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Inför den allsvenska premiären 2001 marscherar Hammarbysupportrarna genom Stockholm på väg till 

sin arena. Ledet är flera hundra meter långt och de flesta visar sin tillhörighet till Hammarby genom att 

bära grönvita klädesplagg. Majoriteten är yngre män och de flesta bär på en burk eller flaska med öl. 

Mellan sina hyllningar till Hammarby skanderar supportrarna en  andra hyllning, till sig själva, till 

naturen,  till festen, till livet som fotbollssupporter; Bira, bira bira – Bärs bärs bärs!  

 

Det har bedrivits mycket forskning om ungdomars alkoholvanor i de nordiska länderna. Fokus 

har ofta varit på de ungas konsumtionsmängd eller konsumtionsfrekvens. Det har dock varit 

mindre vanligt att forskningen intresserat sig för alkoholens betydelse för ungdomarna, något 

som uppmärksammades när Nordisk Alkohol- och narkotika Tidskrift inbjöd nordiska 

ungdomsforskare att kommentera forskningsläget beträffande ungdomar och alkohol (NAT 

2000). I föreliggande arbete försöker vi beskriva alkoholens betydelse för unga mäns 

fotbollssupporterskap. 

  

Fotboll är en av världens populäraste och mest spridda sporter. Populariteten gäller såväl 

aktivt utövande på plan som åskådande från sidan. Alkoholen har traditionellt innehaft en 

central plats i fotbollskulturen. Fotbollens förhållande till alkohol har dock gått igenom 

tydliga förändringar sedan det blev en folksport i början av 1900-talet (Andersson & 

Radmann 1998). Att det är nya tider framgår om man jämför med den svenska ”Spola 

Kröken” kampanjen från tidigt 70-tal där elitidrottsmän skulle vara föredömen som 

propagerade för nykterhet. Idag gör flera av de svenska elitklubbarna reklam för ölbryggerier 

och vissa har egna öl som de får intäkter från. Ytterligare ett exempel är svenska 

fotbollslandslagets officiella musikvideo för EM-2000 där en betydande del av handlingen 

förlades till en pub där före detta svenska fotbollsstjärnor drack öl samtidigt som de tittade på 
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fotboll. Alkoholen, och i synnerhet, ölens, centrala roll inom den nutida supporterkulturen 

utgör ett huvudtema för denna artikel.  

 

Forskarvärldens intresse för fotbollen rör både aspekter kopplade till själva spelet, t.ex. 

taktikens utveckling, och sådant som hänger samman med fotbollen som masskultur. Vidare 

har de åskådare som följer fotbollen blivit ett forskningsfält i sig. På samma sätt som spelet 

kan användas för att skapa nationell samhörighet och självförståelse kan supporterkulturen bli 

ett sätt för såväl grupper som individer att skapa sig en identitet (Heinonen 2000). 

Forskningen om supporterkulturen har till störst del ägnats åt våldet, eller huliganismen. I 

denna forskning görs ofta hänvisningar till alkoholkonsumtion och berusning. Förslag som 

förs fram för att lösa våldsproblemen är också ofta fokuserade på alkoholens tillgänglighet på 

arenorna. På detta sätt kopplas alkohol till supporterkulturens mest negativa sida. Mindre 

vanligt är att forskningen intresserar sig för vilken betydelse alkoholen har för alla de unga 

fans som deltar i supporterkulturen och som inte deltar i bråk. Då vi själva är 

fotbollsintresserade, och en av oss dessutom är aktiv inom supporterkulturen och därför har 

viss förhandskunskap om ämnet, föll sig en fokusering på detta tema än mer naturligt. Studien 

är upplagd på så att vi först utgår från litteraturen kring fotbollssupportrar för att hitta teman 

som är centrala för supporterskap. Vår empiriska del handlar sedan om att genom 

gruppintervjuer med fotbollssupportrar undersöka alkoholens betydelse inom dessa teman. Vi 

kommer därutöver att särskilt fokusera på hur våra intervjupersoner ser på alkoholens roll 

inom kulturen.  

 

Syftet med denna studie är att undersöka alkoholens betydelse för fotbollssupportrar. Vilken 

roll har alkoholen i supporterskapet? Vad dricker man och varför? Studien utgör en del av ett 

större projekt kring alkoholens betydelse inom olika ungdomskulturer.  

 

2. Metod  

Vårt empiriska material består av fyra gruppintervjuer (not 1) med svenska fotbollssupportrar 

i Eindhoven under fotbolls EM 2000. Alla var alkoholkonsumenter av manligt kön och ingen 

uppfattade sig själv som huligan. Varje intervju varade i drygt 45 minuter och spelades in på 

band. Vi utgick från en intervjuguide som innehöll frågor som vi ville att gruppen skulle 

diskutera inbördes, vilket gör att vårt upplägg påminner om det som i litteraturen kallas för 

fokusgruppsintervju (Morgan 1988). Vår intervjuguide utformades efter de teman som vi 
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funnit vara centrala i forskningen om fotbollssupportrar med det tillägget att vi introducerade 

frågor om alkoholens betydelse. Frågorna handlade t.ex. om våra intervjupersoners 

supporterskap, vilken betydelse de ansåg att alkohol hade för fotbollskulturen generellt, hur 

deras eget förhållande till alkohol i samband med fotboll såg ut.  

 

Förutsättningarna för datainsamlingen var att det svenska fotbollslandslaget skulle spela sina 

två sista gruppspelsmatcher med fyra dagars mellanrum i Eindhoven. Vår målsättning var att 

genomföra tre till fem gruppintervjuer under dessa fyra dagar. Konkret gick urvalet till så att 

vi rörde oss bland supportrarna och sökte efter grupper på omkring fem personer som såg ut 

att vara under 30 år. Vi fick positiva svar från fyra av de fem första grupperna vi tillfrågade. 

Intervjuerna genomfördes omkring klockan 12 på dagen. Trots att det var relativt tidigt på 

dagen satt de grupper vi intervjuade och drack öl när de tillfrågades om de ville medverka. 

(not 2) Intervjuerna genomfördes sedan på en restaurang eller pub. De fyra gruppintervjuerna 

involverade sammanlagt 17 individer. Åldern hos deltagarna varierade mellan 17 och 27 år, 

med en medelålder på 24 år.  

 

I följande avsnitt görs en genomgång av forskningen om fotbollskultur. Här presenteras de 

tema som legat till grund för vårt datainsamlande. Därefter följer en beskrivande analys av 

våra intervjuer. I den avslutande diskussionen lyfter vi fram alkoholens roll inom 

fotbollssupporterkulturen såsom den framträtt i materialet. 

