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Abstract 

Intresset för Fotbollsallsvenskan är större än någonsin, både bland supportrar och bland media 

pratas det och skrivs om Allsvenskan och dess klubbar. Vad supportrar, medier och 

Allsvenska klubbar däremot inte tycks diskuteras eller skriva om är avsaknaden av kvinnor på 

de Allsvenska matcherna. Trots att Allsvenskan, de senaste åren, har lockat fler åskådare än 

någonsin är Allsvenskans läktare fortsatt starkt präglade av männens villkor och deltagande. I 

dagsläget uppskattas kvinnliga supportrar endast utgöra cirka en tiondel av samtliga åskådare 

under en genomsnittligt Allsvensk match. Med vetskap om den uppenbara avsaknaden av 

kvinnor på de Allsvenska läktarna genomfördes denna studie för att beskriva och bidraga till 

en diskussion om det kvinnliga supporterskapet inom fotbollssverige. 

 

Som utgångspunkter för genomförandet av studien anpassades en kvalitativ forskningsmetod 

samt triangulering på studiens utformning. Studiens teoretiska angöring utgjordes av identitet, 

genus, upplevelsemarknadsföring samt servicekvalitet. Det empiriska materialet samlades in 

genom 16 semi-strukturerade intervjuer med tolv kvinnliga supportrar, den Allsvenska 

klubben Jönköpings Södra IF samt de tre, i studien kallade, ”experterna” Elena Lövholm, 

Sofia Karlsson och Sofia Bohlin. Utöver intervjuerna genomfördes även en observation på 

Stadsparksvallens läktare under det Allsvenska mötet mellan Jönköpings Södra IF och IFK 

Norrköping, som spelades 8 Maj 2016.  

 

Studiens resultat visade att de kvinnliga supportrarna hade olika uppfattningar och 

erfarenheter av sitt supporterskap, där både positiva och negativa aspekter med 

supporterkulturen lyftes fram. Kring anledningarna till avsaknaden av kvinnliga supportrar 

lyftes bristande intresse, traditionella normer samt medias rapportering fram som de främst 

bidragande anledningarna.  
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Förord 

Denna studie markerar slutet på Coaching & Sport Management vid Linnéuniversitetet för 

våran del och vi vill passa på att tacka en del personer och faktorer som möjliggjort denna 

studie. Först och främst vill vi tacka vår handledare Tobias Stark för hans stora engagemang 

kring vår studie. I sin roll som handledare har Tobias givit oss goda råd och 

rekommendationer hur vi ska genomföra studien på bästa sätt, detta har hjälpt oss att föra 

arbetet med studie vidare. Då Tobias själv forskar inom ämnet supporterskap har vi tagit del 

av hans kunskap och anammat det till studien. Utan dig Tobias hade studien varit smått 

omöjlig att genomföra. 

 

Vi vil även rikta ett stort tack till de 16 person som ville vara en del av studien och delta i 

intervjuerna. Ett extra stort tack vill vi rikta till Jönköpings Södra som tillät oss att ta del av er 

dagliga verksamhet. Även till Sofia B Karlsson, Elena Lövholm och Sofia Bolin vill vi rikta 

ett extra stort tack, då ni har givit oss relevant och intressant kunskap inom det aktuella ämnet. 

Utan er alla hade inte studien kunnat genomföras och därför är vi tacksamma för att ni tog er 

tid att delta.  

 

Slutligen vill vi tacka Herrallsvenskan i allmänhet och den Svenska supporterkulturen i 

synnerhet som har skapat ett stort intresse från vår sida för dessa faktorer. Att Allsvenskan 

och den svenska supporterkulturen är väldigt omskrivet för tillfället har givit oss en stor lust 

att bedriva forskning kring det aktuella ämnet. 
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1 Inledning  
Sedan urminnes tider har idrotten spelat en viktig roll för människors liv men villkoren för 

män och kvinnors relation till idrotten kan enbart beskrivas som som heterogena. Idrottens 

begynnelse symboliseras av många genom antikens Grekland som stod värd för årliga 

idrottstävlingar i Olympia. Vid tävlingarna i Olympia fick grekiska män möjligheten att mäta 

sina krafter gentemot varandra. För antikens greker kännetecknades idrotten av kamp, styrka, 

små marginaler mellan vinst och förlust och en hårfin linje mellan ära och skam (Lindroth, 

2011). Vad gällande de antika grekiska kvinnornas roll i idrotten var den i det närmaste 

obefintlig. En del rika och välbärgade kvinnor kunde få förmånen att bevittna spelen i 

Olympia, men då på männens villkor och med hån och förolämpningar som konsekvenser. 

Kvinnorna i antikens Grekland var annars hänvisade till egna tävlingar där de fick tävla 

gentemot varandra men där äran och berömmelsen var minimal gentemot männens tävlingar i 

Olympia (Lindroth, 2011). 

 

Under senare år i idrottsvärldens historia har det maskulina könet fortsatt varit dominerande. 

Under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal började fotbollen etablera sig i Sverige. Fotboll ansågs 

av allmänheten vara en sport med våldsam karaktär där det krävdes stort mod och god fysik 

för att kunna delta (Andersson, 2011). Viktor Balck som av många anses vara “den svenska 

idrottens fader” uttalande sig år 1899 om fotbollens brutalitet och ansåg därigenom att 

kvinnors deltagande i fotbollen var olämpligt. Med dessa uttalanden som grund var det i stort 

sett otänkbart för kvinnor att spela fotboll i början av 1900-talet. Däremot var en liten del av 

fotbollspubliken kvinnor, oftast var dessa kvinnliga åskådare från välbärgade delar i samhället 

(Andersson, 2011).  

 

I många hänseende märks det tydligt att idrottens historiska rötter har påverkat dagens idrott. 

Idrotten syftar fortfarande till att mäta sina krafter med varandra, men till skillnad från 

dåtidens idrott som präglades av egenskaper som styrka, råhet, mod och vapenkunskaper vilka 

alla skulle innehas för att visa maskulinitet. Men i dagens idrott är det till skillnad från förr 

inte bara männen som får ta del av njutningen av att mäta sina krafter med andra. I dagens 

idrott har kvinnorna tilldelats men kanske framförallt tagit sin chans att vara en del av 

idrotten, som aktiva såväl som åskådare. Men trots att kvinnor blivit en allt större del av 



 

idrotten finns det fortfarande klara skillnader mellan män och kvinnors erfarenheter av 

idrotten, inte minst i Sverige och då kanske framförallt från den svenska fotbollen.  

 

En av de stora skillnaderna mellan män och kvinnor är antalet som besöker de Allsvenska 

fotbollsarenorna. Under säsongen 2015 besöktes de Allsvenska fotbollsarenorna av 

rekordnoteringen 2 392 098 personer hävdar Allsvenskan (2016) och av dessa uppskattar 

Svab (2015) att kvinnliga supportrar utgjorde 10-15 procent. Då det endast har publicerats ett 

ytterst fåtal studier kring kvinnliga fotbollssupportrar och kvinnligt supporterskap är det 

problematiskt att dra slutsatser kring varför förhållandet mellan kvinnliga och manliga 

supportrar ser ut som det gör. Pappret innefattar en studie med utgångspunkt att förklara 

kvinnligt supporterskap och anledningar till varför kvinnor drar sig för att besöka de 

Allsvenska fotbollsarenorna. Studien har genomförts utifrån tre olika infallsvinklar, den första 

där kvinnliga fotbollssupportrar fått möjligheten att diskutera och belysa supporterskapet 

genom sina egna erfarenheter av att vara en kvinnlig fotbollssupporter, den andra i vilket 

klubbarnas arbete kring att attrahera kvinnor till arenorna har granskats och då i synnerhet 

Jönköpings Södra och slutligen har tre supporterexperter med kunskap kring ämnet resonerat 

kring kvinnligt supporterskap i Sverige. 

 

1.1 Avgränsning 

Studien avgränsas till att enbart innefatta kvinnliga fotbollssupportrar till fotbollsklubbar 

hemmahörande i Herrallsvenskan i fotboll. Att avgränsa studien till Sverige anses av 

forskaren att skapa goda förutsättningar att genomföra en studie av god kvalité och lyfta fram 

en viktig aspekt inom det Svenska fotbollsväsendet, då det finns knapphändig forskning kring 

ämnet. Dessutom anses möjligheterna till att utföra intervjuer med kvinnliga 

fotbollssupportrar samt supporterexperter och erhålla relevant empiri för undersökningen 

större i Sverige än i resterande Norden ur ett geografiskt perspektiv.  

  

1.2 Problemdiskussion 

Den Allsvenska fotbollssäsongen 2015 avslutades för flera månader sen, men trots det talas 

det fortfarande mycket om den framgångsrika Allsvenska säsongen 2015. På fotbollsplanen 

spelades underhållande fotboll med många fantastiska matcher, Malmö FF skördade 

framgångar ute i Europa, men det kanske allra största samtalsämnet handlar inte om själva 

fotbollsspelandet, utan om vad som pågick på de Allsvenska läktarna. Under säsongen 2015 



 

slog Fotbollsallsvenskan rekord för antal besökare under ett år och en övervägande majoritet 

av de Allsvenska klubbarna ökade dessutom sina publiksnitt gentemot tidigare år. 

Allsvenskan (2016) visar att de Allsvenska arenorna besöktes av totalt 2 392 098 personer 

under 2015. Vidare belyser Allsvenskan (2016) även att en Allsvensk match, under 2015, i 

snitt besöktes av 9967 åskådare, vilket är oerhört imponerande av ett litet fotbollsland som 

Sverige är i dagsläget ur ett internationellt perspektiv.  

 

I samband med att Allsvenskan 2015 slog publikrekord och dess matcher besöktes av fler 

personer än någonsin tidigare, borde rimligtvis matcherna också bevittnats av fler kvinnliga 

supportrar än någonsin. Även om det inte har genomförts några statistiska analyser eller 

rapporter kring fördelningen mellan manliga och kvinnliga åskådare i Allsvenskan menar 

både Radmann (2014) och Svab (2015) att antalet kvinnor på de Allsvenska arenorna har 

ökat. Men trots att uppfattningen, i Sverige, är att antalet kvinnliga supportrar i Allsvenskan 

ökar, uppskattar Radmann (2015) i sin forskning att antalet kvinnor som besöker de 

Allsvenska arenorna endast uppnår till 10-15 % av den totala publikmängden.  

 

Även Svab (2015) uppskattar att antalet kvinnliga åskådare på de Allsvenska matcher uppgår 

till cirka 10 % vilket vidare beskrivs vara en siffra som hamnar långt efter andra Europeiska 

länder vad gällande andelen kvinnliga åskådare på sina fotbollsmatcher i respektive 

högstaliga. Allsvenskans siffror kan jämföras med Tyskland som är det land i Europa som har 

flest kvinnor på sina arenor i Europa, med 27 % av publikantalet under en match i högstaligan 

Bundesliga. Även mot sina grannländer i Skandinavien är antalet kvinnor på Allsvenskans 

matcher betydligt sämre. I Norge och den norska högstaligan Tippeligan utgörs publiken vis 

varje match i genomsnitt av 25 % kvinnliga supportrar (Svab, 2015). 

 

I Danmark genomförde Pfister, Lennais och Mintert (2013) en studie om kvinnliga 

fotbollssupportrar i Danmark och den inhemska högstaligan Superliga. Studien visade att 

kvinnliga fotbollssupportrar i Danmark uppgav att om inte kvinnor uppfyllde männens normer 

under matcherna, till exempel alkoholkonsumtion, svärande och sexistiska uttryck mot 

motståndarfans och spelare, fanns det stor risk at de blev utstötta av de manliga supportrarna. 

