på många oväntade platser i deras liv. På så sätt kan lärarna t.ex. undervisa 

om historiebruk, men med ett innehåll som tilltalar eleverna. Då Hanssons studie visat att 

elever är intresserade av den egna historien kanske lärarna behöver leta i sin egen historia för 

att på så sätt hitta nya typer av undervisningsmöjligheter som tilltalar eleverna.0F

1 Denna studie 

kommer att behandla hur supportrar till tre fotbollsklubbar, Manchester United, Hammarby IF 

och Djurgårdens IF använder sig av historia samt skapar en identitet till klubben. Studien 

kommer på slutet att kopplas samman med elevers historieintresse.  

Jag har under en fotbollsmatch stått i en klump av människor som alla har ett extra gott öga 

för Hammarby IF. Under samma match sjöng jag med till diverse hyllningssånger om söder i 

Stockholm och även skanderade mot hemmalagets fans ”Vem fan vill bo i Örebro?” trots att 

jag själv var bosatt i just Örebro vid den tiden. Jag har även stått på olympiastadion i Rom och 

med en oerhört hemmasnickrad italienska sjungit med i låten Roma Roma Roma, som är en 

hyllningslåt till fotbollslaget AS Roma samt staden Rom, trots att det var mitt första besök i 

den italienska huvudstaden. Som fotbollssupporter är jag oerhört passionerad och jag vet att 

många andra har liknande intressen som de är lika passionerade över. Det är främst på senare 

tid som jag insett att jag i mitt supporterskap använder mig av historia om det så är när jag 

                                                           
1 Hansson, Johan (2010)  Historieintresse och historieundervisning: Elevers och lärares uppfattning om 
historieämnet. s. 57-66. 
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stått på läktaren eller att jag använt mig av egna minnen samt reproducering av äldre 

händelser försökt legitimera mitt supporterskap. För att försöka knyta an detta till Hanssons 

tidigare nämnda studie tror jag att fotbollssupportrar kan vara av ett stort intresse och en stor 

hjälp för framtidens lärare, i arbetet med att skapa en undervisning som möter alla olika 

elevers intressen, då undervisningen kan breddas genom att använda ett varierat innehåll.  

2. Bakgrund 
Katarina Kuick och Björn Qvarfordt beskriver att för fotbollssupportrar infaller julafton inte i 

december, utan den infinner sig lite senare, vanligtvis någon gång i april. Det är seriepremiär 

och det är för de flesta fotbollssupportrar större än julafton. Det finns många olika grader av 

supporterskap. Vissa går bara på viktiga matcher eller matcher mot storlag, medan andra 

följer matcherna på tv samtidigt som det finns de som åker land och rike runt för att se alla 

säsongens 30 matcher på plats. Desto närmare premiär desto fler blir förberedelserna. Plakat 

och flaggor med diverse budskap målas. Klädvalen görs med rätt färger och kanske 

kombineras med en halsduk eller liknande.1F

2 När det väl är dags för match brukar sång vara 

något som de flesta supportrar stämmer upp i vid fotbollsmatcher. Sången vid matcherna var 

till en början styrda av klubbens utsända, vilka stod nedanför publiken och försökte styra 

supportrarna med korta och enkla sånger som t.ex. ”Sassa brassa mandelmassa vi vill höra 

nätet rassla”. Dagens fotboll består istället mer utav en klack, där de supportrar som alltid 

sjunger samlas. Ibland kan klacken även få resten av publiken att sjunga vilket då kan skapa 

sånger med flera tusen stämmor bakom. Sången är viktig i budskapsförmedlingen då en 

ljudupptagning från en match, där bara sångerna hörs, skulle kunna ge en relativt tydlig bild 

av vad som händer vid specifika tillfällen under matchen.2F

3 

Budskapen genom sånger och banderoller är inte alltid riktade som en form av stöttning av det 

egna laget. För att stärka sin egen identitet måste det i många fall skapas en motpol av något 

slag för att på så sätt lättare legitimera sin egen identitet. Ett exempel är en politiskt aktiv 

person som identifierar sig långt åt höger och ser sin raka motpol långt till vänster i den 

politiska åskådningen och liknande sätt att hitta motpoler förekommer bland 

fotbollssupportrar. En stor del av supporterskapet bygger på rivalitet och det är ofta rivaliteten 

som gör banden mellan de egna supportrarna starkare. Klubbarna kan ha rötter ur olika 

samhällsskick och på så sätt kan supportrarna identifiera sig som t.ex. arbetarklass om 

                                                           
2 Kuick, Katarina & Qvarfordt, Björn (2013) Jag hör till de få som kan leva, s. 21-23. 
3 Kuick & Qvarfordt (2013) s. 35-37 
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Hammarby är ens lag medan Djurgården och AIK är mera medel och överklass, för att ge ett 

svenskt exempel på hur det kan se ut. Rivaliteten går ut på att rikta sitt hat mot motståndarna. 

Allt som oftast är inte hatet riktat till personerna som stödjer det rivaliserande laget utan 

snarare riktat mot klubben eller de färger som motståndarna bär.3F

4 

Hatet som tidigare beskrivits är för många bara ett sätt att distansera sig från rivalerna, medan 

andra finner utlopp för hatet och brukar det till att slåss. Ofta beskrivs de supportrar som går 

på match, vilka står och sjunger och inte ställer till med bråk med samma begrepp som de som 

utöver det en vanlig supporter gör även slåss utanför arenan mot motståndares supportrar. Den 

term som använts för att beskriva denna typ av supporter är huligan och det är något som 

Aage Radmann har fördjupat sig i. Radmann beskriver en huligan som att den allt som oftast 

stämmer in på fem punkter, vilka är 1. det är en man, 2. han gillar våld, 3. han älskar sitt lag, 

4. han berusar sig på alkohol och/eller andra berusningsmedel, samt 5. han har roligt med sina 

jämnlikar. Genom att utgå ifrån Radmanns fem punkter kan fyra av dem beskriva en helt 

vanlig supporter medan det just är våldsfaktorn som särskiljer huliganen ifrån de vanliga 

supportrarna. Radmann utgår ifrån intervjuer med personer som enligt denna beskrivning 

skulle kunna klassas som huliganer men som inte själva vill identifiera sig som det. Radmann 

reflekterar att ordet huligan kanske bara kan appliceras på en grupp och inte på individnivå.4F

5  

Det var under mellankrigstiden som sportjournalistiken verkligen började generera pengar till 

fotbollen, då fler människor ville följa fotbollen på daglig basis. Detta på grund av att 

medierna blev oerhört viktiga i processen som utgjordes av att locka publik till matcherna. 

Klubbarna ville ha så mycket publik som möjligt för att dels kunna tjäna mycket pengar 

genom intäkter men också för att klubbarna ville ha möjligheten att skapa den bästa 

atmosfären i form av publiktryck på matcherna. Andersson beskriver detta som den 

kommersialisering som fotbollen upplevde under mellankrigstiden.5F

6 

Vid denna tid började även fler supportrar att följa med sitt lag på bortamatcher. Andersson 

menar därför att mellankrigstiden var en positiv tid för fotbollen om det endast ses till 

fotbollslagens åskådarantal. Det ökade åskådarantalet innebar dock att polisen var tvungna att 

vara på plats vid matcher för att undvika bråk och oroligheter mellan supportrar. Ett stort 

problem under denna tid var antalet åskådare som plankade sig in på matcherna. Planka 

betyder i detta sammanhang att en åskådare går på match utan att betala för sig. I antal kunde 
                                                           
4 Kuick & Qvarfordt (2013) s. 49-53 
5 Radmann, Aage (2015) Vad är huliganism? s. 73-79 
6 Andersson, Torbjörn (2002) Kung fotboll. s. 333-337  
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det ibland vara ett tusental supportrar som valde att på andra än lagliga sätt ta sig in på arenan, 

t.ex. genom att klättra över staketet för att kunna titta på matchen. Entusiasmen hos 

supportrarna försöktes dämpas både i Sverige och Europa då den ansågs som något negativt. 

Andersson beskriver exempelvis att musik på läktaren förbjöds i Belgien och att flaggor och 

liknande förbjöds i England under denna tid. Sverige var inte lika strikta men aktioner mot 

supportrar som kastade smällare och liknande utfördes av polis. I Sverige fanns det 

meningsskiljaktigheter angående hur en god åskådare skulle uppföra sig under match. 

Medelklassen med journalister och de som arbetade inom förbundet menade att en åskådare 

skulle föregå med ett respektabelt exempel. Den yngre publiken som ofta höll till på 

ståplatsläktaren ville gå på match och stötta sitt lag och ha roligt. Den yngre publiken hade lätt 

till att håna motståndare och domare men detta såg de inte som något konstigt, då det fanns en 

allmän syn på ungdomar som stökiga. Andersson skriver att det samhällsskikt som en 

människa tillhörde kunde bidra till hur denne såg på hur en supporter skulle uppföra sig.6F

7                

Under denna tid var slagsmål mellan supportrar en ganska sällsynt företeelse. Den typ av 

huliganism som beskrevs under denna tid var mest missnöjesyttringar mot domare och 

motståndare i form av språkyttringar. Andersson har i sin sammanställning kommit fram till 

att mellan åren 1906-1950 kunde 156 incidenter med publik inblandade, i forma av åskådare, 

som var missnöjda med domarinsatsen identifieras. Detta kan ju ses som att det inte fanns 

något större problem då det under denna period spelades en otrolig mängd matcher. 

Andersson menar dock att det snarare är hur incidenterna har uppfattats under dess samtid 

som är av intresse. 

3. Syfte och frågeställningar 

3.1 Syfte 
Historieämnet kan vara ett oerhört brett ämne och kan därför innefatta ett väldigt varierat 

innehåll. Eftersom innehållet kan vara varierande kan det rimligtvis finnas en stor chans att 

många elever tar åt sig av undervisningen. Syftet med uppsatsen är att se hur 

fotbollssupportrar använder sig av historia och på vilka sätt det kan vara identitetsskapande.  

3.2 Frågeställningar 
- Hur skapar fotbollssupportrarna en identitet genom sitt supporterskap med den egna 

klubben? 