 

3. Viktiga teman inom supporterkulturen 

Forskare från Storbritannien dominerar den akademiska litteraturen kring fotboll. Från 1970- 

talet och fram till nyligen har intresset nästan uteslutande varit riktat mot våld i samband med 

fotboll och det relativa fåtal som ägnar sig åt våld i samband med fotboll (se t.ex. Taylor 

1971; Elias & Dunning 1986; Dunning 1994; 2000). Under 1990-talet har dock även de icke 

våldsamma supportrarna väckt forskarnas intresse och speciellt supporterskapets betydelse för 

skapande och vidmakthållande av identitet (Brännberg 1993b; Brown 1998; Lalander 1998; 

Armstrong & Giulianotti 1999). Vi kommer här att fokusera på tre aspekter av identitet som 

har visats sig vara centrala i forskningen om supporterskap; maskulinitet, tillhörighet och 

deltagande. (not 3) Därutöver tar vi i enlighet med vårt syfte upp hur litteraturen beskriver 

alkoholens betydelse för supporterkulturen. 
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Maskulinitet 

Den manliga dominansen bland fotbollssupportarna är tydlig. Fotbollen är historiskt sett en 

sport som både utövas och ses av män (Andersson & Radmann 1998). Vanligtvis går intresset 

för fotbollen i arv mellan far och son genom att många supportrar börjar gå på fotboll med 

sina pappor (Sännås 1998; Lalander 1998). Fotbollen beskrivs ibland som ett av manlighetens 

sista fästen (Haynes 1993). Både Lalander (1998) och Russell (1999) noterar också att många 

av de känslor och attityder som uttrycks i fotbollen ligger nära det som konstituerar 

manlighet. Fysisk styrka, kollektivism, lojalitet mot lagkamrater, klubb och ett specifikt 

område har länge varit en central del av kulturen (Andersson & Radmann 1998; Merkel 1999; 

Russell 1999). Supporterspråket är också utpräglat sexistiskt (Lalander 1997:65). (not 4) På 

dessa sätt erbjuder supporterskapet till herrlaget också en ständig reproduktion av 

maskulinitet. (not 5) Haynes (1993) menar att fotbollen fyller den funktion som feministisk 

forskning tillskrivit flicktidningar. Flickor får genom dessa tidningar lära sig vad det innebär 

att vara kvinna och motsvarande gäller för pojkar när de konfronteras med fotbollskulturen. 

Samtidigt med denna nästan karikaktyraktiga maskulinitet erbjuder supporterskapet också 

utrymme för utlevelse av känslor och attityder som inte är traditionellt maskulina. Såväl vid 

seger som vid förlust finns det ett legitimt utrymme för kroppskontakt och för känsloutbrott. 

Russell (1999) menar att detta antyder att fotbollen förutom att återskapa maskulinitet också 

kan fungera som en arena för att bearbeta maskulinitet, t ex kravet på självkontroll. (not 6)  

 

Under senare år har kvinnornas tillträde till fotbollen både som spelare och supportrar 

uppmärksammats som ett uttryck för ökad jämställdhet inom fotbollskulturen. Flera forskare 

ställer sig dock tveksamma till detta och menar att kvinnornas tillträde till fotbollen sker på 

männens villkor. De kvinnliga supportrarnas tillträde understöds exempelvis av klubbarna för 

att de uppfattas som skapande en mer familjär och lugnare atmosfär (Haynes 1993; Rusell 

1999). Förhållandet att fotbollspelare på senare tid börjat få status som flickidoler skulle dock 

kunna tolkas som ett trendbrott. Men även här följer flickornas konsumtion av fotbollen en 

klar könsdistinktion. Flickornas fotbollsidoler blir porträtterade i egenskap av att de förutom 

att de är duktiga också har sex-appeal. Sistnämnda förhållande är inte något som värdesätts 

inom en traditionell maskulin ram.  

 

Tillhörighet 
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En viktig del i att vara supporter är den tillhörighet man anser sig ha till det lag man följer 

(Lalander 1997; 1998). Tillhörighet kan ses som åtråvärt eftersom supportern därigenom 

hamnar i en situation av jämlikhet med andra människor som också värdesätter laget. Som 

supporter bestäms inte egenvärdet av vad man gör i det vardagliga livet utan av vad man gör 

för laget, hur hängiven man är i sitt stöd. En viktig del av supporterskapet är därför just att 

man ingår i ett kollektiv som genom sitt agerande stödjer laget. Alla måste sjunga, annars 

uppnås inte det nödvändiga stödet för favoritlaget. Att man som enskild supporter har denna 

tillhörighet manifesteras t ex genom att man klär sig i matchtröja eller andra kläder i lagets 

färger (Merkel 1999; Heinonen 2000). Bland de mest hängivna supportrarna är det också 

vanligt med tatueringar (Sännås 1998). Sång och ramsor fyller också en funktion eftersom 

kunskap om de rätta ramsorna, när och hur de sjungs visar att man är en riktig supporter. Att 

åka på bortamatcher med den ekonomiska och tidsmässiga investering som detta innebär, är 

också en tydlig markering på äkta supporterskap. Viktigast är dock trofastheten. 

Tillhörigheten blir aldrig tydligare än när supportern följer sitt lag trots att det går dåligt. 

Enligt Lalander (1998) skapas det i supporterskapet ett tillstånd där jämlikhet, uniformitet och 

osjälviskhet råder. Det finns möjligen här en tendens av att teckna en något ljus bild av 

solidaritet när det kanske mest framträdande i supporterkulturen är lojalitet. Sännås (1998) 

beskrivningar av AIK:s supportergrupp (Black Army) visar exempelvis på att det finns 

tydliga hierarkier bland supportrarna något som pekar på en lojalitets- snarare än en 

solidaritetsstruktur. Sammantaget är det klart att tillhörighet är en väsentlig aspekt av 

supporterkulturen.  

 

Deltagande 

Utlevelsen inom fotbollskulturen har skapat en situation där supportern inte är en passiv 

åskådare eller konsument, utan en aktiv deltagare. Utifrån etnografiska studier av supportrar 

under stora mästerskap framgår att supportern deltar på egna premisser, d.v.s. han skapar sig 

en fest som går utöver själva fotbollen (Brännberg 1993a; Brännberg 1993b; Giulianotti 

1995a). De skotska fansens beteende under fotbolls-EM i Sverige år 1992 är ett exempel på 

supportrar som lever för festen kring fotbollen och som på ett självmedvetet sätt gör 

förhållandet att de är passionerade till det viktigaste. Såväl Brännberg som Giulianotti noterar 

att de skotska supportrarna är medvetna om att Skottland inte kommer att vinna mästerskapet. 

Resultatet är dock inte det viktiga för dessa supportrar. Skottarna menade att de inte var i 

Sverige för att stödja laget till en slutlig seger utan för att visa sin passion, sin nationalism 
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samt inte minst för att festa (ibid). Den mer traditionella supportern är dock vanligtvis mer 

resultatinriktad (Andersson & Radmann 1998; Lalander 1998; Heinonen 2000). Denne 

hoppas att han genom sitt aktiva stöd och deltagande på matcherna hjälper laget till seger. 

Han blir som det brukar heta bland supportrar ”den tolfte spelaren”. Dessa två supportertyper 

skiljer sig alltså åt men det gemensamma är att man inte accepterar en passiv roll som 

konsument av fotboll. Deltagandet och det kollektiva skapandet av något större än bara 

matchen är därför ett väsentligt inslag i supporterkulturen.  