Många av de tillfrågade kvinnorna i den danska studien uppgav att de kände att det inte fanns 

någon annan utväg än att en supporterorganisation för enbart kvinnor, då de inte kunde 

acceptera de normer som rådde i de maskulina supporterkretsarna (Pfister, Lennais och 

Mintert, 2013). Varför verkar det vara svårare för svenska fotbollsklubbar att attrahera 



 

fotbollsintresserade kvinnor till sina matcher, än vad det är för Sveriges grannländer? Är det 

samma faktorer som begrundar problemet av avsaknaden av kvinnor på de Allsvenska 

arenorna i Sverige, som det upplyses om i den danska studien? Är det ett lika hårt klimat på 

svenska läktare, med liknande normer och värderingar och en liknande maskulin kultur som 

danska fotbollsläktare eller finns det andra faktorer som behövs ta i beaktning? 

 

1.3 Problemformulering 

Hur uttrycker sig det kvinnliga supporterskapet i Sverige och hur förklaras avsaknaden av 

kvinnor på de Allsvenska läktarna?  

 

1.4 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att beskriva och skapa förståelse för det kvinnliga supporterskapet 

i fotbollsverige.  

  

För att uppnå syftet med studien; att beskriva och skapa förståelse för det kvinnliga 

supporterskapet samt förklara avsaknaden av kvinnliga supportrar på dagens Allsvenska 

arenor har tre stycken frågeställningar formulerats: 

 

• Hur yttrar sig kvinnligt supporterskap i Sverige? 

• Hur kommer det sig att kvinnor är underrepresenterade på de Allsvenska läktare ? 

• Hur arbetar Allsvenska fotbollsföreningar för att attrahera till sig fler kvinnliga 

supportrar?  

 

 

2 Tidigare forskning 
I följande kapitel redovisas den tidigare forskning som anses vara relevant för att bringa 

förståelse till studiens syfte. Den tidigare forskningen är indelad i fem forskningsområden, 

dessa är; supporterskap, supporterskapet i Sverige, kvinnligt supporterskap, marknadsföring 

inom idrott och konsumentbeteende inom idrott. 

 

Med tanke på supporterskapets popularitet och hur många människor som ser sig själva som 

supportrar kan det tyckes mycket underligt att inte mer forskning om och kring supportrar och 



 

supporterskap har genomförts. Merparten av den forskning som genomförts både i Norden 

men även i övriga Europa har främst analyserat supporterskapet ur ett huliganperspektiv, 

vilket kan anses skapa en felaktig bild över supporterskapet då huliganism enbart utgör en 

bråkdel av det totala supporterskapet. Framförallt det senaste årtiondet har den genomförda 

forskningen om supporterskap i Norden nästan uteslutande behandlat huliganernas och 

huliganismens roll i den nordiska supporterkulturen. Den tidigare forskningen kring 

supporterskap och supporterkulturen är ytterst bristfällig och många av dem genomförde 

studierna har även de tydliga kopplingar till ett huliganistiskt perspektiv snarare än att 

undersöka supporterskapet ur ett objektivt perspektiv. 

 

Den forskning som genomförts kring supporterskap och supporterkulturen utifrån ett icke-

huliganistiskt perspektiv har till mångt och mycket syftat till att belysa människors 

anledningar, tankar, åsikter och upplevelser från sin tid som supportrar. I Norden har de 

genomförda studierna i hög utsträckning analyserat supporterskapet ur ett identitetsskapande 

perspektiv. Såväl Damsgaard, Densgøe och Jensen (1997) som Pfister och Mintert (2014) har 

genomfört djupgående studier kring nordiska fotbollssupportrars supporterskap. 

 

2.1 Supporterskap 

Att beskriva hur den ”vanliga” supportern ser ut eller vad den gör är i det närmaste omöjligt. 

Inom supporterskapet kan inslag från alla möjliga delar av samhället förekomma vilket många 

kan uppfatta som det fina med supporterskapet. Men hur förklaras egentligen vad en 

supportrar gör och vad innebär egentligen deras supporterskap? Den allra mest frekventa 

modellen om supporterskap och supportrar är Giulianottis (2002) kategorisering av olika 

supportrar. Giulianotti (2002) fördelar supportrarna och supporterskapet i fyra olika 

supportertyper; följare, flanörer, supportrar samt fans vilka kännetecknas av olika grader av 

engagemang och inlevelse för supporterskapet. 

 

Följare beskrivs av Richard Giulianotti som en supportertyp vilka innehar ett lojalt 

förhållande till sina klubbar. Följaren innehar, i många fall, ett genuint fotbollsintresse och 

ofta ett supporterskap för flera olika klubbar utöver sin egen ”huvudklubb”. Följarnas 

supporterskap uppstår genom att följarens favoritspelare/tränare flyttar till en ny klubb vilket 

då innebär att följaren erhåller ett intresse och form av supporterskap även för den klubben. 

Då följarna ofta tenderar att inneha ett supporterskap för utländska lag utkristalliserar sig ofta 



 

supporterskapet i att de följer lagen/spelarna via sociala medier och ser matcherna via tv eller 

internet istället för att besöka fotbollsarenorna (Giulianotti, 2002). 

 

Fansen är supportrar som i många avseende är konsumenter åt klubben. Fansen kan inte ses 

som lojala då deras supporterskap i många fall handlar om kärleken till en viss spelare under 

en viss tidpunkt. Fansen bekostar tröjor och annan merchandise från klubben för att visa upp 

sitt supporterskap. Om spelaren flyttar eller om en ny favoritspelare uppkommer kan fansen 

snabbt byta lag och istället köpa andra lags tröjor för att forma sin identitet och sitt 

supporterskap. Likt följarna följer fansen sina lag och favoritspelare via sociala medier och 

via teve- samt betaltjänster (Giulianotti, 2002). Utöver Richard Giulianottis 

supporterkategorisering bör även Birger Pietersen (2004) nämnas som även han kategoriserar 

olika supportrar i fyra olika kategorier. Birger Pietersens (2004) kategorisering är i många 

hänseenden närmast identisk med Giulianottis (2002) men med två viktiga skillnader. 

Pietersen (2004) beskriver istället fansen som hängivna supportrar med högt engagemang och 

inlevelse i sitt supporterskap för en klubb. Vidare beskriver Pietersen (2004) hur 

supportrarna, i många fall, använder sig av sitt supporterskap för att forma sin egen identitet i 

form av beteende och utseende. Slutligen menar Pietersen (2004) att även om sportsliga 

framgångar är viktiga för fansen påverkas varken deras supporterskap eller deras vardag av 

klubbens sportsliga resultat. 

 

Richard Giulianotti beskriver flanörerna som supportrar vilka väljer att supporta en klubb 

som är framgångsrik. Flanörerna kan i det närmaste beskrivas som medgångssupportrar och 

söker sig därför till klubbar som är framgångsrika i nuläget. Om eller när de sportsliga 

framgångarna börjar försämras tenderar flanörerna i hög utsträckning att byta klubb till en 

mer framgångsrik klubb. Flanörerna tycks inte inneha någon vidare kärlek till en klubb eller 

kärlek för sitt supporterskap utan de vill kunna ståta med framgångar oavsett vilka historiska 

band de haft gentemot den klubben (Giulianotti, 2002). 

 

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

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

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

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

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

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



 

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

upp sitt supporterskap (Giulianotti, 2002).  

 

Damsgaard, Densgøe och Jensen publicerade 1997 en kvalitativ studie kring framstående 

anledningar och orsaker till varför människor söker sig till supporterkulturen. Genom sin 

studie framkom fyra olika huvudanledningar till människors eftersträvan att bli supportrar och 

delta i supporterkulturen. De fyra anledningarna som kunde urskiljas var stämning, 

gemenskap, ritualer samt identitet vilka alla presenterades som viktiga delar inom 

supporterskapet. I studien uppgav de intervjuade supportrarna att gemenskapen med de övriga 

supportrarna var den främsta anledning till att de först blev och sedermera förblev supportrar. 

Stämning och ritualer beskrevs av supportrarna som viktiga element för att kunna leva ut sitt 

supporterskap. Att skapa en stämning tillsammans med andra likasinnade på läktarna genom 

sånger, ramsor och tifon skapade, enligt majoriteten av de tillfrågade supportrarna, en känsla 

av samhörighet och en vi-mot-demkänsla vilket supportrarna menade stärkte både individen 

personligt men även supportergruppen i sin helhet. Slutligen beskrev de tillfrågade 

supportrarna i studien hur viktigt supporterskapet var för deras egna möjligheter att forma sin 

egen identitet. Genom att iklä sig kläder, sjunga sånger, umgås med likasinnade och stötta sitt 

lag ansåg de tillfrågade supportrarna att de fått möjligheter att skapa eller förändra sin egen 

identitet. Supportrar kan även identifiera sig olika hög grad med sin klubb. Vissa supportrar 

identifierar sig med sin klubb hela tiden och präglas av klubbens identitet, medan andra 

supportrar identifierar sig med klubben mer sällan. (Damsgaard, Densgøe och Jensen, 1997) 

  

2.2 Supporterskapet i Sverige 

Om svenska fotbollssupportrar och svenskt supporterskap har det bedrivits en del forskning. 

Under 2015 gav journalisten och socialantropologen Per Samuelson ut sin bok Vi skriker oss 

hesa men saknar en röst som belyser det svenska supporterskapet och den svenska 

supporterkulturen. I boken beskriver Per hur han under den Allsvenska säsongen 2015 följde 

de Allsvenska supportrarna över hela Sverige. Samuelsson stod på läktarna, åkte med i 

supporterbussarna, samtalade med supportrar, klubbarna, spelare och maktinnehavare för att 

diskutera och uppleva den svenska supporterkulturen och supporterskapet. 

 

Samuelson beskriver sina upplevelser om hur stort engagemanget för Allsvenskan är bland 

supportrarna. Allsvenskan besöks av fler besökare än någonsin tidigare och klubbarnas 



 

supporterföreningar blir bara större och större. Genom tifon, bengaler, sånger, ramsor, flaggor 

och accessoarer stöttar supportrarna sitt lag oavsett om de spelar hemma eller borta, oavsett 

vilka de möter. Att supportrarna sätter sig i en minibuss och åker flera hundra mil enbart för 

att stötta sitt lag oavsett motstånd snarare är en regel än ett undantag vittnar mycket om hur 

mycket en klubb och ett supporterskap verkligen betyder för en supporter. 

 

Under säsongen 2015 följde och träffade Samuelsson framförallt kvinnliga fotbollssupportrar 

för att försöka förmedla deras upplevelser och tankar om den svenska supporterkulturen. 

Många av de kvinnliga supportrarna vittnade om att den mansdominerade supportkulturen 

innehöll frekventa inslag av sexistiska och nedtryckande uttryck gentemot kvinnor. De 

kvinnliga supportrarna ansågs inte kunna stötta laget på samma vis som männen och ansågs 

därför enbart ta upp plats från andra mer hängivna supportrar. Detta beskrivs i Samuelssons 

bok som den främsta anledningen till att flertalet kvinnliga supportrar, runt om i Sverige, 

bestämt sig för att starta egna renodlade supporterföreningar/sektioner enbart för kvinnor. I 

dessa renodlade supporterföreningarna beskrev de kvinnliga supportrarna att de fick chansen 

att kunna leva ut sitt supporterskap på ”deras” sätt utan att bli stämplade och hånade av 

männen. Flera av grundarna till de kvinnliga supporterföreningarna berättar även i boken att 

de genom sin supporterförening erhållit respekt, acceptans och uppmuntran från övriga 

supporterföreningar och från de manliga supportrarna. 