                                                           
7 Andersson, (2002) s. 481-485   
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- Hur använder sig fotbollssupportrar i Sverige och England av historiebruk för att 

legitimera sitt supporterskap? 

4. Forskningsläge 
Vid en jämförelse, olika svenska fotbollslag emellan, kan det konstateras att 

fotbollssupportrar till olika svenska elitfotbollslag för herrar historiskt sett förhåller sig olika 

till sin regionala härkomst. Detta visar sig exempelvis i idrottshistorikern Torbjörn 

Anderssons avhandling, Spela fotboll bondjävlar, där olika städers historiska anknytning till 

sina lokala lag undersöks. Undersökningen redogör för bland annat en jämförelse mellan 

Helsingborg IF och Malmö FF som båda har sina hemmaarenor i Skåne. Till skillnad från 

Helsingborgs supportar har Malmösupportrarna i sitt språkbruk väldigt regionalpatriotiskt 

visat att de kommer ifrån just Malmö i Skåne. Konkurrenterna Helsingborg har istället varit 

mer nedtonade angående sin regionala härkomst. Helsingborg har både språkmässigt men 

också supportermässigt blivit globalt påverkade då de generellt sett uppfattats mera begripliga 

än sina grannar i Skåne. Läktarkulturen har påverkats och utvecklats i takt med den klättring 

som laget genomförde till den Svenska fotbollens finrum. Under 1990-talet utvecklades 

supporterkulturen i en riktning från en typ av medelklass till mera arbetarklass med en högre 

ljudvolym på läktaren och ett mera engagerat supporterskap. Detta medförde en del 

komplikationer i form av stökiga supportrar och uppdelningar internt i supporterklubbarna. 

Andersson förklarar hur supportrar och folk inom klubben alltid har fått försöka skapa plats 

och rubriker åt sig själva för att laget ska få den nationala uppmärksamhet som de ansett sig 

vara befogad. Andersson beskriver också utvecklingen hos Helsingborgspubliken som en 

hybridisering där det finns influenser ifrån Skåne, Sverige, Storbritannien och USA. 

Helsingborg har haft lättare att knyta anhängare nationellt då de varit mera tillgängliga och 

inte lika lokalpatriotiska som t.ex. Malmö. I regionerna har även språkbruket varit ett sätt att 

identifiera sig med sitt lokala lag. De olika grupperna av supportrar har uttryckt sig på olika 

sätt beroende på vilken socioekonomisk bakgrund och liknande de haft.7F

8 

Till skillnad från Helsingborg bygger Malmö FFs fans sin identitet på att personifiera Skåne 

genom sina sånger och sitt allmänna språkbruk. Andersson beskriver Malmös regionalism 

som en typ av ”vi mot dom” retorik gentemot resten av Sverige. Malmös geografiska läge har 

också varit en del av deras identitet då t.ex. motståndarfans ofta yttrat att Malmös närhet till 

Danmark gjorde dem till Danskar. Malmösupportrarna själva har istället poängterat närheten 

                                                           
8 Andersson, Torbjörn (2011) Spela fotboll bondjävlar.  s. 62-72. 
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till Europa och beskrivit sig som mera kontinentala.8F

9 Under 2000-talet har skepticismen som 

funnits mot människor som inte är skåningar avtagit en hel del från mitten av 1900-talet. 

Malmös identitet förblir dock en väldig igenkänning med det skånska talesättet och på 

läktaren är det sånger med skånsk dialekt. Människor som kommer utifrån har beskrivit det 

som svårare att bli accepterad när personen inte har en skånsk dialekt.9F

10 

Det geografiska läget har historiskt använts som ett sätt att skapa en identitet för de fotbollslag 

vars geografiska placering ligger mellan två stora städer som också har fotbollslag. Detta är 

något som Andersson beskriver att Landskrona som ligger i samma region som Helsingborg 

och Malmö har varit tvungna att göra, då både Malmö och Helsingborg är stora klubbar som 

har haft bättre framgångar än Landskrona. Landskrona har därför byggt en identitet med fokus 

på det lokala, vilket har blivit historiskt att påpeka, och på så sätt kunna skapa en identitet. 

Det var just det geografiska läget mellan Helsingborg och Malmö som fick publiken att 

strömma till och ställa sig bakom vid bildandet 1915.10F

11 

Mellan städer kan det uppstå en forma av rivalitet, vilket Andersson har sett mellan 

göteborgare och stockholmare. Rivaliteten ses som viktig för en göteborgares identitet då de 

ser sin egen stad som en blandning mellan en storstad och en småstad. Denna rivalitet är djupt 

rotad i alla Göteborgsklubbar. Andersson beskriver också att göteborgarna i sitt sätt att bygga 

en identitet är mycket lugnare och trevligare än stockholmarna och att göteborgarna försöker 

använda sig av humor i större utsträckning än stockholmarna, för att på så sätt ses som mera 

avslappnade. Skapandet av ett ”vi och dem” är viktigt för göteborgarna och detta skapar en 

stor rivalitet mellan supportrar.11F

12 Andersson skriver om supporterkulturen i Göteborg och hur 

den fått ett ordentligt uppsving under 2000-talet. Sådana ökningar är inte alltid positiva utan 

supportrar hamnar ofta i konflikt med t.ex. media som enligt Andersson har svårt att se 

skillnad mellan en huligan och en supporter. Göteborgsklubbarnas supportrar har visat prov 

på stort engagemang för sina föreningar och har verkligen skapat rivaliteter inom staden. 

Göteborgarnas identiteter bygger på främst två faktorer, vilka dels är den egna klubben inom 

staden som har olika förankringar rent socialt men också dels en övergripande rivalitet mot 

alla stockholmsklubbar.12F

13 

                                                           
9 Andersson, (2011) S152-159. 
10 Andersson, (2011) S 178-183. 
11 Andersson, (2011) S. 84-91. 
12 Andersson, (2011) S. 315-318. 
13 Andersson, (2011) S. 395-399. 



9 
 

Även den svenska fotbollens kulturhistoria, från 1900 till 1950, har undersökts tidigare. 

Gällande kulturhistorien beskriver Andersson hur publiken gjorde intåg i fotbollen under 

tidigt 1900-tal, då fotbollen inte längre bara var för medelklassen utan även arbetarklassen 

blivit inkluderade. Till en början var publikantalet lågt och bestod av det som skulle kunna 

kallas för närmast sörjande. Under en dag med olika fotbollsmatcher i Eskilstuna var 

publikantalet över tusentalet. Detta skrevs det om i pressen som något negativt med 

öronbedövande jublet vid mål men också att de som var där hade mage att håna spelarna på 

planen. Utvecklingen gick fort och människor började knyta an till sina lokala lag, vilket 

skapade rivaliteter som kunde innebära att supportrarna till två lag ägnade matchen åt att 

skapa en så kallad vi och dem känsla mellan varandra.13F

14 

Joakim Glaser, historiker vid Malmö högskola, har i sin avhandling behandlat 

fotbollssupportrars identitetsformeringar i östra Tyskland. Glaser undersöker hur dessa 

identitetsformeringar har ändrats under tid, från 1965-2015, utifrån politiska, sociala och 

ekonomiska förändringar. Studien visar att supportrar med hjälp av t.ex. kläder, flaggor, 

sånger och liknande både skapar samt visar sin identitet. Glaser menar att det inte går att se 

det som händer på arenan som något unikt och speciellt utan snarare att det som händer på 

arenan samspelar med den verklighet som supportrarna upplever utanför.14F

15 

Sociologen Garry Robson har studerat fotbollsklubben Millwall FC och då främst fokuserat 

på deras supportrar som har en historia av att vara våldsamma. Millwall FC är djupt rotad i 

arbetarklassen i de sydliga delarna av London. Fansen till klubben identifierar sig också med 

arbetarklassen menar Robson. Områdena kring den gamla hemmaarenan, The Den, beskrivs 

som labyrintliknande gråa tegelkåkar. Många motståndarfans har blivit överrumplade av fans 

ifrån Millwall som letat efter bråk.15F

16 Robsons studie visar på att fansen ofta förmedlar 

budskapet ”vi bryr oss inte” vilket Robson menar är en typ av mentalitet som lever kvar ifrån 

grundandet av klubben och de arbetarklassrötter som finns rotade hos fansen.16F

17 

Genom sånger och liknande brukar supportrar förmedla olika typer av budskap. I Millwalls 

fall har Robson kommit fram till att supportrarna ofta försöker förminska sina motståndare 

och i många fall även deras fans. Ett exempel som ges är när Millwall är på besök i Liverpool 

för att möta Everton i en cupmatch, där fansen genom sina ramsor försöker håna 
                                                           
14 Andersson, (2002) s. 226-237. 
15 Glaser, Joakim (20015), Fotboll från Meilke till Merkel kontinuitet brott och förändring i supporterkultur i 
östra Tyskland.  S. 92-95. 
16 Robson, Garry (2000), ´No one likes us, we don’t care´ The ,yth and reality of Millwall fandom S. 19-24. 
17 Robson, (2002) s. 114-120. 
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motståndarfansens regionala härkomst. Samtidigt som motståndarna hånas hyllar de sig själva 

och deras härkomst ifrån London och då framför allt södra London. 17F

18 

5. Teori 

5.1 Identitetsteori 
Sociologerna Peter Burke och Jan E. Stets har i sin bok Identity theory förklarat 

identitetsteorin och olika inriktningar av den. Burke skriver om rollers betydelse av identitet i 

grupper. En roll kan medföra vissa förväntningar på individen i en grupp. Ett exempel på en 

typ av negativ förväntning som kan finnas i gruppen är att en kvinna ska ses som attraktiv. 