 

Alkoholens betydelse för fotbollskulturen 

Kopplingen mellan fotboll och alkohol går tillbaka till tiden för fotbollens uppkomst som 

folksport (Anderson & Radmann 1998). Nuförtiden manifesteras den nära relationen inte 

minst av olika alkoholproducenters ekonomiska stöd till fotbollen. Ett exempel är det danska 

bryggeriet Carlsberg vars sponsring av EM-2000 utgick från den träffande devisen ”Carlsberg 

- Part of the game”. I forskningen nämns alkoholen som en produkt som nyttjas ofta, och i 

stora mängder, av supportrar (Eichberg 1992; Brännberg 1993b; Dunning 1994; 2000; 

Giulianotti 1995a; 1995b; Andersson & Radmann 1998; Free 1998; Heinonen 2000). Det som 

ofta konstateras är att alkoholen är en bidragande orsak till att både festen och våldet kring 

fotbollen uppstår. Detta gäller i synnerhet i den digra huliganlitteraturen där det finns en 

tydlig bild av att huliganproblemet är kopplat till berusningen bland supportrar. (not 7)  

 

Att alkoholen innehar en betydelsefull roll inom supporterkulturen är alltså ingen överdrift. 

Anmärkningsvärt är därför att frågan om varför alkoholen utgör en viktig del av 

supporterkulturen sällan har ställts. Ett viktigt undantag är Lalander (1998) som inom ramen 

för sin avhandling om alkoholens betydelse för olika ungdomsgrupper studerat en grupp 

nyktra och frireligiösa fotbollsupportrar. Även om Lalander alltså inte studerat alkoholens 

betydelse för de ungdomar vars supporterskap var nära relaterat till alkoholkonsumtion är 

hans studie rik på intressanta iakttagelser. I studien är det tydligt vilken stor betydelse som 

alkoholkonsumtion har inom supporterkulturen. För de andra supportrarna, dvs de som inte 

var nykterister, utgjorde alkoholen en lika viktig markör som ramsorna och klädseln. Lalander 

beskriver alkohol som en nyckelsymbol för gemenskap och likhet mellan fansen (Lalander 

1998). Alkohol symboliserar vidare frihet från arbete. Konsumtionen av alkohol i samband 

med fotboll uttrycker ett inträde in i en mer kravlös tillvaro (se också Heinonen 2000). 

Avståndstagandet från alkoholen skapade därför kontinuerliga problem för hans nyktra 



 7 

informanter. Bland övriga supportar ansågs de som märkliga. För att accepteras som riktiga 

supportar fick de anstränga sig mer än andra i övriga delar av supporterkulturen. De fick se 

till att vara mer hängivna och kunniga i allt vad gällde favoritlaget. Att inte dricka innebar 

således ett ifrågasättande av en vedertagen samhörighetsskapande praktik. 

 

4. Supporterskap och alkohol 

Materialet från våra intervjuer presenteras i det följande utifrån de teman som vi lyft fram 

ovan. (not 8)  

 

Maskulinitet, fotboll och alkohol: ta inte med kakor på kalaset 

I litteraturen har fotbollskultur i hög grad beskrivits som en maskulin kultur. Många av våra 

intervjupersoner berättar om en arvsordning från pappor till söner när det gäller 

fotbollsintresset. Ofta, men inte alltid, var det pappa som understödde det egna spelandet i 

något knattelag. Det förekom dock att mammorna också följde med, skjutsade och på andra 

sätt engagerade sig. När det gällde besöken på arenorna var det ännu tydligare att det var en 

aktivitet som förknippades med papporna. I flera fall hängde valet av favoritlag samman med 

relationen till pappa eller annan manlig släkting. Endast en av våra informanter uttalade att 

han börjat stödja ett visst lag för att hans mamma kom från den stan. 

 

Supporterskapets maskulina karaktär framträder kanske tydligast när supportrarna talar om 

hur resan skulle förändras om en flickvän varit med. 

 

A: Men då är det inte fotbollen som är nummer ett längre, det är det inte. Då är det 

helt plötsligt något annat. Vi har gemensamt att fotbollen är viktigast. Ok, har 

sambon samma intresse, vilket oftast inte är fallet. De har inte ett lika starkt intresse 

för det i alla fall och då blir det ju annat som ska prioriteras. Man får ta hänsyn till 

henne då när hon kanske inte vill samma sak. Jag kanske inte tar hänsyn till dem 

(menar kamraterna kring bordet) men de vill oftast samma sak som jag. 

A : vi är lättare att manipulera (skratt) 

A: ja, nej inga tjejer på fotboll! 

A: nej, ta inte med kakor på kalaset! 

 

Samtliga grupper var överens om att det inte skulle vara möjligt att genomföra en 

supporterresa om en tjej skulle vara med. Varför kan då inte kvinnor vara med på resan? 

Supportrarna menar dels att kvinnor och män är olika och de vill inte behöva anpassa sig till 

tjejernas krav. Deras argumentation bygger på en konstruktion av manligt och kvinnligt, där 

en stor del av det som konstituerar supporterskap placeras i den manliga sfären. Det görs 
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mycket tydliga åtskillnader om vad tjejer respektive killar vill diskutera, vad de vill dricka 

eller vad som ska prioriteras under en semester.  

 

C: Liksom, det är en tjej i klassen va (som den ene är ihop med) vi känner ju henne 

sen innan så det är ju inte en sån där helt utomstående som bara skulle dra med 

honom och sitta på café och gulla hela dagarna. Eller hur?(skratt) 

 

B: Det hade nog blivit lite så att tjejerna kanske velat göra något annat. Tjejerna vill 

oftast göra något annat, kanske gå och titta i stan eller något sånt där medan vi killar 

kanske ser på tv, tar en bärs och kollar på fotboll liksom, det är det som är svårt. 

 

B: Min flickvän kan ju inte förstå mig riktigt att när det är fotboll på TV så är det 

chips och dippar och dricka till det och man  lever sig in i det och hon kan inte riktigt 

förstå det. Jag försöker lära henne det, men det går inte. 

 

Supportrarna utrycker en traditionell bild av manligt och kvinnligt. De menar att kvinnor vill 

fika, gå på stan och shoppa samt sitta och ”gulla” med pojkvännen. Flickorna ”rövar” bort 

killen från dennes kompisgäng. Killar å andra sidan, vill umgås med grabbarna. De vill dricka 

öl, skrika på torget och diskutera ”grästemperaturen på Råsunda”. Inställningen till kvinnan är 

ambivalent. Visserligen är drömmen en tjej som är lika fotbollsintresserad som man själv. 

Problemet är dock att dessa två egenskaper, att vara kvinna och samtidigt fotbollsintresserad, 

står i direkt motsatsställning till den bild som skapats av kvinnan. Det är en möjlig och till och 

med positiv egenskap bland män att vara extremt fotbollsintresserade. Däremot är en kvinna 

med motsvarande intresse per definition inte en riktig kvinna eller åtminstone lite knäpp.  