 

I Samuelsons samtal med supportrarna och klubbarna framfördes SLO-rollen lyftes som ett 

hett diskussionsämne. Inom den svenska supporterkulturen fanns en genomgående positiv syn 

på SLO:er och deras arbete med att föra en dialog mellan klubb och supportrarna. Genom 

införandet av SLO-rollen menade supportrarna att klimatet och avståndet mellan dem och 

klubben minskat avsevärt och att de nu fått möjligheter att göra sina röster hörda (Samuelson, 

2015). 

 

Supporter liason officer (SLO) som är en ny företeelse inom den svenska fotbollen beskrivs 

av Svensk elitfotboll (2013) som en person med ansvar att verka tillsammans med klubb och 

klubbens supportrar för att förbättra och bevara en god relation mellan de båda. Klubbarnas 

SLO:er ska arbeta med att bygga relationer inte bara mellan klubbar och supportrar utan även 

bygga goda relationer och föra dialoger med polis och säkerhetsansvariga för Allsvenska 

läktare. Klubbarnas SLO:er ska dessutom samverka och bygga relationer med övriga SLO:er 



 

från andra Allsvenska klubbar och föra diskussioner kring säkerhet, supportrar och poliser 

inför och efter matcher klubbarna sinsemellan (Svensk elitfotboll, 2013). 

  

Avslutningsvis genomfördes en undersökning av United Minds, på initiativ från Svensk 

Elitfotboll (SEF) (2013 ), där de undersökte intresset för Allsvenskan genom flertalet 

parametrar. Undersökningen genomfördes för att kartlägga både supportrar och icke-

supportrars åsikter, erfarenheter och upplevelser av Allsvenskan. I SEF:s undersökning 

kategoriserades den Allsvenska publiken i fyra olika kategorier; upplevaren (26 %), 

matchkonsumenten (20 %), patrioten (33 %) samt läktarexperten (21 %) vilka besöker 

Allsvenska matcher av olika anledningar. Upplevaren besöker matcher tillsammans med 

vänner och bekanta. Upplevarens fotbollsintresse är inte särskilt stort och upplevarna kan i 

lika stor utsträckning besöka biografer, hockeymatcher eller andra evenemang istället för att 

gå på fotboll. Matchkonsumenten gillar fotboll i allmänhet och kan gå på vilken fotbollsmatch 

som helst oavsett vilka lag som spelar. Patrioten är den mest hängivna besökaren på arenorna, 

de söker sig till arenorna för att stötta sitt favoritlag oavsett när och var matchen spelas. I 

många fall söker sig dessa människor till klacksektionerna. Läktarexperten är genuint 

fotbollsintresserad men har ett favoritlag vars matcher läktarbesökaren ofta besöker (SEF, 

2013). 

 

I SEF:s undersökning framkom att den främsta anledningen till att människor väljer att avstå 

ifrån att gå på Allsvensk fotboll var supportrarna som står i klacken. Framförallt var det 

tydligt att dessa supportrars språkbruk, användning av bengaler och våldsinslag uppfattades 

som det mest negativa med supporterkulturen inom Allsvenskan. Flera av personerna som 

uppgav att de inte gick fotboll framförde att de inte ville gå på fotboll själva och inte hade 

någon i sin närhet eller i sin bekantskapskrets som gick på eller var intresserad av att gå på 

fotboll. De tillfrågade människorna som inte gick på matcher framförde även att våld, 

bengaler och huliganer var en av anledningarna till att de inte gick på Allsvenska matcher. De 

människor som inte gick på fotboll hade också, framförallt genom medias bevakning, fått en 

bild av att våldsinslag och huliganer på Allsvenska matcher var vanligt förekommande vilket 

medförde en stor osäkerhetskänsla över att besöka Allsvenska matcher. Däremot så verkade 

personer som inte gick på fotboll och de som gick på fotboll ha delade uppfattningar om hur 

ofta oroligheter sker i samband med Allsvenska matcher. Cirka 40 % av de som inte besöker 

Allsvenska matcher hade uppfattningen att våld var vanligt förekommande på läktaren vilket 



 

skiljde sig mot de cirka 20 % av den kontinuerliga fotbollsbesökaren som uppfattade att våld 

var vanligt förekommande. (SEF, 2013) 

 

Både Crawford (2004) och Radmann (2014) belyser medias rapportering om supportrar som 

den främsta orsaken till supporterkulturens ökände rykte. Radmann (2014) beskriver att när 

media fokuserar på att beskriva supportrar som våldsbenägna och människor som enbart 

bedriver vandalism, huliganism och hat, skapas en förutfattad ”sanning” om supporterskap 

och supportrar hos allmänheten. Mycket på grund av medias rapportering om och kring 

supportrar vid idrottsevenemang har supporterskapets rykte fått många människor att avstå 

från att besöka idrottsevenemang och vara en del av supporterkulturen (Radmann, 2014).  

 

2.3 Kvinnligt Supporterskap 

Svenja- Maria Mintert och Gertrud Pfister är två forskare som har fokuserat mycket av sin 

forskning på kvinnliga fotbollssupportrar och deras supporterskap. I en studie de genomförde 

2014 intervjuade de kvinnliga fotbollssupportrar i Danmark om deras erfarenheter av 

supporterskap och av supporterkultur. Studiens syfte var att undersöka i vilken utsträckning 

danska kvinnor var intresserade av både inhemsk fotboll men även fotboll som spelades 

utomlands. Mintert och Pfister (2014) genomförde intervjuer med tolv uttalade kvinnliga 

fotbollssupportrar från Danmark, och berörde i intervjuerna kvinnornas fotbollsintresse och 

deras erfarenheter från sitt supporterskap. Av de tolv kvinnliga supportrarna ansåg sig tio 

stycken ha ett stort allmänt intresse för fotboll såväl inhemsk fotboll som utländsk fotboll 

samt för mästerskap. Även om merparten av kvinnorna ansåg sig själva vara supporter till 

både ett danskt lag och ett utländskt lag uppgav de i intervjuerna att den inhemska fotbollen, 

trots spelkvalitén, var viktigare för dem än de bättre och större utländska ligorna. De 

kvinnliga supportrarna benämnde att de genom sitt supporterskap kunde erhålla gemenskap, 

kunna leva ut sina känslor samt fick en möjlighet att kunna forma sin egen identitet. 

 

Bland de intervjuade supportrarna var meningarna delade kring upplevelserna av 

supporterkulturen på de danska läktarna. Vissa av kvinnorna ansåg att de utan problem kunde 

agera som en ”vanlig” supporter på läktaren utan att stöta på motstånd från manliga 

supportrar. Deras upplevelser och erfarenheter från fotbollsläktarna var att alla var välkomna 

och när väl de var på plats sågs de som en supporter snarare än som kvinna/man. På läktarna 

rådde ett klimat där inslag av kvinnoförnedrande ramsor förekom, men dessa inslag de 



 

tillfrågade kvinnorna som naturliga inslag inom fotbollen och inte som något kränkande mot 

dem i sin roll som supportrar. Ett flertal av de intervjuade kvinnorna uppgav däremot att de 

fått uppleva hot, trakasserier och kränkningar från manliga supportrar på grund av sitt kön, 

vilket fått dem att starta/söka sig till renodlade kvinnliga supporterföreningar/sektioner 

istället. (Mintert & Pfister, 2014) 

 

Forskaren Aage Radmann, universitetslektor på Malmö högskola, är en av få svenska forskare 

som ägnat sig åt kvinnligt supporterskap. För tillfället bedriver Radmann (2015) forskning 

kring kvinnligt supporterskap och hur maktkampen mellan män och kvinnor utkristalliserar 

sig på supportersidor i sociala medier. Hittills i sin forskning har Radmann (2015) redovisat 

att fotbollen och dess supporterkultur är ett viktigt fenomen för att skapa förståelse kring 

sociala aspekter såsom kön, etnicitet och social klass. Genom att skapa förståelse kring dessa 

ämnen inom supporterkretsar hävdar Radmann (2015) att ny kunskap och nya förutsättningar 

skapas för kvinnor och deras supporterskap. Radmann (2015) belyser även i sin forskning att 

män bedriver ett supporterskap som kännetecknas av att majoriteten av dem besitter samma 

moral, strävar mot samma mål och har likasinnade värderingar kring supporterskapet. 

 

Anne Coddington publicerade 1997 en bok One of the lads, där hon behandlar kvinnors 

supporterskap ur flertalet olika perspektiv. Studien belyser hur kvinnor till hög grad förhåller 

sig till supporterskapet som fruar, flickvänner och döttrar (Coddington, 1997). Enbart vissa 

kvinnor ansågs sig som riktiga supportrar med egna mål och drömmer inom 

supporterväsendet (Coddington, 1997). 

 

Katharine W. Jones, forskare vid Philadelphia University, publicerade 2008 en artikel om hur 

hon hade intervjuat 38 brittiska kvinnliga fotbollssupportrar som alla följde Premier League 

kontinuerligt. Genom intervjuerna ville hon skapa en bild över hur frekvent förolämpningar, 

sexism och homofobi förekom på de engelska arenorna. Den empiri som Jones (2008) erhöll 

belyste att sexism var förekommande på de engelska arenorna. Sexism kunde förekomma 

genom att spelare fick glåpord och kvinnoförnedrande ord riktade mot sig. Även kvinnliga 

poliser, matchvärdar och kvinnlig personal på arenorna blev utsatta för sexistiska 

kommentarer och anspelningar (Jones, 2008). T.ex. var en förekommande ramsa till kvinnliga 

arbetare på arenan ”get your tits out for the lads”. 

 



 

Jones (2008) kunde i sin artikel kategorisera in kvinnorna i tre olika kategorier baserat på hur 

de bemötte sexism och homofobi på arenorna. Den första kategorin kvinnor definierade 

sexism och homofobi som något avskyvärt, som de tog avstånd ifrån. Den andra kategorin 

kvinnor var tydliga med problemet med sexism och homofobi var överdrivet och de försökte 

förminska problemet. Den tredje kategorin kvinnor accepterade sexism och homofobi på 

arenorna och förklarade det genom att det var en del av läktarkulturen. De slutsatser som 

Jones (2008) redovisade genom den erhållna empirin var att flertalet kvinnor prioriterade att 

acceptera det rådande läktarklimatet och bete sig som normen fotbollsfans gör. Jones (2008) 

belyser även att kvinnorna hade en enorm längtan att bli accepterade på läktarna, och att dem 

då lät sig påverkas av den maskulina läktarkulturen. 

 

Jaysus! Is Janno a bird? Är en engelsk studie publicerad 2012 av Deirdre Heynes. Studien 

handlar om feminism och fotbollsfans i online-forum. I empirin som Heynes (2012) erhöll 

beskrivs det att kvinnor mottogs på olika sätt på online-forum. I vissa forum blev kvinnorna 

varmt välkomnande och administratörerna och användarna av forumet var tydliga med att 

dem inte gjorde någon skillnad på kön. På andra forum var användarna kvinnofientliga och 

tydliga med att kvinnor var inte välkomna där (Heynes, 2012). Empirin visar även att vissa 

kvinnor valde att döpa sitt användarnamn i forumen på ett sätt där ingen kunde veta att de var 

kvinnor, för att slippa diskrimination som kvinnor utsattes för (Heynes, 2012). Även hot, 

kränkningar och aggressiva meddelanden mot kvinnor var förekommande enligt Heynes 

(2012). De slutsatser Heynes (2012) kunder redovisa var att situation på de olika online-

forumen speglade bilden av vad som skedde i det verkliga samhället. Det var männen som var 

de dominanta och kvinnorna blev i vissa fall kränkta, enbart på grund av sitt kön. 