Detta synsätt bidrar då till negativa identiteter medan det samtidigt finns positiva saker med 

olika roller i grupper som kan skapa en gemenskap och en tillhörighet hos människor. Roller 

kan t.ex. vara en arbetstitel, vilken i sig kan innehålla flera skilda roller. Ett exempel är lärare 

som även kan ha roller i forma av att agera mentor eller vän. Något som Burke och Stets 

beskriver om gruppidentiteter är att perspektivet på handlingar ändras till att se saker ur 

gruppens perspektiv. En annan viktig sak som Burke och Stets tar upp är en ”vi och dem” 

känsla som grupper ofta skapar för att kunna legitimera sina handlingar.18F

19 Burke och Stets 

nämner också att individer kan ha flera olika identiteter beroende på vilken situation dessa 

befinner oss i samt beroende på vilka personer dessa stöter på. Det går alltså att förutsätta att 

individer har olika roller. Om en individ t.ex. är på jobbet har denne enligt Burke och Stets en 

identitet, samtidigt om denne troligtvis har en annan roll när individen kommer hem till 

familjen.19F

20 

Sociologen Peter Burke beskriver i sin bok, En kung blir till, hela kung Ludvig den XIV 

regeringstid. Burke beskriver hur både kungen själv men också hur kungens tjänare samt 

eliten i Frankrike hjälpte till med att skapa en identitet mot folket av kungen som näst intill 

allsmäktig. Det tillvägagångssätt som användes för att skapa denna bild av Ludvig var främst 

genom konst, poesi och andra typer av medier. Genom att förmedla denna bild av kung 

Ludvig, som var oerhört förskönad, menade Burke att det var för att skapa en kung som folket 

inte skulle motsätta sig. Burke menar också på att det kan vara svårt att tolka om det var 

kungens egen självbild. Han menar att det snarare skulle ses på ur ett större perspektiv. Med 

det större perspektivet menas att se på hur en identitet kan skapas och vad för processer som 

                                                           
18 Robson, (2002) s. 86-89. 
19 Burke & Stets (2009)  s.118-121. 
20 Burke & Stets (2009)  s. 130-132. 
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kan utläsas ur kung Ludvigs regeringstid.20F

21 Burke visar också att kung Ludvig i sitt agerade 

härmade gamla storslagna riken. T.ex. när ett intåg till en stad skulle ske påminde det mycket 

om de gamla romarnas sätt att storslaget tåga in i en stad. Genom att hela tiden skapa någon 

form av storslagen aura omkring kungen, genom diverse konstverk, pjäser, poesi och 

triumftåg kunde den vanliga människan uppleva kungen som just storslagen.21F

22 Detta sätt av 

identitetsskapande för att utnyttja det inom maktstrukturer är inte något unikt för kung 

Ludvig, utan har skett otaliga gånger under historiens gång och kommer med all säkerhet 

fortsätta att göra det.  

5.2 Historiebruk 
Ylva Wibaeus, ämnesdidaktik, har i sin avhandling berört problematiken i undervisningen av 

förintelsen. Till sin hjälp har hon delvis använt sig av Neitzsches teorier om användningen av 

historia. Där framkommer det att behovet att använda sig av historia sker i relation till hur 

livssituationen ser ut för personen. Tre stycken typer av människor presenteras, den 

verksamma, den bevarande och den lidande människan. Samtidigt som tre typer av människor 

framställs presenteras också tre typer av historia. Den antikvariska historien som är bevarande 

är till för att skapa en trygghet. Den monumentala historien är till för att skapa en bild av vad 

människan kan uppnå och fungerar som en typ av drömbild. Det tredje perspektivet är det 

kritiska perspektivet och det är till för att ge människan verktygen att kunna bryta upp när det 

behövs eftersom det är utvecklande för människan.22F

23 Wibaeus använder också David Carrs 

sätt att se på användandet av historia. Användningen av berättelser tolkar Wibaeus som viktig 

och intressant då den ger olika perspektiv på händelser, vilket gör att en bredare syn kan 

skapas och på så vis kan situationen tolkas.23F

24 

Historikern Kenneth Nordgren har i sin avhandling också behandlat Nietzsches tre olika typer 

av historia, men i relation till terrordåden vid elfte september 2001 i USA. Nordgren beskriver 

också hur diaspora24F

25 har undersökts och diskuterats där han menar att det vore felaktigt att 

endast använda det begreppet för att beskriva dessa grupper. Diaspora kan dels ses som en 

form av migrationsmönster medan om hela befolkningen betraktas måste den ses utifrån de 

olika grupperingarna inom den befolkningen. Det kan inte fastslås att en hel befolkning som 

är i förskingring ifrån sitt hemland är en homogen grupp, utan snarare en grupp med 

                                                           
21 Burke, Peter (1996). En kung blir till: myter och propaganda kring Ludvig XIV.  S. 31-34. 
22 Burke (1996) s. 35-38. 
23 Wibaeus, Ylva (2010) Att undervisa om det ofattbara s. 44. 
24 Wibaeus, (2010) s. 49. 
25 Nationella befolkningar som är på flykt ifrån sitt ursprungsområde. 
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människor som kan vara väldigt olika på många plan. Därför menar Nordgren att det kan vara 

problematiskt med begrepp som innefattar en väldigt stor grupp då de inte är homogena i form 

av sociala, ekonomiska och politiska värderingar.25F

26                              

I intervjuer med ungdomar diskuterar Nordgren terrordåden i USA den elfte september och 

ungdomarna reflekterar över hur kaparna nämns i media och liknande. Eleverna kom till 

insikt att kapa planen kanske var det enda alternativet för kaparna då de kan ha levt under hot 

eller att det för dem var det viktigaste i livet att ta sig till gud så snabbt och bra som möjligt. 

Intervjupersonerna menar på att detta aldrig kommer kunna fastställas men att det alltid 

kommer diskuteras. Nordgren beskriver terrordåden och dess efterlämningar som en 

fortfarande aktuell konflikt. Intervjupersonerna diskuterar det hat som riktats mot muslimer 

efter dåden och problematiken med att, som de uttryckligen säger, hata en grupp. De menar på 

att människor måste försöka att inte se människan för t.ex. vilken religion som denne tillhör.26F

27  

Peter Aronsson professor i historiebruk och kulturarv beskriver i sin bok tre väsentliga 

anledningar till att använda historia för att skapa en typ av betydelse för sig själv eller för 

gruppen. De tre anledningarna är mening, legitimitet och hantera förändring. Aronsson menar 

att mening skapas genom ett samspel mellan historien samt den fysiska världen. Alltså är 

historien oerhört viktig för de vi har varit, de vi är, de vi kommer att vara och hur framtiden 

ser ut. På grund av att människor har ett perspektiv av att historia överlever oss människor 

skapar vi mening för att kunna efterlämna något till efterkommande generationer.27F

28 Gällande 

legitimitet är symboler med historisk anknytning viktiga för att kunna legitimera sig med t.ex. 

en nation. Aronsson beskriver också att desto längre historia som kan knytas till en grupp 

desto enklare är det att legitimera sig med den. Legitimeringen sker genom att använda den 

gemensamma historia som finns tillgänglig och framför allt den historia som ses som mest 

användbar. En annan viktig del i historieanvändandet är sättet att hantera framtiden på. 

Aronsson ger ett exempel på hur kvinnor behandlats ur ett historiskt perspektiv vilket ger oss 

en bild av att vi måste arbeta för att kvinnor ska få upprättelse.28F

29 

                                                           
26 Nordgren, Kenneth (2006) Vems är historien? s. 55-58. 
27 Nordgren, (2006) s. 151-156. 
28 Aronsson, Peter (2004) Historiebruk – att använda det förflutna. s. 57-59. 
29 Aronsson, (2004) s. 62-66. 
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6. Metod, material och källkritik 

6.1 Metod 
Denna studie har genomförts med ett kvalitativt förhållningssätt samt till viss del ett 

kombinerat komparativt synsätt. Analyserna har genomförts med hjälp av en textanalys. En 

kvalitativ metod ger forskaren möjlighet att kunna tolka materialet och på så vis blir 

användandet av källmaterialet mer baserat på tolkningar. Undersökningen har skett genom sex 

stycken steg. Dessa är 1. Generella frågeställningar, 2. Val av relevanta platser och 

undersökningspersoner, 3. Insamling av data, 4. Tolkning av data, 5. Begreppsligt och 

teoretiskt arbete, 5a. Specificering av frågeställningarna, 5b. Insamling av ytterligare data, 

samt 6. Rapport om resultat och slutsatser. Steg 5b är valbart då det kan vara så att inget 

ytterligare material behövs.29F

30 Textanalysen genomfördes genom att försöka tolka och förstå 

källmaterialet. En grundförutsättning för studien har varit att försöka ta reda på vad texten 

egentligen säger och därav är just en textanalys en metod att föredra.30F

31 

Studiens avgränsningar har dels gjorts på nationell nivå då källmaterialet behandlar dels 

Sverige men också Storbritannien. Storbritannien ses som ett utav de ställen där fotbollen 

uppfanns och också där problematik med supportrar varit påtaglig samtidigt som Sverige 

också haft problem men mera nutida sådana med supportrar. De klubbar som källmaterialet 

behandlar finns det ett relativt stort intresse kring, varpå endast tre stycken analyserats och 

inte hela länder då undersökningen i så fall blivit allt för omfattande. I boken med intervjuer 

har en avgränsning även gjorts till ett begränsat antal intervjuer då undersökningen annars 

skulle bli för omfattande. 

6.2 Material 
Källmaterialet som använts i denna studie har varit två stycken berättande böcker som 

beskrivit egna erfarenheter ur författarnas olika möten med supporterkulturen samt en bok 

som innehåller intervjuer ifrån supportrar, vilka intervjuats vid matchdag. Materialet har på så 

vis varit direkt ifrån förmedlaren. T.ex. har innehållet ifrån intervjuerna enbart innehållit det 

personen har sagt och inga eventuella tolkningar ifrån intervjuaren. För att använda materialet 

har tre begrepp varit centrala när källorna har använts. Dessa begrepp har varit närhet, 

beroende och tendens. Närhet behandlar inom vilken tid källan har skapats i relation till den 

aktuella händelsen. Beroende behandlar hur upphovsmakaren till materialet har kunnat 

påverka det och hur forskaren förhåller sig till materialet beroende på upphovsmakare. 

                                                           
30 Bryman, Alan (2008) Samhällsvetenskapliga metoder. s. 345-347. 
31 Berglund, Louise & Ney, Agneta (2015) Historikerns hantverk s. 159.ff. 
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Slutligen behandlar tendens vem som har skapat materialet samt hur och var materialet har 

skapats.31F

32 De klubbars supportrar som behandlats i studien är Manchester United, Hammarby 

IF och Djurgårdens IF.  