 

D: Jag tänker inte ens så att jag ska träffa en tjej va. Däremot så har vi snackat om 

det, faan tänk om man träffar en fotbollsintresserad dam på den här resan, liksom 

vad guld det skulle vara, men då förmodligen så är hon så knäpp, (skratt) som 

tycker om fotboll så att, någon sån vill man inte ha, kanske.  

 

Uppdelningen i manligt och kvinnligt skapar således möjligheter och legitimitet för en 

exkludering av kvinnor från supportervärlden. Även om man är medvetna om att kvinnor kan 

tycka om att dricka öl i andra sammanhang och att de kan vara intresserade av fotboll så 

passar det inte att de är med på en sådan här resa.  

 

B: Som i ditt fall Henrik, Stina är ju ändå intresserad av fotboll 

B: Lite fotbollsintresserad men sen å andra sidan 

B: Jag tycker inte det känns rätt att ta med henne här på den här resan,  

B: Inte men en sådan stämning det är innan matcherna, klockan två på dagen. 

 

C: I och för sig (skratt) finns det ju tjejer som är fotbollsintresserade, nu skall jag inte 

dra alla över en kam, men, liksom. Mina tidigare flickvänner har väl kanske inte varit 

super fotbollsintresserade så om jag räknar med att jag åkt med någon av dem, nä det 
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skulle inte funka att  sitta och  dricka öl på torget och skrika lite, jag tror inte man 

skulle göra det. 

 

Från början konstruerades klara uppdelningar mellan kvinnor och män där kvinnan ges vissa 

egenskaper som inte passar ihop med supporterskap. Detta skapar möjligheter att hänföra 

deras exkludering till att man har skilda intressen. Det handlar inte om att man inte skulle 

vilja ha med tjejer utan att vissa fotbollsrelaterade aktiviteter inte uppskattas av kvinnor. Man 

framställer det som att kvinnorna skulle få det tråkigt eller som om man inte vill ha med dem 

för att skydda dem. Ett annat sätt att tolka intervjupersonerna är att flickor inte är välkomna 

på resan då de skulle hämma killarna från att leva ut som riktiga grabbar. Det visar sig 

nämligen att när kvinnor väl uppfyller de tämligen högt ställda kraven på lika stort intresse får 

de ändå inte följa med.  

 

När svenska supportrar satt och drack öl på Eindhovens torg hände det många gånger att de 

mer eller mindre samfällt reste sig upp och applåderade förbipasserande unga kvinnor. Denna 

”hyllning” till ”kvinnan” blottar den egna grabbigheten samtidigt som den gör det förståligt 

varför en flickvän bör lämnas hemma, en medföljande flickvän skulle sannolikt hämma denna 

utlevelse.  

 

Tillhörighet, fotboll och alkohol: ja vi är svenskar, riktiga svenskar 

Intresset för fotboll startade överlag i mycket unga år hos våra intervjupersoner. Flertalet hade 

ett stort mästerskap att knyta upp sin ”fotbollsfrälsning” på, ofta innan de fyllt tio år. Valet av 

favoritlag är också något som sker i tidig ålder. Ett val som naturligtvis ofta är ett utslag av 

regional anknytning. Valet av favoritlag blir en viktig del av ens identitet som supporter. Ett 

uttryck för detta är den starka oviljan att någonsin byta favoritlag.  

 

B: När man är i så låg ålder som fem sex år liksom, man håller på det. Då blir det det 

laget, så tror jag. 

B: Man ändrar nog inte lag, det gör man nog inte. 

B: Nej det gör man inte (unisont). 

 

D: Hockeyn är egentligen min stora grej,  min mamma är från Gävle så jag är egentligen 

Brynäsare från början men de lirar ju inte fotboll så  då blev det Djurgården när jag gick 

på mellanstadiet. Man tänkte väl kanske inte att när man är 26 så kan den kombinationen 

bli lite knasig. 

I: Nä, så du håller fast vid den kombinationen, du är inte djurgårdare när gäller hockey? 

D: Det är ingenting man väljer utan det är som kärleken, liksom, det är någonting man 

fastnar för bara. Så Djurgården och hockey det är ingenting för mig. 
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Identifieringen med ett lag startar ofta tidigt och leder fram till ett av de teman som framstår 

som centralt för supporterskapet, nämligen tillhörighet. Om tillhörigheten i 

klubblagsfotbollen knyts till lokalpatriotism, ger landslagsfotbollen snarare utrymme för 

nationalism. Supportrarna menade att tillhörigheten till Sverige var en känsla som man ofta 

saknade i Sverige. Stödet till det svenska landslaget erbjöd en legitim arena för nationalistiska 

känslor som man annars upplevde var undertryckta. En av de åtråvärda sidorna med 

tillhörigheten var att den skapade en gemenskap med annars obekanta människor. 

Tillsammans ville man samma sak.  

 
B: Man är väl stolt för att man är svensk också. 

 

D: Det har nog med stoltheten också eller, gemenskapen här när man ser en svensk. 

Jag har inte sett de här människorna ute här, och så ser man en svensk; ”Hej faan, i 

kväll då gäller det”  och man snackar laguppställningar med folk man aldrig har sett, 

och det är en vi-känsla helt enkelt som är djäkligt härlig. 

 

A: Likadant inne på arenan innan matchen på invigningen det, man ryser. 

A: man sjunger nationalsången 

A: för en gångs skull kan man liksom känna att , ja… 

A: att vi är svenskar 

A: ja vi är svenskar, riktiga svenskar. 

 

I: Är det något ni saknar liksom annars i Sverige, den här tillhörighetskänslan? 

D: Den positiva synen på patriotism som finns i Norge, den saknar jag i Sverige, 

något oerhört alltså, det här att det nästan är liksom, vad ska man säga, det, vi 

saknar den känslan tycker jag. 

D: Att man ens kan tänka tanken att det är fel att gå ut med en Sverige tröja eller 

börja vifta med en flagga, vilket man ju faktiskt kan få känslan av ibland i Sverige det 

är jättesynd. 

 

 

Supportrarna påpekade ett flertal gånger att gemenskapen är viktig. En viktig del i skapandet 

av gemenskap är kollektiva symboler (Heinonen 2000). Hit hör till exempel flaggor, 

kroppsmålningar, vikingahjälmar och framför allt matchtröjor vilket var det vanligaste sättet 

att visa tillhörigheten på. Bärandet av tröjan ger både en tydlig signal av att man är en riktig 

supporter och att man vill delta i gemenskapen med de andra. Symbolerna underlättar kontakt 

med likasinnade eftersom det är uppenbart att bärarna har något gemensamt. Ölen blir här 

viktig. Den underlättar kontaktskapandet genom att den ingjuter mod, den bidrar också till 

öppnandet av känslokanaler vilket underlättar intåget i den stora gemenskapen. 