 

2.4 Marknadsföring inom idrott 

Marknadsföring av idrott ter sig annorlunda än marknadsföring av andra produkter (Beech & 

Chadwick, 2007). Fler faktorer måste tas i hänsyn och andra tillvägagångsätt som inte är 

etablerade utanför idrotten, tas i beaktning. Här följer sex stycken aspekter som är av stor vikt 

att ta i beaktning vid arbetande med marknadsföring inom idrott (Beech & Chadwick, 2007). 

 

• Sporten är produkten – Marknadsföringen och verksamheten utanför planen är väldigt 

beroende av vad som händer på planen. Framgång på planen, betyder oftast framgång 

utanför planen. 



 

 

• Ovissheten är charmen med sporten – Ovissheten av resultatet är en grundpelare av 

sportkonsumeringen. Hur marknadsföringen av ovissheten och spänningen ska 

uttrycka sig är en stor utmaning för marknadsförarna 

 

• Åskådaren producerar produkten – Konsumenten är den del av produkten. Då 

atmosfär och stämning är en vital del av helhetsupplevelsen för många är andra 

åskådaren närvaro en viktig del i marknadsföringen. 

 

• Klubbmärkets makt – Då klubbmärket symboliserar historia, stolthet och ett 

obeskrivligt värde för supportrarna är det av stor vikt att klubben hanterar klubbmärket 

med värdighet. Då klubbmärket ses som en inkomstkälla till klubben kan missnöje 

yttras från supportrar då klubben utnyttjar klubbmärket i kommersiell vinning. 

 

• Klubbens relation med andra organisationer – Idrottsklubbar kan skapa finansiell och 

social vinning att samarbeta med andra organisationer och partners. Att bibehålla och 

rekrytera nya sponsorer och samarbetspartners är av stor vikt för idrottsklubbar. 

 

• Unikt samarbete med tv och media – Att klubben har en god relation med både tv och 

media är viktigt. Då de båda aktörerna kan följa och rapportera om klubben 

kontinuerligt och således skapa ett intresse för nya och gamla anhängare. 

 

Beech och Chadwick (2007) benämner vikten av att varje klubb bör ha en 

marknadsföringsstrategi, för att uppnå sina mål inom marknadsföringen. Enligt Beech och 

Chadwick (2007) är tre frågeställningar väsentliga när en marknadsstrategi ska skapas, dessa 

är; Vart är vi idag? Var vill vi vara? Hur tar vi oss dit? En klubb bör starta med att skapa en 

komplett bild över dagsläget i klubben, för att sedan identifiera vilka målsättningar klubben 

ska ha för att slutligen bestämma vilken strategi och taktik som ska användas för att nå de 

aktuella målsättningarna (Beech & Chadwick, 2007). 

 

2.5 Konsumentbeteende inom idrott 

Enligt forskaren Beth Dietz-Uhler (2000) kan framstående skillnader i män och kvinnors 

konsumentbeteende inom idrott urskiljas. Främsta orsaken till att kvinnor är supportrar är att 



 

de vill ta del av ett socialt sammanhang, träffa nya människor samt att värna om den vänskap 

de har funnit, medan män är mer intresserade av idrotten och ses som mer passionerad än 

kvinnan (Dietz-Uhler, 2000). Kvinnor framhäver att kvalitén på faciliteter, servicepersonal 

samt kringarrangemang är av stor vikt för att deras upplevelse ska bli lyckad. Rena toaletter, 

ljudakustik, komfort och bra service är några av de viktigaste aspekterna för kvinnor vid 

besökande av en arena (Dietz-Uhler, 2000). Vidare beskriver Dietz-Uhler (2000) att män ser 

sig själva som supportrar i högre utsträckning än kvinnor och dessutom är mer hängivna samt 

har lättare att identifiera sig med sporten än kvinnor och anses därmed vara mer genuint 

intresserade av idrott. Dietz-Uhler (2000) påpekar slutligen att män är mer socialt accepterade 

i idrottsvärlden än kvinnor. Männen ses som en självklar norm i idrottsvärlden, medan 

kvinnan måste prestera för att bli accepterade i densamma. 

 

McGinnis (2003) belyser att åskådardifferensen mellan män och kvinnor har minskat i 

organiserade sporter. Vidare hävdar McGinnis (2003) att idrottsorganisationer ser kvinnor 

som direkta konsumenter och inte frun eller flickvännen som valde att följa med mannen på 

ett idrottsarrangemang. McGinnis (2003) bedrev en undersökning mellan yngre och äldre 

kvinnor, där kvinnornas idrottsintresse jämfördes. Resultatet visade att yngre tjejer under 18 

år hade ett klart högre idrottsintresse generellt än vad de äldre kvinnorna hade. En slutsats 

som McGinnis (2003) presenterade vid undersökningen var att kvinnor i större utsträckning 

kan välja vilken idrottsaktivitet de vill vara intresserade av och att kvinnor i dagsläget. 

 

 

3 Teoretiska utgångspunkter 
I följande avsnitt beskrivs två stycken vetenskapliga teorier begrepp som studien stödjer sig 

emot, dessa är; identitet och genus. Även två vetenskapliga begrepp presenteras i följande 

avsnitt, dessa är; upplevelsemarknadsföring och servicekvalitet.  

 

3.1 Identitet 

Vår tids samhälle är i förändring, vi blir mer och mer individualiserade och våra liv kan med 

kort varsel förändras drastiskt. Tidigare fanns mycket av livet redan utstakat för människor 

redan från födseln och resten av livet. Människor förväntades ofta stanna på samma jobb 

under hela sin livstid, umgås med samma personer, bo i samma stad livet ut då detta var vad 

omgivningen och ens familj önskade. I dagens samhälle är planen inte lika tydligt framställd, 



 

varje enskild individ har istället, i takt med ökade jobb-, studie och flytt-möjligheter fått större 

inflytande över sitt eget liv och sina egna val (Bauman, 2007). 

 

Människor i dagens samhälle har större kontroll och makt över sina egna beslut och kan i 

högre utsträckning själva välja vart de vill jobba, resa, studera, bo, vilka de själva vill umgås 

med samt hur de vill leva sina liv. I takt med ett mer individualiserat samhälle har identitet 

erhållit ett större fokus. Att kunna visa sig själv och sin omgivning vem personen verkligen är 

och vad personen gör har tydligt fått ett mycket större fokus i dagens samhälle än tidigare 

(Bauman, 2002). 

 

Att etablera en enhetlig beskrivning av begreppet identitet tycks vara svårt för människor, då 

det i stor utsträckning verkar finnas en heterogen syn kring vad identitet verkligen innebär. 

Många relaterar till identitet genom ordet identitetskris och användandet av begreppet 

identitet i form av signalement vid polisärenden. Men att förklara identitet i dess normala 

tillstånd tycks innebära stora svårigheter för många människor då identitet inte ”är” något utan 

det finns bara där, under ytan (Lawler, 2014). Men vad innebär identitet, vad är det för något? 

Lawler (2014) beskriver identitet som de inre och yttre uppfattningarna som etablerats kring 

vem en människa faktiskt är. 

 

Lawler (2014) menar att en persons identitet formas både av både yttre och inre 

omständigheter, vilket innebär att en persons egna tankar kring sin egen identitet inte behöver 

stämma överens med omgivningens syn. Att uttrycka sig själv och visa vem hen vill vara och 

hur hen vill uppfattas av sin omgivning styrs i stora drag av identiteten. Genom att bestämma 

sig för hur hen själv ser på sig själv som person samt hur ens omgivning ser på en skapas en 

persons identitet, vem hen verkligen är (Bauman, 2002). 

  

I takt med att identitet har fått allt större fokus i dagens samhälle belyser Bauman (2007) 

vikten av identitetsskapande. Bauman (2007) Beskriver identitetsskapande som en process i 

vilken människor genom val av gemenskap, åsikter, personlighet och intressen etablerar en 

”sanning” om sig själv vilken synliggörs för både omgivningen och sig själv. Både Lawler 

(2014) och Bauman (2002) belyser det faktum att människor vill ha kontroll över sin vardag 

och kunna styra sin omgivning. I takt att samhället individualiserats än mer menar Bauman 

(2002) dock att människors kontroll och förmåga att kontrollera sin omgivning har minskat 

avsevärt. I dagens samhälle kan ett stort antal situationer uppstå i vilka människor inte har 



 

någon som helst kontroll att påverka, vilket i sin tur bidrar ökade osäkerhets- och 

ensamhetskänslor. Även om identitet är någonting personligt väljer enligt Bauman (2007) 

många människor att söka sig till grupper av människor med liknande värderingar för att 

formulera sin egen identitet. Just gemenskap och att beblanda sig med likasinnade människor 

menar Lawler (2014) skapar goda förutsättningar för att formera sin egen identitet i en trygg 

miljö, i vilken likasinnade människor möts och hjälper varandra.  

 

3.2 Genus 

Genus beskrivs ofta som ett närliggande begrepp till feminism. Begreppet vill beskriva de ofta 

bestämda rollerna ”män” och ”kvinnor” och dess olika egenskaper. Ofta framhävs kvinnans 

underordnade status i samhället och männen samt kvinnornas medansvar till denna situation. 

Det beskrivs att både de sociologiska och biologiska grunderna i de båda könen har stor 

påverkan på hur könsrollerna ses i dagens samhälle. De både grunderna har olika stor 

betydelse för olika egenskaper hos de båda könen. Mannen anses som den dominanta och den 

mer offentliga, medan kvinnan anses ha den mer privata och reserverade rollen i samhället. 

(Hirdman, 2001) 

 

Den feministiska forskaren Simone De Beauvoir beskriver i sin bok Det andra könet (2002) 

hur mannen alltid varit det dominerande könet genom tiderna. Beauvoir (2002) hävdar att 

varje individ föds in i ett genussystem och vidare i samspel med varandra, blir varje individ 

det som förväntas av en i ett genusperspektiv. Att mannen är det dominanta könet och den 

självklara ledaren, är en självklarhet hävdar Beauvoir (2002), då denna ideologi har varit med 

människan genom hela hens ursprung. Beauvoirs (2002) belyser att det inte går att hävda att 

kön är en konstruktion, då hon påstår att skillnaderna mellan de olika könen är biologiska och 

inte skapats och formats av de samhälle vi lever i. Men hon belyser att mannen är det 

dominerande könet i samhället, medans kvinnan är beroende av mannen i samhället. 

  

Genusforskaren Raewyn Connell belyser att män har både skapat och vidmakthåller en social 

makt i dagens samhälle genom den vardagliga praxis som råder bland genusrelationerna. Det 

utkristalliserar sig en klar genusordning i dagens samhälle, som skapas med makt och 

relationer i förhållande till män och kvinnor. Genusordningen kan handla om allt ifrån hur 

arbetsfördelningen i hemmet är, till hur arbetsmarknaden är uppbyggd med till exempel 



 

löneskillnader mellan man och kvinna. Makten som männen besitter i genusordningen är 

uppbyggd på ideologer i samhället. (Connell, 2003) 

  

Det finns en ordnad hierarki i samhället som bygger på maskulinitet och femininitet, där 

mannens tydliga dominans över kvinnan är huvudregeln. Högst upp i hierarkin finns mannen 

som vidmakthåller sin makt genom ens privatliv och sociala sammanhang. Connell belyser att 

ett stort ansvar läggs på media, politik och utbildning som upprätthåller hierarkin och dess 

ordning och även nämns att heterosexualitet och äktenskap är en norm inom hierarkin. Vidare 

hävdar Connell att få män kan leva upp till den idealbild som målas upp av hierarkin, men att 

män i största allmänhet drar fördel av den. I hierarkin ses kvinnan och den homosexuella 

mannen som de underordnade. Den homosexuella mannen anses inte vara maskulin nog, utan 

mer vara på samma underordnade plats i genushierarkin som kvinnan. I hierarkin formas 

kvinnan till en underordnad position där hon förknippas med empati och omsorg samt ska 

tillgodose männens krav och intressen. Connell gör även skillnad på unga och äldre kvinnor i 

genushierarkin. Unga kvinnor förknippas med femininitet och sexualitet, medan äldre kvinnor 

utstrålar moderskap. Dock är inte genushierarkin någon bestående, utan det kan ske 

förändringar inom den. Då det biologiska och sociala könet konstrueras av samhället och 

omgivningens normer och värderingar är det också öppen för förändringar. (Connell, 2003) 

 

3.3 Upplevelsemarknadsföring 

Vid upplevelseorienterade tjänster är synligheten av tjänsteproduktionen av mer betydelse än 

vid funktionella tjänster. Konsumenten ser på en fotbollsmatch, medan konsumenten ej 

närvarar när kostymen sys eller huset städas. Lena Mossberg, professor i marknadsföring vid 

Göteborgs universitet belyser att tre aspekter bör tas i beaktning för att maximera 

upplevelseorienterade tjänster. Att förstärka nöjesinslaget genom att erbjuda konsumenten 

kringprodukter för att förbättra helhetsupplevelsen. Att försöka kombinera nytta och nöje för 

konsumenten och att konsumenten skall erbjudas något som överträffar hens förväntningar. 