Källmaterialet i denna studie skulle i vissa fall beskrivas som litteratur. Ur ett perspektiv kan 

källmaterialet anses som svagt eftersom det i många fall betraktas som litteratur. Ur ett annat 

perspektiv anses litteraturen innehålla intervjuer, ögonblicksskildringar och biografier, vilket 

kan ses som ett källmaterial och det är detta material som studien bygger på. Allt källmaterial 

är utgivet under 2000-talet vilket innebär att det finns en rimlig närhet till materialet. 

Materialet är producerat för att i två av fallen förklara hur en våldsammare typ av 

supporterskap kan se ut medan det sista materialet hyllar supporterskap. Materialet kan vara 

vinklat åt en positiv riktning vilket har tagits noga under övervägande i analysen av 

materialet. Gemensam tendens som finns i materialen är att berättarna faktiskt specificerar sig 

till olika klubbar och då i vissa fall förmedlar text om andra klubbar som kan vara negativ och 

i vissa fall också överdriven. 

6.3 Källkritik 
Källmaterialet som använts i denna studie kan skapa en viss förvirring gällande om det är en 

primärkälla eller inte. Källmaterialet kan ses som litteratur men beroende på vilka frågor som 

ställs kan materialet också utgöra primärkällor. Det har varit viktigt för studien att rätt frågor 

har ställts för att materialet ska kunna ses som primärkällor.32F

33 Det material som behandlar 

Djurgården och Manchester Uniteds supportar kan ses som att det kritiskt beskriver 

supporterskap medan materialet som behandlar Hammarbys supportrar kan ses som en 

försköning av supporterskapet. Materialen är producerade för att sälja, vilket är viktigt att ha i 

åtanke när det analyseras. Samtidigt finns det en spridning i materialet åt dels det förskönande 

hållet men samtidigt ur ett mera kritiskt perspektiv, som gör en generalisering möjlig och på 

så sätt blir materialet väsentligt.33F

34 

7. Undersökning 
Detta avsnitt kommer att innehålla en analys av mitt källmaterial, två biografier och en samlad 

med intervjuer som alla berör supportrar och supporterkultur. Utifrån källmaterialet behandlas 

två svenska lag samt ett engelskt.  

                                                           
32 Berglund, Louise & Ney, Agneta (2015), s. 149.f. 
33 Berglund & Ney, (2015) s. 129-130. 
34 Berglund & Ney, (2015) s. 147-149. 
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7.1 Presentation av källmaterial 
Ett av källmaterialen är en bok om journalisten Bill Buford som är en amerikan som flyttade 

till England under 1970-talet och kom i sin första kontakt med fotbollssupportrar att 

fascineras över deras beteende. På ett tåg på väg från Wales fylldes det tåg som Buford befann 

sig på med supportrar som levde rövare och detta fick honom att finna ett intresse i det 

spektakel som pågick i hans vagn.  Då han vid ett senare tillfälle träffade sina vänner och 

berättade om incidenten på tåget bekände han att han bara sett en fotbollsmatch som inte 

direkt levt upp till någon form av underhållning. Hans vänner tog med sig honom på en match 

för att se Tottenham och upplevelsen fick honom att bli nyfiken. Upplevelsen i sig var inte så 

särskilt spännande men han blev nyfiken och ville ta reda på mer och lära sig mer om 

supporterkultur. Buford började gå själv på matcher. Det han främst noterade var den trängsel 

som upplevdels på både läktare och i gångar till och från stadion.34F

35 

Patrik Asplund har utifrån sina egna erfarenheter som supporter skrivit en bok som behandlar 

våldet bland främst unga män inom supporterkulturen men också i högerextrema rörelser. 

Asplund nämner bland annat en bortamatch mot Färjestads BK, hockeylag från Karlstad, där 

Djurgårdssupportrarna lyckades att infiltrera klacken och kunde starta bråk på läktaren med 

förvirrade supportrar. Patriks supporterskap är inte beroende av sport utan det är Djurgårdens 

IF som gäller oavsett fotboll eller hockey.35F

36 

Den tredje boken är en samling med 30 personporträtt samt mer information om Hammarby 

IF under fotbollssäsongen 2012. Boken är till för att, för de som inte är supportrar, öka 

förståelsen över vad supporterskapet innebär för de som utövar det. Det är också en bok 

skriven av och för Hammarbys supportrar.36F

37 

7.2 Identitet 
Buford intresserade sig för Manchester Uniteds supportrar då de under våren 1984 i Europa 

var portade från alla bortamatcher utanför England. Denna anledning ledde Buford till 

Manchester för att se ett möte mellan Manchester United och italienska Juventus. Buford 

stötte på en kraftig herre vid namn Mick som skulle hjälpa honom att kunna komma närmare 

supportrarna. På läktaren upptäckte han upptäckte att språkbruket gentemot 

juventussupportrarna var historiskt lagda då t.ex. ramsor i stil med ”vad fan höll ni på med 

                                                           
35 Buford, Bill (2008) Bland huliganerna s.9-16. 
36 Asplund, Patrik (2013) Våldsamma teorier s.19-23. 
37 Kuick & Qvarfordt (2014) s. 7. 
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under andra världskriget?” användes.37F

38 Genom att använda den historiska referensen skapade 

de en identitet som engelsmän, men också som vinnare av världskriget.  

Efter matchen i Turin hade det blivit oroligheter och slagsmål som Buford hade hamnat mitt i 

och utan att han på något sätt deltog. Att han ändå var där gjorde att han helgen efter blev 

bjuden till Manchester för att se på Manchester United mot West Ham United. Buford får det 

förklarat för sig att det är något av det största som finns att kunna bli betraktad som en i 

gänget. Supportrarna ägnade stor tid åt att förklara för Buford hur individer identifierar sig 

som en Manchester United supporter, vilket han nu var en del av. Buford får en teori förklarad 

för sig om att supporterskapet kan vara den enda ljusglimten i vissa människors liv. De 

arbetar med något som de inte tycker om och i vissa fall kanske tjänar väldigt dåligt men när 

de får träffa grabbarna och gå på fotboll och vara en del av gemenskapen så kan de leva ut. 

Fotbollen för alla samman och det är sammanhållningen inom gruppen som får alla att stanna 

kvar och vara en del av den. Det är denna sammanhållning Buford nu har blivit en del av. De 

våldsrelaterade händelser som kunde uppstå förklarar supportrarna med att våldet ligger i 

människans natur. Det ses som mänskligt att det förekommer våld men också att attityden 

gentemot våld var tvungen att vara relativt avspänd.38F

39 

Identitetssökandet är ofta en central del av en ung persons liv och likt Bufords observationer 

upplevde Patrik Asplund att just gemenskapen med de andra supportrarna till Djurgårdens 

IF var den viktigaste faktorn. Under Asplunds mellanstadietid blev det viktigt med det sociala 

umgänget vilket innebar att han slutade med sport och bara umgicks med vänner. En kväll 

bröt sig han och en kompis in i skolans gymnastiksal och lyckades tända på ett badmintonnät 

som sedan tände eld på hela gymnastiksalen. Den händelsen påverkade Asplund mycket vilket 

gjorde att vissa kompisar tog avstånd från honom. Asplund tog till flykten dagen efter till sina 

vänner i Djurgårdsklacken men själva matchen var sekundär, utan bara att få umgås med sina 

vänner och känna tillhörigheten hos dem var det som Asplund behövde.39F

40 

Asplund beskriver att supporterskapet blev en viktig del i hans liv efter branden. Att kunna 

känna en speciell samhörighet med människor som klär sig likadant, tycker likadant och har 

samma intressen var det som gjorde att han fastnade. Känslan av att kunna komma till skolan 

efter en bortamatch och ha överröstat hemmasupportrarna, vilket ofta var mot lag ifrån mindre 

städer där Asplund och hans supportrar ofta använde uttryck som ”jävla bönder” och 
                                                           
38 Buford (2008) s.19-26. 
39 Buford, (2008) s. 106-114. 
40 Asplund, (2013) s. 28-34. 
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liknande, ökade samhörigheten hos supportrarna. Asplund beskriver den gemensamma 

kärleken till klubben som det stora limmet i relationen mellan supportrarna och det var det 

som gjorde att de alltid stod upp för varandra och försvarade klubben i alla lägen.40F

41 

Asplund jämför supporterskapet med en form av religion där klubbmärket blir ett religiöst 

tecken och arenan en typ av kyrka eller ett tempel där anhängarna samlas för att dyrka sina 

gudar. En typ av panikartad känsla beskrivs utifrån att som ung person inte känna tillhörighet 

någonstans, utan istället känna att en drunkningskänsla av att inte finna tillhörighet uppstår. 

När personen sedan når torra land och fastnar där har personen hittat sin rätta plats. På detta 

sätt kan supporterskapet blomma ut och genom det gå över till nästan en form av religiös 

dyrkan. Tonåren kan innebära stor förvirring över identitet och tillhörighet och då var 

supporterskapet en väg för Asplund att skapa trygghet.41F

42 

Baserat på hur en individ beter dig inom supportergruppen kommer individens identitet att 

formas på olika sätt. Likt ett företag marknadsför supportrarna sig själva för att skapa en 

identitet som är respekterad av den egna gruppen. Ofta är det unga killar som försöker utmana 

gränserna för vad som är tillåtet och på så sätt vinna respekt eller bli accepterade av gruppen. 