 

C: Det är ju ändå fotbollen. Sen att ta några öl, och det är ju också den sociala biten, 

ta några öl tillsammans och sitta så här och värma upp lite bygga upp förväntningar 

och förhoppningar, stämningen. 
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De svenskar som tagit sig till Holland men inte bar tröjor uppfattades därför som konstiga. De 

bidrog inte till att skapa den åtråvärda samhörigheten och sågs följaktligen inte som riktiga 

supportrar utan kallades föraktfullt för ”slipsnissar”. Ett intressant uttryck för gemenskapens 

betydelse var att samtliga grupper poängterade att det inte var acceptabelt att bära svenska 

klubblagströjor. Eftersom det är uppenbart att bärarna av dessa är fotbollssupportrar och inte 

kan kategoriseras som slipsnissar, handlar det istället om att en klubbtröja manifesterar 

motsatsen till nationell gemenskap.  

 
A: det här att man tillhör en så stor grupp, 10 000 svenskar som vill samma sak.  

A: Det handlar inte om klubblag längre utan nu är det landslag, vi är enade. 

 

D: vi har gjort upp några osynliga regler, där också, jag skulle aldrig ha på mig 

djurgårdströjan på matchdagen till exempel.  

I: Och varför skulle du inte ha det? 

D: Nej då, det är ju Sverige alltså som gäller och då vill jag ju verkligen visa det så. 

D: Jag vill visa att det är Sverige hela tiden 

 

En annan viktig funktion som matchtröjorna har är att de underlättar individers uppgående i 

den kollektiva samhörigheten. Som uniformer reducerar de individualitet till förmån för 

kollektivet. Har man tröjan och är bland andra är det lättare att bete sig på ett sätt man inte 

skulle göra annars.  

 

A: man får bre ut sig lite mer, stå gapa hoppa och skrika. Det hade man inte gjort 

hemma 

Flera: nej (skratt)/ 

A: nej det är mer tillåtet om man är målad då får man börja sjunga. Hade du stått i 

finskjorta  och byxor.. 

A: ja det är lite för stämningen. Det är fler som har tröjorna på sig och så blir vi ju 

ett gäng.  

A: ja det hade ju varit jäkligt tråkigt om alla hade varit civila. 

 

Deltagande, fotboll och alkohol: Det krävs att man bjuder till lite själv 

För varje match är det vanligt att redovisa antalet åskådare. De personer som vi intervjuade 

ser sig dock inte som åskådare utan som deltagare i matchen. De klär sig i svenska färger, 

målar sina ansikten och skriker, allt för att stödja sitt lag och sitt land. Flera uttryckte att de 

ville vara den s.k. kallade ”tolfte spelaren”.  

 

C: det känns som man deltar, det känns som om att man hjälper laget genom att vara 

här, mer än om man sitter hemma och kollar på tv.  

C: ibland kanske man kan vara lagets tolfte spelare. I vissa lägen, man hoppas på det 

i alla fall. Sen vet man ju inte hur mycket det betyder. Man hoppas ju att det betyder 

någonting annars skulle man inte skrika så jävligt. 
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Det är inte bara en fråga om resultat, flertalet vänder sig mot de som åker till arenan och ser 

på fotboll utan att själva ta något ansvar för att skapa den stämning som är så viktig. 

Supportrarna kan känna att den passive åskådaren profiterar på deras engagemang.   

 

D: Och sen är det som bara går och sitter där och bara tittar, slipsnissar brukar vi 

kalla dem ibland. När man ställer sig upp och hejar så säjer de, -sitt ned, som tur är 

har det varit få. Då förstår man inte vad fotboll innebär. 

D: Då kanske man är där för att ta del av festen lite, men man förstår inte varför 

festen, hur festen kommer till, alltså det krävs att man bjuder till lite själv för att det 

ska bli fest. 

 

För supportrarna är engagemanget dock inte begränsat till matchsituationen. Under en stor 

turnering som ett EM, vilken sträcker sig över flera veckor, strävar man efter att skapa en 

utvidgad matchsituation – en fest som varar flera dagar i följd. Sveriges tre matcher rymdes 

inom en tiodagarsperiod och under dessa dagar hade supportrarna ett hektiskt schema.  

Mellan Sveriges matcher – vilka självfallet utgjorde höjdpunkterna - fanns åtminstone två 

matcher att följa varje kväll på någon av de otaliga barernas storbilds-TV, vilket många 

gjorde.  

 

C: det känns som att nu har man uppspikat. De här dagarna skall man vara i 

Eindhoven, då skall vi vara i Bryssel. Kl 18.30 och 20.30 varje dag bör vi med en 

halvtimmes marginal ha hittat ett ställe där det är ganska billig bärs och en storbilds 

tv. 

 

Sammantaget rådde en situation där varje dag präglades av fotboll, semester, alkohol och fest. 

Det är denna situation som i litteraturen ofta brukar beskrivas som fotbollskarneval 

(Brännberg 1993b; Björk 1993; Giulianotti 1995a; Heinonen 2000).  

 

Alkoholen och supportrarna: man sitter inte och snackar fotboll över en kopp kaffe 

Alkoholen har som antytts ovan en viktig betydelse inom supporterkulturen. Konsumtionen av 

alkohol skapar tillhörighet, underlättar deltagande och uttrycker maskulinitet. Men hur ser 

supportrarna själva på detta? 

 

Alla våra intervjupersoner uppgav att de konsumerade alkohol i samband med Sveriges 

matcher men även under de dagar Sverige inte spelade. Sättet att tala om alkohol och 

konsumtion var påtagligt likt mellan intervjupersonerna. Samtliga uppgav att deras 

huvudkonsumtion bestod av öl. Vin var mer eller mindre otänkbart eftersom det förknippades 

med en mysig hemmakväll, däremot kunde sprit i vissa fall konsumeras. Den främsta 



 13 

motiveringen till att man drack öl var förutom att det var gott att det var sammankopplat med 

fotboll.  

 

C: Ölen är ju klart förknippad med fotbollen. Det hänger ju ihop liksom att man skall 

ta ett antal öl innan match. 

 

B: Oftast träffas man  på puben för att snacka fotboll och där är ju liksom inte kaffe, 

man sitter ju inte och snackar fotboll över en kopp kaffe 

B: Det är godare med öl än med kaffe. 

B: Tittar man på där den riktigt stora fotbollskulturen, det är ju i Stockholm, de tre 

lagen där, det är mycket fans och sånt där. Jag tror de dricker mer öl innan match än 

om man tar som Malmö där är kulturen inte lika bra, det tycker inte jag i alla fall. 

 

En bra fotbollskultur är alltså en där det dricks öl. Ytterligare ett argument för varför man 

drack var det mer självklara att resan var en typ av semester eller en tiodagars fotbollsfest, 

och på fest dricker man som bekant. 

 

C: Nä, det blir som fest det här och när det väl blir fest så, för mig, en fest utan 

alkohol då är det någonting som är fel. Men samtidigt så vill man hålla sig så nykter 

så att man fattar vad som händer. 

 

Berusningens dilemma 

Alkoholens förväntade effekter var ett centralt tema under intervjuerna. Våra supportrars 

förväntan på konsumtionen var att denna skulle göra det lättare att slappna av, underlätta 

inträdet i det svenska supporterkollektivet och inte minst fungera som en stämningshöjare. 