(Mossberg, 2003) 

  

Andra konsumenter kan förstärka konsumentens upplevelse genom att bidra till en 

stimulerande stämning kring upplevelsen. Upplevelsen kan även uppfattas som negativ om 

övriga konsumenter bidrar till en negativ stämning kring upplevelsen och således skapar en 

otillfredsställelse för en specifika konsumenten. Mossberg uttrycker vikten av att företaget 



 

analyserar vilka konsumenter samt vilken omgivning de vill befinna sig runt för att ha 

möjlighet att maximera upplevelsen för deras konsumenter. Vidare är ett sportarrangemang en 

interpersonell tjänst, där en kontinuerlig interaktion mellan konsument och företag krävs för 

att skapa en attraktiv tjänsteprodukt. Sportarrangemanget arrangerar på en sportarena, som i 

marknadsföringstermer beaktas som ett upplevelserum. Upplevelserummet är den totala 

interaktionen mellan konsumenter, företaget, arenan och dess personal. (Mossberg, 2003) 

  

Word-of-mouth är ett verktyg i upplevelsemarknadsföring där konsumentens uppfattning 

kring upplevelsen sprids emellan människor och kan därmed attrahera nya konsumenter. 

Känslomässiga upplevelser har visat sig vara det populäraste samtalsämnet emellan 

människor, vilket belyser vikten av word-of-mouth för tjänsteföretag. Att förbättra 

upplevelsen för företagets nuvarande skapar större möjligheter till att attrahera nya 

konsumenter genom word-of-mouth. (Mossberg, 2003) 

 En annan viktig aspekt i upplevelsemarknadsföring är image som har stor påverkan på 

konsumentens val av tjänst. Image belyser hur en person eller målgrupp har för förutfattad 

uppfattning av t.ex. ett företag. I företag har image en viktig betydelse och här nämns fyra 

viktiga aspekter som image bidrar med till företag. Image kommunicerar företagets 

förväntningar. Image är ett ting som påverkar konsumentens uppfattningar. Image är en 

funktion av både förväntningar och erfarenheter samt att image har en intern påverkan på 

företagets anställda, som in sin tur förmedlar företagets image till deras konsumenter. 

(Mossberg, 2003) 

 

3.4 Servicekvalitet 

Grönroos (1994) beskriver i sin modell (se figur nedan) om servicekvalitet att det är två 

huvudfaktorer som påverkar konsumentens upplevelse av en tjänsts kvalitet. Dessa är: 

• Teknisk kvalitet – Vad kunden får för tekniskt slutresultat av tjänsten 

• Funktionell kvalitet – Hur kunden uppfattar och upplever tjänsten 

Miljö, faciliteter, tillgänglighet, tjänstvillighet och serviceinriktad personal är några av de 

faktorer som påverkar den funktionella kvalitén. Det är under interaktionen mellan företag 

och konsument, som företaget kan påverka den funktionella tekniken genom att säkerställa att 

de nämnda faktorerna håller hög kvalité och tillfredsställer konsumenten. Teknisk kvalitet är 



 

vad konsumenten i själva verket får ut av tjänsten, t.ex. hur väl ett biljettsystem funkar vi en 

fotbollsmatch. (Grönroos, 1994) 

 

Denna modell präglas också utav vilken image företaget förmedlar till konsumenten. Om 

kunden anser att företagets image är bra, kan det uppfattas som ett slags skydd för företaget, 

där konsumenten kan ha överseende vid eventuella problem med den funktionella och 

tekniska kvalitén. Om företaget har en dålig image kan det bli motsatt effekt och således leda 

till att problem förstoras av konsumenten på grund av den dåliga imagen. Konsumenten har 

alltså en förväntad bild av hur tjänsten kommer att vara innan tjänsten har förbrukats. Efter att 

tjänsten har förbrukats av konsumenten har densamma en upplev bild över hur tjänsten var (se 

figur nedan). (Grönroos, 1994) 

 

 
 

4 Metod 
I följande avsnitt redovisas de metodologiska angreppssätt som använts i studien. För studiens 

genomförande applicerades en tvärsnittsdesign som forskningsdesign. Vidare användes 

triangulering med tre olika utgångspunkter som metodmodell. En kvalitativ forskningsmetod 

valdes samt flertalet semistrukturerade intervjuer ägde rum. Även en observation utfördes på 

Upplevd		kvalitet

Funktionell kvalitetTeknisk kvalitet

Profil
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Förväntad	
tjänst



 

Stadsparksvallens läktare under Jönköpings Södra IF:s hemmamatch mot IFK Norrköping den 

8 maj 2016. De semistrukturerade intervjuerna formulerades med hjälp av intervjuguider och 

genomfördes tillsammans med flera olika intervjupersoner genom både fysiska möten och via 

telefon. I de nästkommande avsnitten i pappret förs diskussioner hur val av forskningsdesign, 

forskningsstrategi, urvalsprocess, intervjuguide samt tillvägagångsätt har tillämpats på 

studien. Även bearbetning och analys av data samt diskussion kring forskningsetiska 

överväganden och källkritik har förts och kommer att redovisas i kommande avsnitt. 

 

4.1 Forskningsdesign 

En tvärsnittsdesign har applicerats på studien, då denna typ av design anses bäst lämpad för 

att förklara och uppnå studiens syfte. Bryman (2011) beskriver tvärsnittsdesign som en modell 

där data samlas in från mer än ett fall, vid en viss tidpunkt i syfte att införskaffa kvantitativ 

eller kvalitativ data för att sedan granska de olika fallen och således upptäcka samband och 

mönster mellan dem. Då denna studie har använd sig av en kvalitativ forskningsmetod, anses 

en tvärsnittsdesign vara passande att applicera på studien. Vidare beskriver Bryman (2011) att 

intervjuer bör genomföras relativt ostrukturerat vid insamling av kvalitativ data i en 

tvärsnittsdesign. Detta argument applicerades i studien, då semi-strukturerade intervjuer var 

intervjutekniken som användes i studien. 

 

Tvärsnittsdesignen applicerades på studien genom intervjuer av fem olika kvinnor, som 

supportrar fem olika fotbollslag i Herrallsvenskan och som alla har olika uppfattningar om 

supporterskap i allmänhet och kvinnligt supporterskap i synnerhet. Genom att genomföra 

dessa semi-strukturerade intervjuer under en väldigt kort tidsperiod kunde forskarna se 

samband och mönster, men även skillnader från de fem kvinnornas svar. Vidare har tre 

kvinnor intervjuats, som anses vara experter inom kvinnligt supporterskap. Dessa kvinnor har 

givit sina synpunkter på kvinnligt supporterskap och hur dem tror att det kvinnliga 

publikantalet ska öka på de Allsvenska läktarna runt om i Sverige. Det genomfördes även en 

intervju med en representant från Jönköpings Södra för att undersöka hur Jönköpings Södra 

arbetar med sin kvinnliga publik. Alla dessa intervjuer kan översättas till olika fall, där det är 

möjligt att se mönster och samband emellan.  

 



 

4.2 Forskningsstrategi  

4.2.1 Triangulering 

Triangulering är en forskningsstrategi som har applicerats på studien i syfte att skapa tydlighet 

och bredare kunskap kring ämnet. Hassmén och Hassmén (2008) beskriver triangulering som 

en modell där studien använder sig av flera olika utgångspunkter för att hämta in relevant 

data, för att därmed öka trovärdigheten i studien. Vidare belyser Hassmén och Hassmén 

(2008) att det finns sex olika former av triangulering: datatriangulering, metodtriangulering, 

analystriangulering, analytikertriangulering, teoritriangulering samt multipeltriangulering. 

På den aktuella studien har datatriangulering, metodtriangulering samt teoritriangulering 

applicerats. 

  

Datatriangulering beskriver Hassmén och Hassmén (2008) att det handlar om att använda sig 

av flera olika data- och informationskällor i syfte att kunna ta fram relevant empiri och i 

förlängningen slutsatser. I denna studie har data erhållits från flera olika informationskällor 

och med olika utgångspunkter. Semi-strukturerade intervjuer har genomförts med fem 

kvinnliga fotbollssupportrar till fem olika lag i Allsvenskan, detta för att erhålla empiri kring 

hur de ser på deras egna supporterskap som kvinnlig fotbollssupporter samt att få fram 

attityder, normer och värderingar kring kvinnligt supporterskap. Vidare har tre kvinnor 

intervjuats med utgångspunkt att dem är ”experter” inom området kvinnligt supporterskap och 

kan därmed ge svar på frågor kring genus, normer, mansdominans och hur fler kvinnor ska 

attraheras till de Allsvenska läktarna. Det har även genomförts en semi-strukturerad intervju 

med en representant från Jönköpings Södra, detta för att skapa förståelse hur en Allsvensk 

klubb arbetar med sina kvinnliga supportrar och hur de arbetar med att försöka attrahera fler 

kvinnor till sina läktare. Den sista utgångspunkten för att samla in data genomfördes genom 

en enkel och icke- deltagande observation under fotbollsmatchen Jönköpings Södra IF – IFK 

Norrköping. Även slumpmässigt valda kvinnor intervjuades kortfattat innan och under 

halvtidspausen för att skapa förståelse om vad dom tyckte om kvinnligt supporterskap. 

  

Hassmén och Hassmén (2008) beskriver metodtriangulering som en kombination av metoder 

som används för att införskaffa empiri på olika sätt för att sedan analysera empirin. I den 

aktuella studien har semi-strukturerade intervjuer genomförts med fem olika kvinnliga 

fotbollssupportrar, tre ”experter” inom kvinnligt supporterskap och en semi- strukturerad 

intervju har genomförts med en representant från Jönköpings Södra. Vidare har en enkel och 



 

icke-deltagande observation ägt rum den 8 maj 2016 vid fotbollsmatchen Jönköpings Södra IF 

- IFK Norrköping. Dessa två metodval anses vara lämpade till studien då intervjuerna erhåller 

mycket värdefull empiri, samt att observationen gjorde det möjligt att följa kvinnliga 

supporters beteende under en fotbollsmatch. 