Det kan variera vad som görs för att vinna respekten hos de andra men ofta kan handlingarna 

innebära att de också är olagliga.42F

43 På detta sätt vann Asplund och hans kompisar respekten 

inom gruppen. Vid ett derby mot AIK under 1989 blev två Djurgårdssupportrar misshandlade 

av motståndarfans. AIKs fans var kända för att vara våldsamma och framgångsrika när det 

kom till slagsmål. Asplund och hans vänner samlades efter denna händelse för att skapa en 

grupp som skulle stå upp mot deras bittra rivaler och utkräva hämnd. Vid ett tillfällen 

lyckades Asplund och hans vänner utkräva sin hämnd och lyckades då i ett slagsmål besegra 

en grupp AIK-supportrar. Detta gjorde dem mycket respekterade inom supportergruppen och 

fler började ansluta till den grupp som blivit mer våldsamma efter denna händelse. Asplunds 

grupp kom att bli den som var den stökigaste och fullaste bland supportrarna vilket bidrog till 

utökad respekt hos de övriga supportrarna.43F

44  

Mia Maria Lindberg var vid tiden av intervjun 37 år och bosatt vid Gullmarsplan i Stockholm 

men född och till mestadels uppvuxen i Örebro. Hon har under sin uppväxt flyttat runt mycket 

och har inga direkta kopplingar till Hammarby eller södra delen av Stockholm. Efter att hon 

                                                           
41 Asplund, (2013) s.45-50. 
42 Asplund, (2013) s.53-58. 
43 Asplund, (2013) s. 76-78. 
44 Asplund, (2013) s.79-83. 
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studerat klart på Karlstads universitet hamnade hon i Stockholm och kände då till en början 

ingen. Hon lärde dock känna en kille som tog med henne på bortamatch med 

Hammarbysupportrar. Hon föll pladask för själva umgänget och beskriver det som att hon 

hittat en tillhörighet med ett väldigt öppet socialt umgänge. Det tog ett tag för henne att 

komma in i gemenskapen men genom hennes intresse att resa på bortamatcher skapades 

många nya kontakter och känslorna för den grönvita klubben blev starkare. När Mia sedan 

blev gravid föll valet av ny bostad på en lägenhet på Gullmarsplan i Stockholm, för att då ha 

närheten till matcherna och på så sätt inte behöva överge sitt supporterskap i och med 

barnafödandet. Hennes dotter Cecilia är med Mia på alla matcher och är den som styr över hur 

länge de är där. Mia försöker att göra det så roligt som möjligt för Cecilia på matcherna för att 

hon ska vilja vara där hela tiden. Mia medger att många höjt på ögonbrynen åt att hon har med 

sin fyraåriga dotter i klacken på matcherna. Detta är något som inte bekymrar Mia utan hon 

ser det som att Cecilia får chansen att växa upp med Hammarby. Med Hammarby menar Mia 

nödvändigtvis inte själva laget utan snarare det sociala umgänge som supporterlivet erbjuder. 

Mia menar på att hon blivit oerhört engagerad i Hammarby vilket gör att hon skriver blogg, 

tittar på träningar, målar banderoller till matcher och säljer säsongsbiljetter och utöver detta 

tillkommer andra aktiviteter som hon också ägnar sig åt. Hon nämner också att hon gillar 

friheten med att kunna gå på match utan att behöva vara ett kompisgäng då hon alltid träffar 

eller lär känna nya kompisar på matcherna.44F

45 

Likt Unitedsupportrarna som hånade fansen från Turin, likt Mia som genom Hammarby 

skapat sig en ny identitet och Patrik som under en omtumlande tid behövde tryggheten av en 

grupp på liknande sätt kan vi koppla detta till det Robson skriver om Millwall. Robson menar 

att Millwallfansen själva beskriver att deras sätt att vara är att inte vara som alla andra fans. 

Det finns inget som säger att en supporter, vars biljett innehåller en viss plats där denne ska 

befinna sig på, måste befinna sig där. Fansen går sin egen väg och nämner också att klubben 

är grundad av arbetarklassen och den kommer alltid att vara förankrad i arbetarklassen. 

Supporterskapet för dem handlar om ett helhjärtat och passionerat stöd för sitt lag och för 

varandra då det inte finns något mellanläge. Antingen är individer en supporter eller så är 

individer det inte. Fansen skapar ett avståndstagande till de klubbar som är väldigt 

kommersiellt utvecklade och menar på att de aldrig kommer bli som dem då de aldrig 

                                                           
45 Intervju Lindberg, Mia Maria (120508) i Kuick & Qvarfordt (2014)  s. 147-155. 
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kommer ha de bästa spelarna, men att det inte gör någonting för de är stolta över vad de är för 

något.45F

46 

Hammarbysupportern Turbo Hellman är vid tiden för intervjun 46 år gammal och bosatt vid 

Hammarbyhöjden. Han beskriver i sin intervju inför premiärmatchen att anledningen till att 

supportrar går på matcher är för att oavsett om någon går själv eller med människor som den 

känner lär denne alltid känna nya vänner. De två centrala orden är kompisar och gemenskap. 

Turbo är dels aktiv inom fotbollen men också inom musiken. De låtar som Turbos band spelar 

har en stark koppling till klubben och därför brukar Turbo sälja skivor inför matcherna till de 

fans som vill ta del av musiken. Turbo beskriver att han inte alltid varit en sådan supporter 

som alltid gått på alla matcher. Han har alltid identifierat sig som Hammarbyare men inte 

alltid haft ett brinnande intresse. Under en period var Turbos huvudsakliga intresse musik 

utan några influenser från fotbollen. Turbo förklarar att en match kan se väldigt olika ut om 

det är många supportrar på plats eller inte. Därför gillar Turbo att gå på matcherna, eftersom 

att han som supporter kan vara med och skapa en fantastisk match.46F

47 

Likt Patrik Asplund som tidigt förälskade sig i supporterskapet finns det tydliga likheter med 

Ludvig Lundgren, bara femton år under säsongen 2012 och uppvuxen på söder i Stockholm. 

Ludvig var trots sin unga ålder rejält engagerad och driven för att hjälpa Bajen fans att 

utvecklas. Matchdatumet blev flyttat bara någon månad inför matchen vilket innebar att den 

skulle spelas söndagen efter midsommar och gjorde att det var många som inte skulle kunna 

se matchen. Detta gjorde att Ludvig fick möjligheten att vara flaggansvarig47F

48 vilket han själv 

tyckte var hedrande och roligt då han verkligen under de två senaste åren engagerat sig väldigt 

mycket i supporterskapet. Även Ludvig berättar om gemenskapen som supporter och att han 

kan gå på match där han som femtonåring kan föra fullt normala samtal med människor i 

åldrarna 20-60. Ludvigs familj håller också på Hammarby och det var genom hans pappa som 

han började fatta tycke för att åka på bortamatcher. Allt eftersom har Ludvig och andra i hans 

ålder blivit engagerade och bygger vidare på de traditioner som de äldre supportrarna 

förmedlat.48F

49 

Emelie Tengvall, 28 år, arbetar i Solna i Stockholm som är ett område som är starkt 

förknippat med en av de stora klubbarna i Stockholm, AIK. Emelie har sedan barnsben haft 

                                                           
46 Robson, (2000) s. 114-120. 
47 Intervju Hellman, Turbo (120409) i Kuick & Qvarfordt (2014)  s. 9-15. 
48 Ansvarig för flaggorna i tifot  
49 Intervju Lundgren, Ludvig (120624) i Kuick & Qvarfordt (2014)  s. 225-233. 



20 
 

ett grönvitt hjärta och brukar använda sig av t.ex. halsdukar för att visa att hon är grön och vit 

som är Hammarbys färger och inte något annat. Emelie är på väg till en match då Hammarby 

ska möta Brommapojkarna som är ett annat Stockholmslag. Det existerar ingen större känsla 

av rivalitet inför matchen då de derbyn som Emelie tycker räknas som derbyn är de mot AIK 

och Djurgården. Det enda med matchen som ger den lite mer spänning är det faktum att BP49F

50 

tippas att vara med i toppstriden i säsongens upplaga av Superettan. Emelie identifierar sig 

med Hammarby och visar det genom att så ofta som möjligt bära kläder som på något sätt är 

gröna och vita. Detta gör att hennes vänner inom supporterskaran ger henne vänskapliga 

gliringar för att påpeka detta. Emelie beskriver medvetet hur hon fann sin identitet på läktaren 

och vad viktig den varit för henne.50F

51 

Identiteten som supporter verkar medföra en viss trygghet och vare sig det handlar om Mick, 

Turbo eller Patrik så beskriver de att fotbollen för människor samman och på så sätt skapar 

den en trygghet då individers bakgrund inte spelar någon roll eftersom individer umgås med 

likasinnade. Det kan vara ett sätt att bryta sina dagliga roller som existerar i t.ex. hemmet eller 

på arbetsplatsen och på så vis kunna leva ut och umgås med människor där inte samma saker 

efterfrågas eller eftersträvas. Som tidigare nämnts finns det olika typer av roller beroende på 

miljö och supporterskapet verkar skapa en trygg miljö utan givna roller på förhand då de 

utvecklas inom gruppen.51F

52 En koppling kan t.ex. göras mellan Emelie som arbetade vid en 

arbetsplats där det förekom fans från rivaliserande lag, Buford som fick uppleva hur 

supportrarna agerade mot andra fans samt Patrik som slogs mot rivaliserande fans och Burkes 

teorier om ”vi mot dem”. Supporterskapet hos personerna verkar i mångt och mycket bygga 

på ”vi mot dem” för att på så vis legitimera sitt eget lag.52F

53 Millwalls supportrar har varit 

väldigt tydliga med att skapa ”vi mot dem” och på så sätt skapat en rivalitet med många flera 

klubbar men också blivit en stark grupp. Robson ger ett tydligt ”vi mot dem” exempel när han 

beskriver hur Millwallfansen agerade vid en bortamatch mot rivalerna i södra London. Crystal 

Palace stod för motståndet och det var 6,000 Millwallsupportrar som överröstade de inte lika 

hänggivna medelklassupportrarna. Det var tre typer av ramsor som kunde höras under den 

matchen, först och främst förhärligade de dem själva, hånade motståndarna och framför allt 

dess fans och sist fokuserades en hel del ramsor mot spelaren Andy Roberts som nyligen bytt 

                                                           
50 Förkortning på Brommapojkarna 
51 Intervju Tengvall, Emelie (120423) i Kuick & Qvarfordt (2014)  s. 39-43. 
52 Burke & Stets (2009)  s.113-115. 
53 Burke & Stets (2009)  s.118-121. 
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klubb från Millwall till Palace. T.ex. var en av ramsorna som Millwall sjöng för att håna 

motståndarfansen, melodin ifrån Bread of heaven, vilken presenteras nedan.53F

54  

Who the fuckin’ who the fuckin’ who the fuckin’ ’ell are you? Who the fuckin’ ‘ell are you? 