Här blir det, anser vi, tydligt hur de olika dimensionerna av supporterskapet hänger samman 

och hur viktig alkoholen är för att koppla samman dem. Alkoholen förväntas hjälpa 

supportrarna att slappna av och att våga mer. Alkoholen blir också en viktig del i skapandet 

av gruppen och den maskulina gemenskapen. Tillhörigheten till gruppen blir sedan ytterligare 

en barriärbrytare och männen i gruppen vågar leva ut än mer, upplever en än större fest och 

dricker än mer öl. Detta leder oss också in på nästa område, hur våra intervjupersoner 

förhåller sig till berusningen och hur alkoholen används för att konstituera sig själv som 

supporter. Enligt våra intervjupersoner var berusningen ett viktigt inslag för att uppnå de ovan 

nämnda positiva effekterna. Lika viktigt var det att poängtera att berusningen inte fick övergå 

i fylla. 

 

B: Så länge man kan kontrollera sina alkoholformer så är det klart roligare med 

alkohol med i bilden.  

B: Ja precis, man blir mer livlig, det blir en härligare stämning på nåt sätt va 

B: Det blir det ju garanterat 
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C: de flesta skriker väl lite mer med några öl i sig 

C: Ja,  så är det (unisont) 

C: Skrika mer. Man skriker mycket mer med fyra-fem öl i sig det är helt klart. Jag står 

inte och skriker när jag är nykter på Råsunda direkt. Det blir bara vid målen. Nu 

skriker man hela matchen. Sen hör alla att man har varit på fotboll dan efter också 

C: Men att dricka 15 bärs och sitta och sova, det är för mig helt vansinnigt. 

C: Vi missade ju Holland -Tjeckien på grund av lite för mycket öl. På TV häromdagen 

och det var inget kul. Så det får va med måtta. 

 

Vi ser alltså att alkohol och berusning har centrala roller och att de tillskrivs en rad positiva 

egenskaper. För eget vidkommande är man mån om att betona att konsumtionen aldrig tillåts 

äventyra själva fotbollsupplevelsen, utan snarare förstärka den. Det är dock inte obekant att 

andra supportrar inte klarar av att kontrollera berusningen, något som man fördömer. Denna 

starka uppdelning mellan berusning och fylla fyller en viktig funktion i vidmakthållandet av 

ens identitet som riktig supporter. Som sådan kan man inte tillåta sig att supa bort en match. 

Samtidigt är denna tudelning problematisk. Gränsen mellan fylla och berusning är långt ifrån 

enkel eller självklar, något som framkommer när supportrarna reflekterar över sitt eget 

drickande. 

  

I: När ni dricker innan matchen, varför dricker ni och är berusningen ett mål? 

B: Ja då dricker jag mer måttligt nu. Man vill ju trots allt ha kontroll över sig själv. 

Det kan man ju skita i ibland kanske när man är hemma och ska gå ut för då känns 

det, sen som om det kan kvitta. 

B: Det jag kan jämföra lite med är när man är ute på konsert och sånt där, man har 

ett par kompisar som blivit skitfulla, så ibland kommer man inte ens in på 

konserterna. Ibland kommer man inte ihåg, då är det liksom för mycket, då är det helt 

onödigt va. Då är det så va, okej att det har hänt att man har varit för full på en 

konsert eller kanske till och med en match, jag kommer inte ihåg exakt om jag har 

vart det, men då är det ju inte bra. 

B: Att betala mycket pengar för att gå på en match man inte kommer ihåg dan efter 

det är.. 

B: Berusad det blir man innan match. Så jag vet att innan Belgien (not 9), man var 

berusad det var inte mer med det, men det finns ju ändå vissa gränser. Dricker man 

ännu mer och blir svinfull så att säga, det är en annan sak. Att dricka så att man blir 

berusad  

B: Så länge man kommer ihåg allting och har haft roligt så är det ju perfekt.  Sen om 

du har snubblat in i en massa skyltfönster och ramlat över bord och så, det kan spela 

mindre roll, men det har vi inte haft som avsikt. 

B: Och sen kan det ju vara svårt också, jag menar, hela tiden folk som ”hej kom igen 

nu tar vi en öl”. ”Nu tar vi, jag bjuder bla bla bla.” Så då vill man ju liksom inte 

säga ”nej, jag dricker bara fem öl innan matchen för jag vill komma ihåg matchen”, 

så gör man ju inte, 

B: Nej 

B: Man vill inte bli så full, men det kan inträffa. 

B: Om jag inte kommer ihåg sen på kvällen alls, det kan nog också kvitta lite. 

B: Bara man hade roligt 

B: Ja, man vet man hade roligt, man vet att Sverige vann  

B: Ja det räcker. Det räcker 

B: Men det är inget man strävar efter, att bli så full så att man inte kommer ihåg 

något 

B: Nej 
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B: Men nu blir det bara så, ”kom hit jag bjuder på en öl”, alla bjuder vet du, nu har 

Sverige vunnit, alla är glada å så vidare, då bara häller man i sig. 
 

I ett första skede talar våra intervjupersoner relativt oreflekterat om alkohol. De uttrycker sitt 

förhållande till alkohol utifrån hur de vill presentera sig själva. I detta sammanhang torde de 

primärt vilja framstå som fotbollssupportrar, vilket då styr deras berättelser om alkoholen. 

Vid större eftertanke, eller ju mer konkret de berättar, blir dessa bilder mer oklara. Flertalet 

säger sig dricka öl för att det hör ihop med fotboll och för att ölen ger störst möjlighet att 

kontrollera berusningen så att den inte övergår i fylla. När vi uppmanar dem att beskriva hur 

en hel matchdag sett ut framkommer det dock att flertalet druckit sprit, vilket de inledningsvis 

sagt att de inte gjort. Berusning blir något som är svårt att förhålla sig till. För att vara en 

riktig supporter får man alltså inte bli full. Men ändå vill man ha de känslor man upplever när 

man är full, vilka bidrar till att man kan leva ut som en riktig supporter.  

 

Alkoholens symboliska betydelse 

När våra supportrar talar om alkohol i allmänhet, och berusning i synnerhet, görs det på ett 

instrumentellt och substansfokuserat sätt. De talar om effekterna av alkohol närmast som om 

det gällde medicin. Frågan är vilken dos som ska användas för att ge lämplig effekt. Våra 

intervjupersoner var mycket medvetna om hur många starköl de kunde dricka innan match för 

att uppnå en optimal berusning. En fråga som infinner sig är dock i vilken mån den 

”optimala” berusningen är direkt relaterad till den faktiska alkoholkonsumtionen respektive 

avhängig symboliken i situationen.  

 

B: Det var som när vi spelade mot Belgien, i Bryssel. När vi kom in på arenan 

beställde vi fyra öl och började dricka. Då så kom några svenskar och sa, ”du, där är 

ingen alkohol i den”, och vi kollade vad faan är detta, och där stod non alcoholic och 

då drack vi inte mera, det blir man bara pissinödig av. (skratt) 

B: Det var nästan en protest  

B: Ja 

B: Att det inte var nån alkohol i, då ska vi inte dricka den 

 

För denna grupp supportrar var ölen tillfredsställande fram till att någon påpekade för dem att 

den var alkoholfri, då drack de inte mer. Det är signifikativt för den betydelse som alkoholen 

ges inom kulturen att supportrar varnar varandra för alkoholfri öl. Alternativet är nämligen i 

det närmaste otänkbart, alltså att supportrarna medvetet skulle dricka alkoholfri öl. När vi 

frågade denna grupp om de visste vilken alkoholhalt den öl som alla satt och drack vid torget 

hade uppstod en intressant ordväxling. 
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I: Vet ni hur mycket alkohol det är i den här ölen? 