  

Teoritriangulering beskrivs av Hassmén och Hassmén (200) som en modell där samma 

material tolkas på olika sätt genom utvalda teorier. Denna modell skapar större möjlighet för 

en mer djupgående analys, då empirin tolkas på olika sätt. I denna studie har 

identitetsskapande, genus valts som vetenskapliga teorier och upplevelsemarknadsföring och 

servicekvalitet valts som teoretiska begrepp. Genom de nämnda teorierna har tolkningar på 

din erhållna empirin genomförts och redovisats i pappret. Att använda sig av flera olika 

teorier anses vara lämpligt, då studien har flera olika utgångspunkter och behöver således har 

flera olika teorier som har varit till hjälpmedel av tolkningen av den erhållna empirin. 

 

4.2.2 Kvalitativ forskningsmetod 

Då studiens syfte är att skapa förståelse kring och för kvinnliga fotbollssupportrar och deras 

supporterskap har en kvalitativ forskningsmetod anpassats på studiens genomförande. Både 

Gratton och Jones (2010) samt Bryman (2011) beskriver fördelen med att använda en 

kvalitativ forskningsmetod när syftet är att sprida kunskap och förståelse kring ett fenomen. 

Bryman (2011) menar att kvalitativa forskningsstudier, i högre utsträckning än kvantitativa 

studier, skapar möjligheter för personer att utförligt prata om sina känslor, åsikter, 

erfarenheter och värderingar. Att använda sig av en kvalitativ approach på studien ansågs 

skapa den bästa möjligheten att uppnå studiens syfte att skapa förståelse om och kring 

kvinnligt supporterskap. Genom att använda av en kvalitativ forskningsmetod skapades 

möjligheter för intervjupersoner att utveckla sina tankar, åsikter och känslor vilket ansågs vara 

av godo när det kvinnliga supporterskapet skulle förklaras. 

 Gratton och Jones (2010) att kvalitativa forskningsmetoder i hög utsträckning medför att 

utförlig och djupgående information kan samlas in. Vidare beskriver Gratton och Jones (2010) 

att en kvalitativ forskningsmetod innebär att personers erfarenheter och känslor kring ett visst 

fenomen kan analyseras mer ingående än genom användandet av en kvantitativ 

forskningsmetod. Att ha möjligheten att kunna samla in mycket och djuprotad information 

anses skapa goda möjligheter för att uppnå studiens syfte och kunna skapa förståelse kring 

kvinnliga supportrar och deras supporterskap.  

 



 

4.2.3 Semi-strukturerade intervjuer 

I studien har semi-strukturerade intervjuer använts för att samla in eftersökt empiri. Hassmén 

och Hassmén (2008) beskriver att intervjuer kan vara mer eller mindre hårt strukturerade, 

beroende på vilket syfte som finns med intervjuerna. Semi-strukturerade intervjuer beskrivs 

av Hassmén och Hassmén (2008) samt av Bryman (2011) som en intervjumetod i vilken 

intervjun innefattar flera förutbestämda frågor/ämnen som intervjun ska syfta kring men där 

intervjupersonen under intervjun har möjlighet att svara utförligt och tänka igenom sina svar. 

Gratton och Jones (2010) belyser även fördelen med att intervjuaren, i semi-strukturerade 

intervjuer, har möjligheten att kunna ställa följdfrågor och be intervjuperson utveckla sina 

tankar och känslor. Att kunna genomföra intervjuer där möjligheten att ställa följdfrågor och 

be intervjupersonen tydliggöra, förklara eller betänka sina svar anses skapa de största 

möjligheterna för att relevant empiri ska samlas in och för att skapa förståelse för kvinnors 

supporterskap.  

 

4.2.4 Observation 

För att komplettera den insamlade empirin från de semi-strukturerade intervjuerna har 

forskarna även genomfört en läktarobservation på Stadsparksvallen den 8 maj 2016 i samband 

med matchen mellan Jönköpings Södra IF och IFK Norrköping . De observationer som 

genomfördes utformades utifrån som en icke-deltagande och enkel observation. Bryman 

(2011) beskriver en icke-deltagande observation som en observation där observatören 

bevakar en situation men inte deltar eller försöker påverka det som händer. Bryman (2011) 

menar att en enkel observation är en observationsform där observatören inte deltar och där de 

som observeras inte har någon vetskap om att de observeras. Då syftet med observationerna är 

att bevaka läktarna i allmänhet och de kvinnliga supportrarna i synnerhet anses en enkel och 

icke-deltagande observation vara ett bra alternativ för att erhålla information och förståelse 

för kvinnliga supportrars supporterskap.  

 

4.3 Urval 

Att beskriva en ”typisk” Allsvensk fotbollssupporter är mycket problematiskt då intresset för 

ligan är större än på länge och matcherna lockar fler och fler personer från alla möjliga delar 

av dagens samhälle. Beroende på att en Allsvensk fotbollssupporter i dag kan se ut på flera 

olika sätt med avseende på ålder, kön, engagemang samt grad av inlevelse är det i det 

närmaste omöjligt att beskriva hur en generaliserande urtyp för hur varken en Allsvensk 



 

fotbollssupporter eller en kvinnlig Allsvensk fotbollssupporter ser ut. Vissa klubbar attraherar 

fler kvinnliga supportrar och ett visst sorts supporterskap medan vissa andra klubbars 

supportrar innehar en annan typ av supporterskap. Att försöka generalisera en urtyp av hur en 

kvinnlig Allsvensk supporter ser ut innebar enligt forskarna att det fanns en utmålad risk att 

generaliseringen skulle bli missvisande för det kvinnliga supporterskapet. Istället har 

forskarna valt att använda ett utvidgat urval och valt ut flera olika kvinnliga supportrar till 

olika klubbar med olika egenskaper och bakgrunder för att på så vis belysa den svenska 

supporterkulturen. 

 

4.3.1 Kvinnliga supportrar 

 I studien har flera intervjupersoner valts ut för diskutera och belysa kvinnliga supportrar, 

supporterkulturen och kvinnligt supporterskap. De intervjupersoner som har intervjuats i 

studien har valts ut med hjälp av urvalsmetoden målinriktat urval. Målinriktat urval beskrivs 

av Bryman (2011) som en modell i vilken intervjupersoner med relevanta erfarenheter och 

kunskap väljs ut för att uppnå en studies syfte. Genom att använda målinriktat urval kunde 

kunniga och diskussionsvänliga människor väljas ut och relevant empiri om kvinnliga 

supportrar och kvinnligt supporterskap samlas in. 

  

Då forskarna ville undvika att använda en generalisering av hur en kvinnlig supporter ser ut 

frångick de tankarna på att använda tillgänglighetsurval vid val av intervjupersonerna. 

Tillgänglighetsurval beskrivs av Hassmén och Hassmén (2008) som en urvalsteknik där 

forskaren söker intervjupersoner i sin närhet eller på andra ställen där dessa finns 

lättillgängliga. Vid valet av intervjupersonen Emma (IFK Göteborg) var tillgänglighetsurval 

en bidragande faktor då hon bodde i samma stad som forskarna, men tack vare hennes 

erfarenheter, upplevelser och kunskap kring supporterskapet ansågs hennes medverkan vara 

av godo för att uppnå studien syfte. 

  

 Då flertalet storklubbar i Allsvenskan, med största säkerhet, har framförallt fler men även 

mer lättillgängliga supporter än mindre Allsvenska klubbar kunde dessa klubbars kvinnliga 

supportrar premierats i studien. Men detta hade, enligt forskarna, visat en felaktig bild av det 

genomsnittliga kvinnliga supporterskapet vilket hade varit till nackdel för studien. Istället 

valde forskarna att frångå tillgänglighetsurvalet och eftersöka kvinnliga supportrar från både 

stor- och småklubbar i Allsvenskan, vilket utmynnade i att kvinnliga supportrar från fem olika 



 

klubbar valdes ut. De fem intervjupersonerna skiljde sig, förutom lagtillhörighet, även i form 

av ålder, inlevelse, engagemang och erfarenhet av supporterskap. 

 

4.3.2 Jönköpings Södra IF 

I studien har forskarna även valt att arbeta tillsammans med en klubb för att belysa deras 

tankar, åsikter och hur de arbetar i frågor om supportkultur i allmänhet och kvinnliga 

supportrar i synnerhet. Vid valet av Allsvensk klubb förde forskarna diskussioner med en 

storklubb och bestämde sig, efter positiva besked från klubben, att välja storklubben. Däremot 

så upphörde kontakten från storklubben, mycket oväntat, varvid forskarna var tvungna att 

revidera sitt val av Allsvensk klubb. Efter goda diskussioner med sin handledare valde 

forskarna att istället kontakta den nyblivna Allsvenska klubben Jönköpings Södra IF. 

 Även om valet av Jönköpings Södra IF kan tyckas vara präglat av ett bekvämlighetsurval då 

föreningen finns i forskarnas geografiska närhet och då forskarna hade goda kontakter inom 

föreningen. Både Hassmén och Hassmén (2008) och Bryman (2011) belyser att användandet 

av bekvämlighetsurval kan innebära en subjektiv eller avvikande syn från den genomsnittliga 

populationen. Men då det inom Jönköpings Södras organisation fanns intresserade och 

tillgängliga individer vilka uttryckte sitt intresse för att belysa sin klubbs arbete i frågor om 

supporterkultur och supporterskap ansågs valet av Jönköpings Södra IF inte vara någon 

nackdel för studiens genomförande. 

 

4.3.3 Experterna 

Avslutningsvis valde forskarna att anpassa ett tredje perspektiv ur vilket kvinnliga supportrar, 

supporterkulturen och kvinnligt supporterskap studeras. Det tredje perspektivet i studien är de 

tre, i studien benämnda som, experter vilka genom sina erfarenheter, upplevelser, åsikter och 

kunskap om den svenska supporterkulturen ansågs kunna tillföra stora mängder relevant 

empiri. De tre utvalda experterna Sofia B Karlsson, Sofia Bohlin och Elena Lövholm valdes 

ut med hjälp av urvalsmetoden handplockat urval vilket av Hassmén och Hassmén (2008) 

beskrivs som en metod där deltagare i en studie väljs ut då de anses ha förutsättningar för att 

kunna bidra med information och kunskap utifrån en studies syfte. Redan från första 

mailkontakten visade de tre experterna upp ett genuint intresse för studien och bidrog förutom 

med sina erfarenheter och åsikter även med förslag på intervjupersoner, litteratur och andra 

informationskällor.  

 



 

4.4 Presentation av intervjupersoner 

4.4.1 Kvinnliga supportrar 

Intervjuperson A är en tjugoårig kvinna som bor i Stockholm. Hon är i dagsläget studerande 

och lever med sin sambo. Hennes favoritlag är AIK och hon varit en supporter sedan 2012. 

  

Intervjuperson B är Emma Persson, en tjugoårig kvinna som bor i Växjö och i Osby. Hon är 

studerande med jobbar även som matcharrangör för Öster IF. Hon är supporter av IFK 

Göteborg och har varit en supporter sedan födseln med mer aktiv sedan 2007. 

  

Intervjuperson C är en artonårig kvinna som bor i Göteborg. Hon är i dagsläget studerande. 

Hennes favoritlag är BK Häcken och varit en supporter sedan 2012. 

  

Intervjuperson D är en sextiofyraårig kvinna som bor i Norrköping. Hon arbetar som 

ekonomiansvarig och lever tillsammans med sin man. Hennes favoritlag är IFK Norrköping 

och hon har varit en supporter sedan 1970-talet. 

  

Intervjuperson E är en tjugosjuårig kvinna som bor i Jönköping. Hon är förtillfället 

studerande. Hennes favorit klubb är Jönköpings Södra och hon har varit en supporter sedan 

2005. 

  

4.4.2 Supporterexperter 

Sofia B. Karlsson är 38 år gammal och bor i Älvsjö. Hon arbetar som konsult och utbildare i 

inkludering inom idrott för Riksidrottsförbundet. Hennes favoritlag är AIK och hon har följt 

Allsvenskan sedan hon var ett barn. 