You’re the scum of, you’re the scum of, you’re the scum of South London, you’re the scum of 

South London.54F

55 

7.3 Delsammanfatning identitet 
En av de viktigaste delarna i identitetsskapandet för en supporter är den gemenskap som 

upplevs tillsammans med andra supportrar. Oavsett vilket lag det har handlat om har 

gemenskapen med de andra varit central. En annan viktig del i identitetsskapandet är att 

genom gemenskapen hitta en plats i livet. Rivalitet är en tredje del i identifieringen som är 

oerhört väsentlig för identitetsskapandet. Genom rivalitet skapas en gemenskap oftast genom 

att skapa ett ”vi mot dem” som sker genom språkbruk, kläder och liknande.  

7.4 Historiebruk 
Buford åkte även med till returmatchen på bortaplan i Turin. Offeciellt fick inga supportrar 

titta på matchen men då många resebyråer köpt in biljetter utan att ange sig som Manchester 

Uniteds supporterklubb kunde de sälja både biljetter och resor. När planet landade i Turin 

med ett plan fyllt av supportrar hände något med passagerarna. Utanför planet möttes de av 

den italienska armén, vilket fick en typ av effekt på gruppen som genast nästan ändrade 

tillhörighet. De var inte längre bara Manchester United de företrädde utan hela 

Storbritannien. När de klev ur planet sjöng fansen Rule brittania55F

56 för att visa var de kom 

ifrån.56F

57 Väl framme i Turin samlades alla supportrar på ett torg där festen tog fart och de 

erövrade verkligen torget. Det sjöngs sånger och folk var antingen klädda eller så tatuerade att 

alla kunde kopplas till Manchester United. Bufords möttes med en relativt stor skepticism från 

supportrarna då de haft dåliga erfarenheter av journalister. Vid ett annat tillfälle då en 

journalist varit med när de varit utanför Storbritanniens gränser blev den journalisten livrädd 

när ett slagsmål urartade efter en match.57F

58 Under tiden på torget började Buford accepteras 

och människorna kom till honom för att berätta sin historia. Två gemensamma nämnare för 

supportrarna var att de dels inte var några huliganer och för de andra ville de bara göra allt för 

                                                           
54 Robson, (2000) s. 86-88. 
55 Robson, (2000) s. 86-87. 
56 En patriotisk sång som hyllar Storbritannien. 
57 Buford, (2008) s.30-34. 
58 Buford, (2008) s. 43-48. 
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att stötta sitt lag. Supportrarna menade på att inget våld hade förekommit på torget utan att de 

bara festade inför matchen.58F

59 

Språkbruket som supportrar använder är av den typ som är till för att skapa gemenskap och 

ena de egna supportrarna samtidigt som motståndarna förminskas, t.ex. den rivalitet som finns 

mellan Djurgården och andra klubbar ifrån Stockholm. Genom att skapa ”vi mot dem” 

känslor på läktaren skapas det också rivalitet mot motståndarna som kan vara gjutna i 

historien. Asplund beskriver rivaliteten mellan fansen som vital för det svenska 

supporterskapet. Exempel är att svenska klubbar stängt av sina fans som misskött sig, vilket i 

vissa fall har inneburit oerhört låga publiksiffror för de berörda klubbarna. En av 

anledningarna till att fansen är viktiga är att ligan i Sverige inte tillhör Europas bästa och drar 

inte till sig turister eller folk i allmänhet och därför är beroende av supporterskarorna. Är 

supportrarna på matcherna kommer ramsor som kan upplevas som hatiska att uttryckas då de 

vill göra allt för att stå bakom klubbmärket.59F

60 

Asplund beskriver därefter vikten av att som supporter idag ta ställning till de val de gör 

under t.ex. en match och på vilka sätt de valen kan påverka klubben. Det är trots allt klubben 

som är det centrala och om supportrar då orsakar oreda som blir till negativ publicitet för 

klubben kan det innebära att de skadar klubben rent ekonomiskt. Det är också viktigt att för 

alla som är inte är supportrar att förstå att supportrarna lever med sina lag och känner att de 

både vinner och förlorar med sitt lag och upplever både nutid och historia med dem, vilket gör 

att entusiasmen eller ilskan ibland tar överhand.60F

61  

Axel Sandin är vid tiden av intervjun 23 år gammal och är född och uppvuxen på Södermalm 

i Stockholm. Han ska åka på bortamatch med buss till Umeå för att se Hammarby spela. Han 

förklarar att många har ifrågasatt hans val av att resa alla 130 milen tur och retur för att titta 

på en match i Superettan som också visas på teven. För Axel är bussresan en stor del av nöjet 

då det finns möjlighet att under en längre tid umgås med vänner samt stifta bekantskap med 

nya vänner. Axels intresse kommer ifrån hans föräldrar och främst hans mamma som tog med 

honom på matcher när han var liten och spelade musik som var starkt förknippad med 

Hammarby. Axel beskriver att han brukar gå på bandy på Zinkensdam och placera sig i 

närheten av ett gäng äldre gubbar för att bara lyssna på dialekten och historierna. Axel 

berättar också att han under guldåret befanns sig på läktaren när Hammarby säkrade guldet i 
                                                           
59 Buford, (2008) s. 61-65. 
60 Asplund, (2013) s. 69-72. 
61 Asplund, (2013) s.130-131. 
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fotbollsallsvenskan. Då var han bara tolv år gammal men stod ändå och grät. Dessa händelser 

har påverkat Axel och även gjort att hans supporterskap blivit väldigt passionerat. Under 

bussresan börjar de gamla låttexterna med Nacka Skoglund spelas och Axel har memorerat 

vartenda ord.61F

62 Axels sätt att fortsätta spela de gamla sångerna för sina supporterkamrater kan 

ses som ett typ av historiebruk som Aronsson beskriver som att hantera förändring. Genom att 

använda de gamla sångerna för att identifiera sig med Hammarby kan även texten i de gamla 

sångerna användas till att behålla samma åsikter inom gruppen som tidigare.62F

63 

Gustav Gelin är 37 år vid tiden av intervjun och är bosatt på Östermalm och arbetar som 

frilansskribent. Han har följt Hammarby under många år och erkänner i intervjun att han ofta 

har väldigt höga förhoppningar inför varje säsong och allt som oftast är dessa förväntningar 

oerhört högt ställda och sällan infrias dem. Men detta menar Gustav är något som han försökt 

bli bättre på att inte bygga upp skyhöga förhoppningar utan att försöka vara mera realistisk. 

Därefter börjar han prata om vad bra laget sett ut på försäsongen och vad bra de tre första 

matcherna har gått, med tre raka segrar. Han medger dock att han fortfarande tror att laget 

kommer sluta på en tredjeplats i ligan. Gustav var en av de tjugotalet människor som mötte 

den nye amerikanske tränaren Gregg Berhalter på Arlanda när han landade i Sverige. Den nya 

tränaren möttes med ramsor och glada tillrop och Gustav frågade Berhalter senare under 

säsongen vad han tänkte när de stod där och välkomnade honom och Berhalter hade då svarat 

att han nu förstod vad Hammarby handlade om. Gustav drev också en blogg vid denna tid där 

han presenterade sig som ”skrikit mig hes på söderstadion sedan 1983”.63F

64 Gustav reflekterar 

över likheterna mellan festivaler och idrottsevenemang då de ofta kan få fram samma känslor 

hos människor. Gustav menar att en festival kan innehålla misshandel, fylla och skadegörelse 

men möts med någon form av attityd av att sådant här förekommer på festival medan om det 

skulle hända vid en fotbollsmatch skulle det bli stora rubriker. Gustav berättar om ett stort 

möte som ägde rum under hösten 2011 med spelartruppen, styrelse och fans. Spelarna menade 

att de var rädda för supportrarna medan de supportrar som var där förklarade att supportrarna 

var där för att de gör allt för laget och stöttar i alla lägen och krävde att spelarna inte skulle 

vara rädda för dem utan istället använda sig av dem.64F

65 Millwall fansens sätt att stötta sitt lag 

och även att identifiera sig med sitt lag är att vara aggressiva och högljudda. Det är just 

skrämselfaktorn som har gjort dem så ökända och skapat ett sätt att vara som supporter för 

                                                           
62 Intervju Sandin, Axel (120416) i Kuick & Qvarfordt (2014)  s. 25-33. 
63 Aronsson, (2004) s. 63-66. 
64 Intervju Gelin, Gustav (120427) i Kuick & Qvarfordt (2014) s. 58. 
65 Intervju Gelin, Gustav (120427) i Kuick & Qvarfordt (2014) s. 55-64. 



24 
 

Millwall. Spelare har i efterhand erkänt att genom den trånga gång som ledde ut på planen på 

The Den kunde spelarna mötas av ett nästan öronbedövande ljud ifrån fansen vilket kunde få 

dem att uppleva rädsla.65F

66  

Supporterskap tar form på olika sätt för människor och detta visar Birgit Jansson prov på då 

hon från 1974 bara missat tre hemmamatcher för Hammarby. Birgit var vid denna tidpunkt 74 

år gammal och bosatt i Sätra. Hon beskriver sig som oerhört sportintresserad och att det var på 

den vägen det var. Hon identifierade sig med Hammarby som barn även fast det inte fanns 

någon riktig anledning. Det var framförallt ifrån 1974 som intresset varit väldigt stort. När 

SM-guldet nästan var vunnet satt hon på läktaren och bredvid henne satt en yngre kille som 

hade löpsedlar där det stod SM-guld på. Birgit frågade om hon kunde få se vad det var för 

papper han hade. När hon sedan frågade om hon också kunde få en löpsedel fick hon till svar 

att varför skulle hon ha ett hon går ju aldrig på några matcher. Birgit svarade att hon inte 

missat en match sedan 1974 vilket var svårt att förstå för mannen som bara kunde svara, har 

du inget liv? Birgit säger att hon upplevt mycket på läktaren och att hon brukar nynna till 

klackens sånger när hon går och lägger sig efter matcherna. Hon klär sig aldrig i grönvitt då 

hon medger att hon är orolig för att någon ska bli provocerad och attackera henne. Birgit 

beskriver hur viktig fotbollen är för henne och hur hon är orolig för flytten till den nya arenan 

då söderstadion varit hennes plats under alla år. Platsen har en historisk viktig betydelse för 

henne.66F

67 

Ett sätt att förmedla starka budskap på som fotbollssupporter är genom tifon67F

68. Det kan vara 

allt från koreografier där olika banderoller eller flaggor hålls upp. Azar Menor För Azar 

Menor är detta en vardag då han är en av de som arbetar med Hammarbys tifoverksamhet. 