B: Ingen aning (unisont) 

B: Den smakar väl ändå rätt så bra 

B: Den smakar rätt bra faktiskt (lite skratt) 

I: Den är rätt god men det är ingen alkohol i den 

B: Det är det inte? (lite chockat) 

I: Ja det är lite alkohol i ungefär två procent 

B: 2.25? 

I: Som våran folköl 

B: Är det det? (Lite skrattande) 

I: Ja jag frågade förut  

B: Är det generellt alltså? 

I: Ja 

B: Det är det asså 

B: Faan det är rätt märkligt ändå, faktiskt 

I: Så det är inte så där billigt som man tänkte att det var från början  

B: Nej (Unisont) 

B: Absolut inte då ju 

B: Va då, finns där ingen annan öl alltså? (Lite oroligt) serverar de bara på fat? 

I: Nej de har flasköl också, jag kollade på menyn här men jag vet inte om de har det 

nu alltså 

B: Ja, jag blev lite skeptisk också måste jag erkänna, 

B: Det kändes inte.. 

B: Men okej ja, ja det känns kanske lite som mellanöl och det är väl också okej, det är 

kanske många gånger godare än med starköl,  

B: Ja 

B: men skulle det bara var 2.25? 

 

 

Här framgår det med all tydlighet hur viktig det förväntade alkoholintaget är för upplevelsen 

av den ”optimala” berusningen som supportrarna tidigare talat om. För denna grupp var det 

närmast chockerade att höra att den öl som var så viktig och som de haft en uttalad 

instrumentell inställning till, dvs i termer av hur mycket man behöver dricka för att uppnå 

optimal berusning, i det närmaste var att likna vid svenskt lättöl (max 2.25%). Vid en annan 

intervju kände intervjupersonerna till att ölen var svag. Vi frågade då om de kunde tänka sig 

ett torg i Sverige där flera hundra fans samlades innan match för att dricka lättöl, vilket de 

inte kunde. Vi menar att det är signifikativt för alkoholens betydelse i kulturen att personer 

som tror att de dricker starköl under en fotbollskarneval känner sig nöjda med alkoholeffekten 

fast de dricker lättöl. Detta blir än tydligare genom alla supportrar som faktiskt känner till 

ölets låga alkoholhalt men ändå väljer att dricka det trots att det skulle vara otänkbart under 

nästan alla andra omständigheter. I den speciella situation som råder är det symboliska värdet 

av att dricka öl så starkt att det till och med fungerar att dricka lättöl.  

 

5. Sammanfattande diskussion 

Vi har i denna artikel berört några teman som är centrala för ett fotbollssupporterskap. Vi har 

visat att fotbollsmatcher ger möjlighet att leva ut ”positiva” patriotiska känslor. Att få stå upp 
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bland 10 000 svenskar, klädda i den svenska uniformen, vilja samma sak och känna att man 

har ett gemensamt mål leder till en känsla av tillhörighet. Deltagande är viktigt för att det 

skapar en fest som sträcker sig längre än matchen. Sitta på torget och sjunga och dricka öl blir 

ett sätt att förlänga festen. Deltagande blir även ett sätt för supportrarna att stärka 

tillhörighetskänslan. Det visar sig under matcherna där de ”riktiga” supportrarna förstår att de 

själva är del av händelsen. De uttrycker missnöje med de delar av publiken som visserligen 

uppskattar en levande atmosfär på läktaren men som inte vill vara med och skapa den genom 

att klä sig i gult och blått eller sjunga med i sångarna. En annan aspekt som vi givit relativt 

mycket utrymme är maskulinitetstemat. Intervjupersonerna anser att supporterskapet är en 

manlig angelägenhet vilket grundar sig på relativt stereotypa bilder av hur män och kvinnor 

skiljer sig åt. Män vill sitta på torget och dricka öl medan kvinnor vill sitta och gosa eller gå i 

affärer. Möjligheten att  leva ut en grabbighet tycks vara en attraktiv del av supporterskapet.  

 

Det har också framgått att alkoholen har en central roll i supporterkulturen. Vi menar att det 

dels handlar om en instrumentell, dels om en symbolisk betydelse.  Instrumentell i meningen 

att supportrarna på ett medvetet sätt dricker en viss mängd alkohol för att uppnå ett visst 

tillstånd. Supportrarna tillskriver alkoholen effekter som kopplas till både mängd och typ av 

alkohol som konsumeras. Alkoholen tar bort hämningarna, det blir lättare söka kontakt, att 

skrika och leva ut. Alkoholen blir därför en viktig del för de områden som vi tidigare benämnt 

tillhörighet och deltagande. Alkoholen har också en symbolisk betydelse som inte är kopplad 

till substansen i sig. Denna mer symboliska betydelse växer fram på flera plan. Supportrarna 

uttrycker själva att de genom öldrickandet upplever en gemenskap, när de tar en öl blir de en 

del av den stora svenska supporterklacken. På samma sätt som alkohol kan vara en symbol för 

inträde i supporterkollektivet kan den i andra situationer vara ett medel att skilja ut sig från 

kollektivet. Genom måttfullhet kan man visa att man är en seriös supporter. Man kan också 

visa en viss grad av kvalitetsmedvetenhet genom att välja mellanöl på flaska framför starköl i 

plastmugg. Alkoholen kan också ha betydelse som en maskulin markör och den underlättar 

också exkluderingen av kvinnliga deltagare. Ibland står den instrumentella och symboliska 

betydelsen i motsatsställning till varandra. ”Förmågan” att skrika och leva ut som möjliggörs 

genom alkoholkonsumtion hotar supporterns syn på sig själv som den seriösa 

fotbollssupportern som aldrig blir full. Detta visar sig ibland i den ambivalenta förhållningen 

till berusning, där tal och handling ofta går isär. När de talar om alkoholen blir den ett sätt att 

förklara supporterskapet genom alkoholens substans, utgångspunkten är alkoholens effekter.  
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Istället för att fråga på vilket sätt alkoholen bestämmer supporterskapet kan man byta 

perspektiv och fråga på vilket sätt supporterskapet bestämmer alkoholens effekter. I 

materialet framskymtar att alkoholens effekter inte enbart bestäms av dess faktiska kemiska 

sammansättning utan också av supportrarnas önskningar och behov. En av våra grupper blev i 

det närmaste chockad när den förstod att den dryck som de diskuterat i så instrumentella 

termer var jämförbar med vårt lättöl, som inte ses som en alkoholhaltig dryck. Andra 

supportrar visste att det var lättöl som serverades men drack uppenbarligen ändå. Det blir här, 

menar vi slutligen, tydligt hur viktig ölens symboliska värde är för fotbollssupportrar. Genom 

att alkoholen ses som intimt förknippat med fotbollsfesten och som ett instrument för att 

uppnå ett hängivet tillstånd blir den väldigt viktig inom kulturen. Samtidigt som supportern 

inte behöver öl för dess faktiska alkoholsubstans så behöver man ölen för dess symbolvärde. 