  

Elena Lövholm är 29 år gammal och bor i Solna. Hon arbetar som journalist på SVT. Hennes 

favoritlag är Degerfors IF och hon har följt Allsvenskan sedan hon var 10 år gammal. 

  

Sofia Bohlin är 28 år gammal och bor i Göteborg. Hon har nyss tagit en kandidatexamen från 

London University och söker arbete inom marknadsföring. Sofia är även ordförande för 

Svenskafotbollssupporterunionen. Hennes favoritlag är IFK Göteborg och hon har följt 

Allsvenskan sedan hon var 12 år gammal. 

  



 

4.4.3 Jönköpings Södra 

En representant från Jönköpings Södra intervjuades. Även sju stycken kvinnor, från åldrarna 

14 till 16 år intervjuades vid fotbollsmatchen Jönköpings Södra- IFK Norrköping den 8 maj 

2016. 

 

4.5 Intervjuguide 

Till den aktuella studien har fem stycken intervjuguider arbetas fram som underlag vid de 

semi-strukturerade intervjuerna. Bryman (2011) beskriver en intervjuguide som underlag vid 

genomförandet av semi-strukturerade intervjuer, där vissa aspekter är väsentliga att applicera 

på intervjuguiden. Det är av stor vikt att frågeställningarna är flexibla och ej specifika. Genom 

att utforma frågeställningarna flexibelt i de intervjuguider som arbetades fram, gavs 

möjligheten till intervjupersonerna att svara både utförligt och kreativt kring sina idéer och 

tankar kring ämnet. De utförliga svaren genererade att värdefull empiri erhölls och att det 

således gavs möjligheter till en utförlig resultat och analysdel. 

  

Intervjufrågorna till de fyra olika intervjuguiderna är utformade med hjälp av de psykologiska 

professorerna Nathalie och Peter Hassméns råd vid utformandet av en intervjuguide. Hassmén 

och Hassmén (2008) hävdar att en intervjuguide ska starta med ett kapitel med 

bakgrundsinformation som till exempel kön, ålder och yrke. Dessa frågor är givande enligt 

Hassmén och Hassmén (2008) då det ger möjlighet för intervjuaren att lära känna 

intervjupersonen och därmed kunna skapa ett ömsesidigt förtroende för varandra. Alla 

intervjufrågor bör vara formulerade enligt den aktuella studiens syfte och frågeställningar och 

det bör inte finnas med några ledande frågor i intervjuguiden, då svaren kan bli mycket styrda 

och ej reflektera sanningen (Hassmén & Hassmén 2008). 

  

Studiens intervjuguide kring kvinnliga fotbollssupportrar är utformad genom en tematisering i 

fyra stycken kapitel. Intervjuguiden startar med ett kapitel där bakgrundsinformation kring 

intervjupersonen erhålls, då forskarna vill få en bild över vem intervjupersonen är och skapa 

ett förtroende med densamma. Vidare fortlöper intervjuguiden med trehuvudteman indelat i 

tre kapitel, dessa är: supporterskap, identitet och kvinnligt supporterskap. I kapitlet 

supporterskap är fyra frågor framtagna för att erhålla empiri kring hur intervjupersonerna ser 

på sitt supporterskap och vad de får ut att vara supporter åt sin klubb. I det tredje kapitlet, 

angående identitet är frågorna utformade således att intervjupersonerna ska ge svar på hur 



 

deras omgivning uppfattar deras supporterskap och hur deras leverne och identitet påverkas 

av detsamma. I det fjärde kapitlet är kvinnligt supporterskap utgångspunkt. Där ville 

forskarna skapa en bild över hur intervjupersonerna upplever det att vara en kvinna på de 

Allsvenska läktarna 2016. Forskarna ville även erhålla empiri kring vad intervjupersonerna 

har för tankar kring att det är en minoritet av kvinnor på de Allsvenska läktarna och hur 

klubbar ska attrahera fler kvinnor till sina matcher. Hela intervjuguiden finns att se i bilaga 1. 

  

En andra intervjuguide för kvinnliga supportrar utformades, då den användes på plats vid 

observationen vid Stadsparksvallen den 8 maj 2016, där Jönköpings Södra-IFK Norrköping 

spelades. Huvudsyftet med denna intervjuguide var att erhålla empiri kring varför 

intervjupersonerna supportade Jönköpings Södra samt tankar kring hur det är att vara en 

kvinnlig fotbollssupporter. För att se hela intervjuguiden, se bilaga 2. 

  

Två intervjuguider arbetades fram för de tre experterna kring kvinnligt supporterskap. De två 

intervjuguiderna är utformade på samma sätt, förutom att ett extra kapitel är tillagt i den ena 

intervjuguider kring svenska fotbollssupportunionen. De båda intervjuguiderna är 

tematiserade i fyra respektive fem kapitel, dessa är; bakgrundsfakta, supporterskap, kvinnligt 

supporterskap, arbete kring kvinnligt supporterskap samt svenskafotbollssupporterunionen. 

Intervjuguiden startar med ett kapitel där bakgrundsinformation kring intervjupersonen 

erhålls, då forskarna vill få en bild över vem intervjupersonen är och skapa ett förtroende med 

hon. Vidare i kapitlet supporterskap erhålls empiri kring hur intervjupersonerna ser på sitt 

intresse kring Allsvenskan och hur publikintresset är i allmänhet till Allsvenskan. I kapitlet 

kvinnligt supporterskap har sex frågor formulerats för ge svar på intervjupersonernas tankar 

kring hur det kvinnliga supporterskapet yttrar sig i Sverige och hur det kvinnliga 

supporterskapet har förändrats över tid. I det fjärde kapitlet är fyra frågor formulerade för att 

erhålla empiri kring hur de Allsvenska klubbarna arbetar i dagsläget för att attrahera kvinnor 

till sina matcher och även hur de bör arbeta för att attrahera mer kvinnor. I kapitlet kring 

svenska fotbollssupporterunionen vill forskarna veta hur SFSU arbetar kring supporterskap i 

allmänhet och kvinnligt supporterskap i synnerhet. Båda intervjuguiderna finns att se i bilaga 

3 och 4. 

  

Den sista intervjuguiden arbetades fram för Jönköpings Södras kansli och 

evenemangsansvarig och utformades kring hur Jönköpings Södra förhåller sig till 

supporterskap och kvinnligt supporterskap. Intervjuguiden är tematiserad in i tre kapitel, dessa 



 

är; Jönköpings Södra, supporterskap samt kvinnligt supporterskap. Under temat Jönköpings 

Södra är fyra frågor utformade för att erhålla empiri kring hur Jönköpings Södra mår som 

förening i allmänhet och mer specifikt hur deras publiksituation yttrar sig. I det andra kapitlet 

kring supporterskap är huvudsyftet att erhålla empiri kring supporterklimatet och 

supportersamverkan kring Jönköpings Södra. I det sista kapitlet, om kvinnligt supporterskap 

har åtta frågor formulerats för att erhålla empiri kring hur klubben ser på deras kvinnliga 

supportrar och om de jobbar aktivt med att locka kvinnliga supportrar till sina läktare. Hela 

intervjuguiden finns att se i bilaga 5. 

 

4.6 Tillvägagångssätt 

4.6.1 Datainsamling 

De sammanlagda 16 intervjuerna med de kvinnliga supportrarna, experterna och Jönköpings 

Södra IF genomfördes nästintill uteslutande via telefon. Samtliga intervjuer spelades in med 

hjälp av inspelningsverktygen EasyAudioRecorderlite och Audacity för att senare kunna gå 

tillbaka och lyssna igenom intervjuerna i lugn och ro. De två intervjuerna som genomfördes 

på ett avvikande vis var intervjun med supportern Emma (IFK Göteborg) samt intervjun med 

experten Elena Lövholm. Intervjun med Emma genomfördes genom ett personligt möte i ett 

av Linnéuniversitet i Växjös grupprum. De yttre omständigheterna formerades utifrån 

Brymans (2011) tankar om att en stillsam och lugn miljö i vilken intervjupersonen kan känna 

sig trygg i. Genom att genomföra intervjun med Emma i ett tomt grupprum kunde hon 

utveckla sina erfarenheter och åsikter utan att omgivningen eller folk runtomkring tog del av 

hennes svar. Intervjun med Elena genomfördes, på önskemål från henne, via ett videosamtal 

på Skype där Elena befann sig i en trygg miljö hemma i sin lägenhet där hon upplevde att hon, 

utan bekymmer, kunde utveckla sina tankar och erfarenheter. 

 

De övriga intervjuerna genomfördes via telefon där de flesta intervjuerna varade i cirka en 

halvtimme medan ett fåtal varade i över en timme. Då flera av intervjupersonerna önskade att 

genomföra intervjuerna via telefon ville forskarna tillgodose dessa önskemål då de ansåg att 

möjligheterna att intervjupersonerna kände sig trygga och kunde bidra med intressanta tankar 

skulle öka. Både Bryman (2011) och Lantz (1993) beskriver vikten av att en intervjuperson 

känner sig trygg vid intervjutillfället för att en sanningsenlig intervju ska kunna genomföras. 

Merparten av intervjupersonerna befann sig vid intervjutillfället i sitt eget hem och kunde 



 

därigenom få utveckla sina tankar och tänka fritt kring de frågor som intervjuaren ställde utan 

att någon utomstående hörde eller tolkade deras tankar. 

 

Att genomföra intervjuer genom personliga möten är att föredra då möjligheten att analysera 

intervjupersonens ansiktsuttryck, blick och dylikt enligt Bryman (2011) blir större. Däremot 

så menar Sturges och Hanrahan (2004) att intervjuer via telefon genererar samma kvalitet och 

djup i svaren som ett personligt möte. Med vetskapen om förminskade möjligheter att 

analysera intervjupersonerna utöver det de säger ansågs telefonintervju generera att 

intervjupersonerna kände sig tryggare varvid de kunde förklara sina tankar och upplevelser av 

supporterskap vilket mynnade ut i att relevant empiri kunde samlas in. 

 

4.6.1.1 Transkribering 

Med hjälp av inspelningsverktygen EasyAudioRecorderlite och Audacity kunde samtliga 

intervjuer spelas in och sparas ned. Detta gav forskarna möjligheter att gå tillbaka och 

analysera intervjuerna för att klargöra eventuella missförstånd eller dylikt. Intervjuerna 

lyssnades igenom flertalet gånger och skrevs sedermera ned ord för ord. Kvale (1997) 

beskriver att transkribering innebär att ett inspelat material, i talande form, formuleras om till 

skriven form. Under transkriberingsprocessen lyssnades intervjuerna igenom flertalet gånger 

för att kvalitetssäkra att intervjupersonernas åsikter, upplevelser och tankar kring 

supporterskapet uppfattats på ett sanningsenligt sätt. 

 

Mellan forskarna delades transkriberingsprocessen upp och varje genomförd intervju 

transkriberades därför av forskaren som genomfört intervjun. Att intervjuer analyseras av 

intervjuarna/intervjuaren som genomförde den beskrivs av Hassmén och Hassmén (2008) som 

en viktig del då det ökar möjligheterna för att transkriberingen blir både detaljrik och 

sanningsvisande, vilket i sin tur skapar goda möjligheter för att underlätta bearbetnings- och 

analyseringsarbetet. 