Detta gör Azar helt ideellt och på sin fritid. Azar förklarar svårigheterna med att få publiken 

att göra som han vill då han beskriver många som går på Hammarbys matcher som lite 

anarkisitiska men det är inget som han tycker är negativt, utan att det snarare är det som gör 

dem så speciella. Azars jobb med tifoverksamheten är viktig för att förmedla budskap till 

olika människor som ser matchen. Mot Ängelholm görs ett Tifo där S:t Eriksflaggan68F

69 

övertäcks av en grönvit flagga. Detta för att förmedla budskapet att Hammarby är Stockholms 

lag. Det är borta på någon minut men förevigat genom filmer och bilder av det och lever på så 

vis kvar efter att det genomförts. Azar beskriver att det på läktaren finns en möjlighet för 
                                                           
66 Robson, (2000) s.30-34. 
67 Intervju Jansson, Birgit (120723) i Kuick & Qvarfordt (2014)  s. 261-267. 
68 Innebär en koreografi genomförd av supportrar på läktaren.  
69 Symbolen för Stockholm. 
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individer att kunna leva ut och vara den individen själv vill vara utan att vara orolig över vad 

folk tycker och tänker. Därför tycker han att tifoverksamheten är viktig, då den ger 

supportrarna möjlighet att kunna uttrycka det de känner och står för på ett sätt som blir 

uppmärksammat.69F

70 Likt Aronssons beskrivning om att skapa legitimitet genom symboler är 

Azar en av grundpelarna i det historiebruket. I den specifika match som intervjun gjorts inför 

har han använt sig av olika symboler för att skapa en känsla för supportrarna att de är 

Stockholms största lag.70F

71 

Wibaeus sätt att beskriva Nietzsches sätt att se på hur historia kan användas finns det direkta 

kopplingar till tifoverksamhet.71F

72 Alla tre perspektiv går att anamma till supportrarna eftersom 

att som alla nämner är livet som supporter omtumlande och ofta består av toppar och dalar. 

Det perspektiv som syns mest av är den bevarande, likt Azar som var med och skapade ett tifo 

för att beskriva att Hammarby är störst i Stockholm. Samtidigt finns det något monumentalt 

över den bilden att verkligen försöka poängtera att supportergruppen är störst. Den typ av 

språkbruk kan upplevas som aningen drömmande. Buford beskriver också sin erfarenhet i 

Turin när engelsmännen kliver av planet och stämmer upp i en patriotisk sång för att visa att 

de är från England. Kanske kan det vara så att det är ett antikvariskt sätt att använda historien 

genom att använda en gammal sång påpeka att ”Brittania rules the world”. Robson visar i sin 

bok exempel på hur Millwall under en lång tid haft supportrar som stört ordningen. Det 

presenteras tre utdrag ifrån tre olika år 1919, 1949-50 & 1966 som är skrivna av klubben där 

de uppmanar sina supportrar att sköta sig och t.ex. inte springa in på planen.72F

73 Millwall 

bygger sin identitet på att inte bry sig utan att alltid göra vad de vill och på olika sätt utmana 

lagar och regler. Vid en match mot Brentford 1965 kastade supportrarna in en död handgranat 

på planen. Detta är ett tillfälle som symboliserar vad Millwall står för och det är att de inte 

bryr sig. Titeln på boken är No one likes us, we don’t care och den är baserad på en ramsa 

som fansen brukar sjunga med de exakta orden.73F

74  Millwall har genom sitt sätt att agera 

bevarat sin historia om att ha stökiga fans som går sin egen väg. Därigenom går det att se hur 

deras sätt att vara är ett bevarande historiebruk.74F

75 

                                                           
70 Intervju Menor, Azar (120831) i Kuick & Qvarfordt (2014) i Kuick & Qvarfordt (2014)  s. 355-365. 
71 Aronsson, (2004) s. 62-63. 
72 Wibaeus, (2010) s. 44. 
73 Robson, (2000) s.24-25. 
74 Robson, (2000) s. 27-31. 
75 Wibaeus, (2010) s. 44. 
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7.5 Delsammanfattning historiebruk 
Användningen av historia sker ofta hos supportrar. Det tar oftast uttryck på olika sätt men allt 

som oftast genom språkbruket, färger och budskap genom text. Historien används för att 

legitimera sitt lag, supporterskap eller identitet. Supporterskapet innebär att supportern tar del 

och använder sig av klubbens och fansens historia. Beroende på vilka motståndarna är 

används historia på olika sätt och det kan också variera från vilken historia som används. Axel 

Sandin använder sig av gamla sånger för att bevara en viss kultur inom sin supportergrupp, 

Bill Buford får uppleva Manchester Uniteds supportrar i Italien där de använder sig av 

Storbritanniens egen historia och inte bara sin egen klubbs.  

8. Diskussion 

8.1 Identitetsskapande genom klubbens historia 
Genomgående har undersökningen tydligt visat att supportrar ofta förblir supportrar eftersom 

det blir väldigt viktigt för den egna identiteten. Patrik Asplund beskriver t.ex. att han under en 

tuff period i livet kunde hitta supporterskapet till Djurgården och helt plötsligt kände han att 

han hade en tillhörighet där han var accepterad. Genom att Asplund började identifiera sig 

med Djurgården började han också att identifiera sig med den gemensamma historia som 

Djurgården har. Ett exempel på den historia är den rivalitet mellan Stockholmslagen som så 

tydligt färgar honom som person. Detta likt Emelie som till skillnad från Patrik är 

Hammarbyare och då identifierar sig som så långt ifrån de andra stockholmsklubbarna som 

möjligt. Som Burke beskriver kan individer ha olika roller i olika grupper vilket skulle kunna 

vara en viktig faktor i supporterns identifiering med klubben.75F

76 Oavsett bakgrund och 

socioekonomisk status är alla jämnlikar på läktaren. Detta oberoende av klasstatus utanför den 

grupp som är supportrar då det i vissa fall kan vara så att de med lägre klasstatus kan ha en 

högre rang eller vara högre upp i hierarkin än andra supportrar, som egentligen har en högre 

socioekonomisk status. Turbo som håller på Hammarby eller Mick som håller Manchester 

United kan båda åka på match ensamma men utan att för den delen vara eller känna sig 

ensamma. Att kunna identifiera sig som en supporter kan således leda till att personer har en 

gemensam historia med många andra människor som inte känner varandra. I Birgits fall var 

hennes sätt att identifiera sig inte genom det mera klassiska, att klä sig i lagets färger, utan 

snarare att bara vara där varenda hemmamatch och match i närområdet utan att genom sitt 

yttre visa vilket lag hon tillhör. Birgit identifierade sig väldigt tydligt med Hammarby och 

                                                           
76 Burke & Stets (2009)  s. 130-132. 
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troligtvis hade hon varit med om mer med sitt lag än vad mannen bredvid henne som 

ifrågasatte huruvida hon var en riktig supporter eller inte. Alltså går det att se att 

identitetsskapandet inte alltid sker för att visa vilka en person tillhör utan det också är viktigt 

för den egna personligheten. Bruke beskriver hur individer kan ha olika roller i olika 

sammanhang. För en supporter kan matcherna vara en viktig flykt från verkligheten där 

livssituationen kan vara ganska svår. En av anledningarna till att det är lätt att vara kvar i 

supporterrörelsen och knyta starka band till sitt lag är just det att personer kan anta en annan 

roll på läktaren än i t.ex. arbetslivet. Detta är något som Bufords observerade på resan till 

Turin när supportrarna började sjunga en patriotisk sång när de klev av planet som var 

omringat av militären. En annan viktig faktor som Burke nämner och som tar skepnad dels 

genom Bufords observationer av fansen och av Patriks sätt att utveckla sitt supporterskap 

genom att börja slåss för sitt lag är en ”vi mot dem” känsla, vilken även framgår av 

intervjuerna med de olika supportrarna till Hammarby. Även Robson och Andersson 

beskriver vikten av rivaliteten för supportrarna. Fotbollssupportrar identifierar sig i rivaliteten 

som i vår samtid troligtvis är baserade på olika faktorer från tidigt 1900-tal. För att ge ett 

exempel är Millwall djupt förankrade i arbetarklassen, vilket Hammarby också är, och därav 

finns det en enkel väg till det supporterskapet för människor som är arbetarklass eller som på 

något sätt identifierar sig med den.  

Ett mönster som undersökningen har visat är relationen mellan val av klubb och föräldrarnas 

intresse. T.ex. växer Mias dotter Cecilia upp i en miljö där hon har en överhängande chans att 

i sitt supporterskap hysa starka känslor för Hammarby, vilket kan förklaras av att Mia alltid 

tar med Cecilia på Hammarbys matcher. Patrik valde ju att slåss för sitt lag mot rivaliserande 

supportrar ifrån AIK för att de förminskade Patriks och hans vänners identitet som 

Djurgårdare. Språkbruket är därför väldigt centralt i rivaliteterna och används för att 

förminska motståndarna. En väg att gå för att utveckla samt göra ytterligare studier i ämnet 

identitet inom supporterskapet skulle kunna vara att undersöka supportrar som t.ex. blir 

avstängda och vad konsekvenserna blir för dem. Därigenom kan det studeras på vilka sätt 

deras identitet påverkas av att inte längre kunna identifiera sig med den klubb som de 

troligtvis ägnat en stor del av sitt liv till.  