När supportrarna upplever festen, gemenskapen och upphetsningen inför kvällens match blir 

ölen så viktig att den i det närmaste kan vara vatten.  
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Summary 

 

Felipe Estrada & Kalle Tryggvesson: A Part of the Game- alcohol, football fans and male 

comradeship 

 

Football is one of the world’s most popular sports, both when it comes to the number players 

involved in the game and the number of spectators or fans. A lot of attention has been drawn 

to the supporters’ consumption of alcohol, most often in combination with violence. Less 

interest has been in the role and involvement of alcohol for the large number of supporters 

who do not become involved in violence. This study describes the role of alcohol for ordinary 

football supporters. What do fans drink and why? Our starting point is the research of 

supporter culture where we identify three important concepts for the understanding of 

fandom: masculinity, belonging and participation. We then analyze the importance of alcohol 

in relation to these concepts.  

Our empirical data consists of transcripts from four focus group interviews with 

Swedish football supporters during the European Championship in Eindhoven 2000. 

Alcohol is a central part of the supporter culture. The supporters are quite clinical in 

their discussion of why, how and how much alcohol they consume in connection with 

football. Fans claim that alcohol in general, and more specifically beer, helps them to achieve 

a moment of joy, relaxation and a sense of collectiveness. We did, however find evidence that 

made this explicit attribution to the positive effects of alcohol more complex. The perceived 

alcohol intake was more important than the actual alcohol intake in achieving a desired level 

of intoxication. We therefore argue that beer has a symbolic importance for football 

supporters and that it is the specific situation that our supporters are experiencing, as much as 

the alcohol itself, that create the effect of alcohol. 
 

 

 

 

 

 

Key words: Football supporters, culture, masculinity, alcohol, focus groups, 
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Fotnoter 

* Vi vill tacka de två anonyma kommentatorerna för relevanta och konstruktiva synpunkter på en 

tidigare version av denna artikel. Likaledes hade vi glädje av det seminarium som hölls på SoRAD där 

Maria Abrahamson var huvudkommentator. Värdefulla synpunkter lämnades också av Ingrid Lander 

och Hanako Sato. Slutligen ett tack till Börje Olsson och Robin Room, båda verksamma vid SoRAD, 

för deras öppenhet inför vårt uppslag. Projektet har finansierats med medel från Socialdepartementet. 

Felipe Estrada är verksam vid Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet. 

Kalle Tryggvesson är verksam vid SoRAD, Stockholms universitet. 

 
1. Vid ett tillfälle ingick endast två personer i ”gruppen”.  

2. Ingen av intervjupersonerna gjorde intryck av att vara berusad innan eller under intervjun. 

3. I den brittiska litteraturen framstår dessutom ofta klass som en viktig aspekt (se t ex Russell 1999) 

och detta gäller i synnerhet i litteraturen kring huliganism. För skandinaviskt vidkommande har klass 

ansetts vara av mindre betydelse för supporterkulturens utformning (Andersson & Radmann 1998). Vi 

har därför valt att inte fokusera på klass i denna artikel. 

4. En spelare som byter lag till ett annat får t ex räkna med att höra att han ”sålt sig som en hora”. Får 

laget höra att spelet de presterar liknar ”kärringlir” är det inte beröm. Följande text är ett utdrag ur en 

presskonferens med det svenska topplaget AIK dåvarande tränare Stuart Baxter (000914, våra 

kursiveringar): 

Herfölges aggressiva spel och det som AIK verkar vilja spela, är inte det lite samma medicin som 

ni hade på 90-talet?  

- Jag var inte här så mycket under 90-talet, men vi försöker spela bättre fotboll och bli av med den 

stämpeln, men samtidigt så är fotboll en tävling. Det är en manssport, ingen tjejsport, jag tror inte att 

danskarna gjorde nånting som inte allsvenska lag gör varje dag, det här är en kampsport.  

Men dom spelade väldigt fysiskt..  

- Det är ett fysiskt spel, jag var mittback när jag spelade, Faxe var inte nån fröken heller. Man ska inte 

höra att vi gnäller över att vi blir nerknuffade ett par gånger, det är upp till killarna att stå upp när dom 

kommer till Danmark. 

5. Ett uttryck för maskulinitetens betydelse i supporterkulturen är att de flesta framgångsrika klubbar 

har damlag men att supportrarnas klubblojalitet inte är riktat mot dessa. 

6. Detta kan antas skilja sig mellan olika kulturer, t.ex. är det nog skillnad på hur mycket manlig 

kroppskontakt som accepteras i England och Italien utan att det ska ses som icke maskulint. 

7. Dunning (2000) påpekar också att supportrars berusning utgör en av de mest populära och 

etablerade förklaringarna till huliganism. Han gör den inom alkoholforskningen inte ovanliga 

iakttagelsen att denna förklaring är problematisk eftersom sambandet mellan berusning och våld är 

svagt på individnivå. Det vill säga de flesta supportrar dricker, men slåss ändå inte. Intressant är att 

motsvarande samband också är svagt på gruppnivå. Det är nämligen inte heller så att ”blöta” 

supportkulturer alltid är våldsamma, och till yttermera kan vissa ”torra” supporterkulturer vara mer 

våldsamma än de förstnämnda. Fotbollsforskningen har visat att Englands, Skottlands, Irlands och 

Danmarks supporterkulturer kan kategoriseras som ”blöta” (Eichberg 1992; Björk 1993; Brännberg 

1993b; Giulianotti 1995a; 1995b; 1999; Free 1998). Bland dessa är det dock enbart Englands 

supportrar där kopplingen alkohol och våld uppfattas som relevant. De tre andra grupperna anses 

generellt inte ha problem med våldsamma supportrar. En ”torr” fotbollskultur som varit inblandade i 

uppmärksammade bråk under senare år är den turkiska (DN 000608). Det är alltså tydligt att 

kopplingen mellan hög alkoholkonsumtion och våld hos fotbollssupportrar är problematisk. 

8. På grund av dålig bandupptagning och ökad anonymitet redovisas inte citat på individnivå utan 

endast på gruppnivå. Detta görs på följande sätt, A – grupp om sju personer varav majoriteten kommer 

från Halmstad, B- grupp om fyra personer som kommer från Skåne, C – grupp om fyra personer varav 

tre är bosatta i Stockholm och D – grupp om två personer uppväxta i Stockholm. Bokstaven I används 

för intervjuare. De gånger namns skrivs ut är dessa fingerade. Text inom parantes är tolkningar eller 

förtydningar, såsom; tolkning av kroppsspråk eller syftningar till information som lämnats tidigare. 

9. Belgien-Sverige var EM turneringens premiärmatch. 