8.2 Historiebruk för att legitimera sitt supporterskap 
Språkbruket som tidigare nämnts är en viktig del i identitetsskapandet. Genom att skapa sig en 

identitet som supporter övertas den historia och till stor del de värderingar som 

supportergruppen har. Patrik var inte uppvuxen med att Djurgården var hans lag utan att det 
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kom mycket senare och han fick då genom sitt supporterskap lära sig historien om klubben 

och genom sina vänner även lära sig vilka värderingar som var okej. Axel har genom sin 

mamma men också genom de sånger han hört tagit del av Hammarbys historia. Wibaeus har, 

som tidigare nämnts, använt sig av tre perspektiv på historien, vilka är den monumentala, den 

bevarande samt den kritiska. De historiska perspektiven kan vi utläsa av t.ex. Bufords 

erfarenhet när de landade i Turin och männen sjöng Rule brittania för att på något sätt 

förmedla att Storbritannien fortfarande är en stormakt och det har de varit genom historien. 

Sett utifrån ett historiskt perspektiv känns det som att många supportrar använder sig av ett 

bevarande eller ett monumentalt perspektiv. Det bevarande perspektivet speglas i det Buford 

upplevde när supportrarna sjöng Rule brittania och samtidigt speglar ett monumentalt 

perspektiv det som Gustav upplevde inför varje säsong då han hoppades på goda resultat men 

försökte vara mer pessimistisk, då resultaten allt som oftast inte blev så lyckat som han hade 

hoppats på. Millwall har byggt ett beteende kring sin historia om att bete sig exakt som de 

vill. Likt Millwall hade Manchester United en sådan period under 1980-talet där de var 

förbjudna att gå på fotboll utomlands. När de var i Turin ville supportrarna ändå göra det klart 

för Buford att de inte var några huliganer utan bara människor som älskade sitt lag.  

Rademann beskriver en huligan som en man som är lik en supporter i alla avseenden förutom 

att den också gillar våld. Det kanske kan vara så att begreppet blir så laddat eftersom 

kopplingen till våld är det som gör en person till huligan. Azar som har tagit sig an uppgiften 

att skapa banderoller och försöka organisera supportrarna till att förmedla diverse budskap 

och sjunga diverse sånger har en viktig roll i supportergruppens historibruk. Exemplet som 

ges där St:Eriksflaggan övertäcks av en Hammarbyflagga är ett tydligt historiebruk men också 

ett tydligt tecken på ”vi mot dem” där budskapet är att Hammarby är störst i staden sett till 

supporterantal. Olika regionala och nationella tillhörigheter är viktiga när det gäller 

användandet av historia. Ett exempel på en koppling till nationella tillhörigheter är den sång 

Buford hörde när han var och såg Manchester United mot Juventus, där supportrarna 

hänvisade till italienarnas koppling till Hitler under andra världskriget. Fansen som var på 

plats från Turin behöver inte ens ha fascistiska värderingar eller på något sätt ha en positiv 

inställning till Italiens inblandning i andra världskriget, men i det tillfället är de en grupp som 

sammanfogas och kan då användas som mottagare för just denna sorts historia. Det finns 

kopplingar med detta sätt att använda historia till Kenneth Nordgrens avhandling där han 

förklarar hur diaspora har använts för att förklara hela befolkningar. På liknande sätt ses 

supportrar som t.ex. Millwalls som våldsamma och aggressiva och Hammarbys som 
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arbetarklass fast det på individnivå troligtvis inte stämmer. En studie som jag personligen 

hade velat utföra är att gå på några utvalda lags matcher och bara lyssnat till supportrarna och 

på något sätt göra en observation som skulle utgöra underlaget för studien. Studien skulle då 

kunna behandla mer konkret på vilka sätt supportrarna använder sig av historia vid match.  

8.3 Koppling till skolan 
Johan Hansons studie visar på att lärare ofta har en uppfattning om vad elever har för intresse 

av historia medan Hanssons studie visade att eleverna har mest intresse för den egna historien 

eller för historia som de kan relatera till i tid. Därför kan den egna historien nås om eleven då 

har ett intresse för en klubb eller helt enkelt är en supporter. Det öppnar också ögonen för vad 

historia kan vara som ämne, vilket gör att det är väldigt viktigt för lärarprofessionen att kunna 

variera innehållet beroende på grupp och på så sätt kunna undervisa om t.ex. historiebruk 

genom ämnen som finns nära för eleverna. Det handlar om att göra eleverna uppmärksamma 

på hur historia kan ta form på olika sätt och på så sätt kanske påvisa att eleverna visst har ett 

historieintresse men kanske inte ett intresse som speglar deras bild av vad historia är för 

något. En anledning till att jag tycker att det är viktigt för framtida historielärare att bredda 

sina perspektiv gällande vad historia kan vara är för att jag har haft ett stort fotbollsintresse 

och hade min lärare förklarat för mig att sport kan vara ett innehåll i ämnet historia hade mitt 

intresse troligtvis varit ännu större. Visserligen är jag ett dåligt exempel då jag haft ett relativt 

stort historieintresse medan många klasskamrater genom åren suckat tungt varje gång det har 

varit dags för en historilektion. Det handlar om att väcka ett intresse som gör att eleverna i 

framtiden har en större förståelse för vad historia kan vara och hur historia används. 

9. Slutsatser   

9.1 Hur fotbollssupportrar skapar en identitet genom sitt supporterskap mot den egna klubben 
Utifrån att källmaterialet har studerats finns det vissa tydliga slutsatser som visar sig. 

Identitetsskapandet är viktigt för supportern. Detta även fast det inte alla gånger är det primära 

att hitta en grupp som kan skapa den trygghet som känslan av att veta sin identitet innebär. 

Hos vissa har identifieringen med den valda klubben funnits länge genom familj som 

påverkat, annars kommer det med åren likt Patrik Asplund som sökte trygghet genom 

suppoterskapet. Oavsett hur supporterskapet har kommit till är identifieringen till ett lag 

oerhört viktig och kan påverka de val som görs i vardagen. T.ex. gör rivaliteten mellan 

klubbar att människor väljer att bosätta sig och arbeta i de kvarter som tillhör den egna 

klubben. Är det så att en individ arbetar i ett område där många rivaliserande fans finns brukar 
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diverse klädesplagg hjälpa till att ännu tydligare visa vilket lag som personen identifierar sig 

med. Klädesplagg har en viktig funktion då de kan visa upp vem personen är utan att personen 

behöver utrycka ett endaste ord.  

Det finns ingen tydlig koppling mellan identitetsteori och historiebruk men efter att ha 

analyserat källmaterialet går det att utläsa att det finns tydliga kopplingar mellan 

supportrarnas användning av historia och deras identiteter. Bara genom att identifiera sig med 

en klubb tenderar personerna att även anamma klubbens historia men också 

supportergruppens ursprung, vilket t.ex. visar sig i Hammarby som är rotade i arbetarklassen. 

Därför går det att säga att supportrar till Hammarby dels identifierar sig med Hammarby och 

samtidigt som arbetarklass, även fast det rent ekonomiskt inte är så. En stor mängd supportrar 

som tillsammans stämmer upp i sång kan dels förmedla historia men också skapa en 

gruppidentitet som blir oerhört stark. Avslutningsvis kan en supporter ses utifrån tre olika 

perspektiv, vilka är identitet, historiebruk eller en kombination av identitet och historiebruk. 

Slutsatsen är inte att teorierna inte ska slås ihop utan att det går att utgå ifrån båda och sedan 

sammanfoga de analyser som görs med hjälp av teorierna.   

9.2 Hur fotbollssupportrar i Sverige och England använder sig av historiebruk för att legitimera 
sitt supporterskap 
Historia brukas på läktaren dels i form av språkbruk där referenser till historien görs både för 

att hylla och för att förödmjuka.  En vanlig företeelse är också att värderingar som är 

synonyma för klubben och dess supportrar förs vidare som ett historiebruk. Axel blev lärd 

diverse sånger som liten som han senare förmedlar genom sin sång och dess innehåll 

förmedlar hur klubben är och hur supportrarna ska se på sin klubb. Historia förmedlas dels av 

supportrarna utanför arenan och det till stor del genom deras identiteter men inne på arenan 

förmedlas detta främst genom tifos och sånger. Användandet av symboler och färger är en 

viktig del i identitetsskapandet men användandet av dessa är ett sätt att använda historia då 

färgerna oftast använts under en längre tid samt symbolerna har en historia som supportrarna 

anammar genom användandet av dem. För supportrarna är klubbens historia viktig då de 

genom sitt supporterskap kan skapa mening med hjälp av historien, lite likt Gustav Gelin som 

inför varje säsong påminner sig om de bra säsongerna och hoppas på en liknande. 

10. Sammanfattning 
Grunden till studien utgick ifrån Johan Hanssons studie om elevers och lärares tankar om vad 

som är historia. Frågorna utgick ifrån hur fotbollssupportrar använder sig av historia och hur 
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det kan vara identitetsskapande. Jag använde mig av två olika typer av teorier för att skapa ett 

par skräddasydda glasögon att se på mitt källmaterial med. Det källmaterial som använts i 

studien är tre stycken böcker som kan ses som litteratur men innehållet i dessa böcker är 

intervjuer, ögonblicksskildringar och observationer och därför kan det ses som ett 

källmaterial. Det är enbart litteraturens innehåll som utgörs av just intervjuer, 

ögonblicksskildringar och observationer som använts i undersökningen. En av studiens böcker 

handlar om Bill Buford som följde med Manchester Uniteds supportrar runt på diverse 

matcher för att lära sig om supporterkulturen. En annan bok beskriver Patrik Asplunds egna 

upplevelser av Djurgårdens supporterkultur och han hittade under sina tonår en trygghet i 

supporterskapet till Djurgårdens IF. Den sista boken är en intervjuserie från varje match under 

säsongen 2012 och det var Hammarbys supportrar som intervjuades. Materialet undersöktes 

med hjälp av en kvalitativ textanalys. Undersökningen har två teman, vilka är identitet och 

historiebruk. Källmaterialet tolkades med hjälp av Garry Robsons studie om de ökända 

supportrarna för Millwall FC samt två teorier, identitetsteori samt historiebruk. 

Identitetsskapandet handlar mycket om att skapa en rivalitet samt ett avståndstagande ifrån 

andra och på så sätt legitimera sitt supporterskap. Historiebruket används dels genom de 

sånger och de banderoller som används under match men också i språkbruk, värderingar samt 

klädsel.  
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