 

4.6.1.2 Observationer 

För att samla in ytterligare relevant empiri genomförde forskarna en observation av 

supporterkultur och supporterskap på Stadsparksvallens läktare i samband med det Allsvenska 

mötet mellan Jönköpings Södra IF och IFK Norrköping den 8:e Maj 2016. De 

observationsformer som användes vid observationen var de som Hassmén och Hassmén 



 

(2008) benämner som naturalistisk observation samt dold observation. Hassmén och Hassmén 

(2008) beskriver naturalistisk observation som en teknik i vilken observatören befinner sig i 

den naturliga miljö som denne vill observera, däremot försöker observatören inte förändra 

eller påverka miljön. I den genomförda observationen befann sig forskarna mitt bland 

supportrarna till Jönköpings Södra för att kunna studera supportrarnas beteenden utan deras 

vetskap om att de blev observerade. Genom att forskarna befann sig mitt bland supportrarna 

och inte försökte ingripa eller påverka situationen på läktaren kunde supportrarna analyseras 

och observeras när de utagerade sitt naturliga supporterskap. 

 

Innan observationen genomfördes bestämde sig forskarna för att använda en observationsform 

som kännetecknades av låg grad av struktur och ett öppet sinne för vad som skulle observeras. 

Genom att inte eftersöka vissa förutbestämda beteenden eller mönster ville forskarna istället 

undersöka helheten och kunna observera supportrarna utan vidare riktlinjer. En sådan 

observationsform benämns av Hassmén och Hassmén (2008) som en utforskande observation. 

Att använda sig av en utforskande observation beskrivs av Hassmén och Hassmén (2008) 

innebära större möjligheter att upptäcka beteenden eller händelser vilka inte kan förutses 

innan en observation. 

 

4.6.1.3 Bearbetning av data 

När alla transkriberingar är genomförda och all empiri har samlats in startar arbetet med att 

bearbeta och analysera den insamlade empirin. Den insamlade empirin struktureras upp i tre 

olika delar: kvinnligt supporterskap, supporterexperter samt Jönköpings Södra IF. Dessa tre 

olika segment tematiseras därefter i sin tur utifrån ämnena i de olika intervjuguiderna. Att 

tematisera den insamlade empirin menar Markula och Silk (2011) bidrar till att ett arbete 

erhåller en bättre struktur och genererar större förutsättningar för läsaren att lättare kunna följa 

arbetets innehåll. 

 

Vidare används den tidigare forskningen och teorier för att stödja och fördjupa bearbetningen 

och analysen av den insamlade empirin. Genom att ställa den insamlade empirin från de 

kvinnliga supportrarna, experterna och Jönköpings Södra mot tidigare forskning och olika 

teorier skapas förutsättningar för att en noggrann analys kan genomföras. Markula och Silk 

(2011) menar att genomförandet av en noggrann bearbetning och/eller analys tillsammans 

med användandet av tidigare forskning och teorier för att stödja analysen skapar möjligheter 

för en väl genomförd studie.  



 

 

4.7 Källor 

För att genomföra en forskningsstudie belyser Gratton och Jones (2010) vikten av att använda 

flera olika källor för att komplettera varandra. Gratton och Jones (2010) nämner sex olika 

källor som är av användning vid framställandet av en forskningsstudie, dessa är; intervjuer, 

dokumentanalys, observation, deltagande observation, arkiv samt fysiska artefakter. Denna 

studie använde sig av intervjuer, dokumentanalys och observationer som grund för den 

aktuella datainsamlingen. Övrigt källmaterial som användes i studien, hämtades in från 

vetenskapliga artiklar, böcker, hemsidor och övrig litteratur. 

 

4.8 Källkritik 

Att ha ett kritiskt förhållningssätt gällande källor belyser både Thurén (2003) och Bryman 

(2008) vikten av. Både belyser att forskare inte enbart ska skildra litteratur, utan även ställa 

kritiska frågor om källans tillförlitlighet och betydelse. Thurén (2003) beskriver fyra stycken 

principer som bör vara i beaktning när källornas relevans granskas. Dessa fyra principer, är 

enligt Thurén: 

Äkthet – Att den aktuella källan är äkta eller förfalskad. 

Tidssamband – En källa är trovärdigare om den är samtida. Tidsaspekten är av stor vikt, då en 

källa lätt kan bli irrelevant. 

Beroende – Att det bör finnas minst två oberoende källor som bekräftar samma slutsats, då det 

styrker källans tes. 

Tendens – Att vara vaksam över att källan är opartisk, då det finns källor som kan vara 

partiska på grund personlig vinning.  

 

4.9 Etisk diskussion 

Till denna studie har en etisk diskussion förts kring etiska principer som har anpassats på 

studien. Enligt Bryman (2011) finns det fyra stycken etiska principer som bör ses som 

riktlinjer till forskningsstudier. Informationskravet är att forskaren ska förklara studiens syfte 

till de berörda personerna. Samtyckekravet innefattar att deltagarna själva väljer om de vill 

delta i studien eller inte. Konfidentialitetskravet belyser att deltagarna i studien har rätt till 

anonymitet om det önskas och nyttjandekravet är att det tydligt meddelas till deltagarna av 

studien att materialet som har samlats in får endast användas i forskningssyfte. 



 

  

De nämnda etiska principerna har anpassats på studiens deltagare, då de i förväg har fått ta del 

av studiens syfte och därefter tagit ett aktivt val att delta i studien. Alla intervjupersoner som 

har önskat anonymitet har givits det i studien. Forskarna har även tagit Diener och Crandalls 

(1978) etiska principer i beaktning till studien. Dessa fyra etiska principer är; att det inte 

förekommer någon skada för deltagarnas del, såväl fysisk som psykisk. Att det inte 

förekommer någon brist på samtycke från deltagarnas del. Att forskarna inte inkräktar på 

deltagarnas privatliv. Den sista principen är att se till att det inte förekommer några falska 

förespeglingar eller underhållande av viktig information. Forskarna har tagit dessa principer i 

beaktning när de har intervjuat och observerat deltagarna.  

 

5 Resultat 
I detta kapitel kommer den empiri som erhölls genom de semistrukturerade intervjuerna samt 

den utförda observationen att tematiseras och redovisas. 

 

5.1 Kvinnliga supportrar 

5.1.1 Supporterskap 

Flera av intervjupersonerna nämner olika anledningar till hur deras supporterskap uppkom. 

Intervjuperson B nämner att hon formades från födseln till att bli en IFK Göteborgssupporter 

genom att hela hennes släkt var supportrar av IFK Göteborg. Flertalet av de andra 

intervjupersonerna nämner att någon person i deras närhet tog med dem till en fotbollsmatch 

och dem fastnade för showen som erbjöds och efter det besöket blev dem supportrar för sina 

respektive klubbar. Intervjuperson A nämner till exempel att hon fastnade för trycket på 

läktaren i AIK:s match och i synnerhet trycker från Norra stå och det tyckte hon var 

raffinerande. 

  

Hur intervjupersonernas supporterskap uttrycker sig idag är olika. Intervjupersonerna A och D 

är säsongskortsinnehavare och går på alla matcher, där intervjuperson A står i klacken och 

försöker följa med på bortamatcher medans intervjuperson D sitter på långsida med sin man 

och inte följer med på bortamatcher, då hon tycker att det är en rå stämning i klacken i vissa 

fall. Dock är hon tydlig med att poängtera att hon gillar klacken på hemmaplan och dem är en 

stämningshöjare och att dem sjunger fint. De andra intervjupersonerna följer sina klubbar i 



 

den mån de kan. Intervjuperson B nämner att varje match hon inte kan se på plats, följer hon 

via tv:n, medan intervjuperson C går på färre matcher i dagsläget på grund av förändrad 

vänskapskrets, men går på matcherna om hon får med någon vän. Men alla intervjupersoner 

nämner att de dagligen följer sina klubbar på ett eller annat sätt. 

  

Flertalet av intervjupersonerna berättar att dem har blivit mer och mer intresserade och 

engagerade under tiden dem har varit fotbollssupporter. Intervjuperson E nämner att hon är 

mycket mer passionerad och känslomässigt engagerad idag, än när hon började gå på 

Jönköpings Södras hemmamatcher 2005. Alla intervjupersoner förutom intervjuperson D, 

nämner att de har blivit allt mer engagerade sedan deras supporterskap uppkom och att 

intresset i stor utsträckning bara ökar. Intervjuperson D belyser att hennes supporterskap inte 

har förändrats nämnvärt under de år hon har varit supporter för IFK Norrköping, men hon 

nämner att hon trivs bättre sen IFK Norrköping renoverade om sin arena 2009, då hon menar 

att faciliteterna har blivit mer attraktiva. Vidare nämner intervjuperson D att hon vill ha ännu 

bättre komfort, men även bättre service och helhetsintryck. Hon nämner att IFK Norrköping 

bör satsa mer på kringarrangemang för att attrahera nya människor och då speciellt kvinnor, 

då hon anser att vistelsen på Östgötaporten ska vara mer än 90 minuter fotbollsspel endast. 

  

Gemenskap är vad alla intervjupersoner får ut att vara supporter hävdar dem. Att ha 

möjligheten att träffa gamla, men även nya bekanta är något intervjupersonerna nämner som 

en viktigt del av sitt supporterskap. Att även få uttrycka känslor genom sitt supporterskap 

anser majoriteten av intervjupersonerna är befriande. Intervjuperson A nämner dock att hon 

inte kan känna gemenskap till alla, då hon är en kvinna och inte blir accepterad utav alla på 

läktaren. 

  

5.1.2 Identitet 

De flesta intervjupersonerna beskriver att deras omgivning märker av deras supporterskap, då 

de gärna pratar varmt om sina klubbar med vänner och anhöriga. Intervjupersonerna B och C 

berättar att de är aktiva på sociala medier kring matchdagen och att deras anhöriga, således 

märker av deras supporterskap. Flera av intervjupersonerna får intrycket av sin omgivning att 

de tycker att dem är intressanta, just för att det är fotbollssupportrar. Intervjupersonerna A och 

B nämner att deras omgivning tycker att deras engagemang för deras klubbar är intressant och 

häpnadsväckande på grund av att dem är kvinnliga fotbollssupportrar som gillar att prata om 

fotboll. 



 

  

Supporterskapet påverkar intervjupersonernas vardag olika grad. Intervjupersonerna C och D 

beskriver att supporterskapet inte är av stor vikt i deras liv, utan att dem gillar att gå och se på 

sin klubb spela fotboll, men inte mycket mer än det. Intervjuperson B uppfattas som den mest 

fanatiska supportern och hon beskriver att supporterskapet påverkar hennes leverne till stor 

del. Hennes humör påverkas av det sportsliga resultatet och mycket av hennes tid fokuseras på 

att följa IFK Göteborg. Intervjuperson A nämner att genom sitt frekventa användande av 

sociala medier, och då främst Twitter, där hon har skrivit om kvinnligt supporterskap, har 

diskussioner uppkommit. Hon berättar att folk kommer fram och vill diskutera med henne om 

det aktuella ämnet, både människor som tycker har liknande värderingar, men även människor 

som tycker helt annorlunda. 

  

Intervjupersonerna nämner flera olika sätt hur de identifierar sig med sin klubb. 

Intervjuperson C beskriver en stolthet att BK Häcken är Hisingens lag och den lokala stolthet 

som finns där. Hon nämner även att i hennes skola är det mest supportrar av IFK Göteborg, 

GAIS och Örgryte och att hon således får ta emot en del gliringar och dylikt, men det gör 

hennes kärlek till Häcken bara starkare. Intervjupersonerna D och E nämner att deras 

respektive klubbar står för glädje och gemenskap och har således väldigt enkelt att identifiera 

sig med klubbarna. Efter att ha belyst diskussionen kring kvinnligt supporterskap har 

intervjuperson A blivit mer accepterad i supporterleden och kan därmed identifiera sig lättare 

med sin klubb och den supporterkultur som råden inom klubben. 

  

5.1.3 Kvinnligt supporterskap 

Majoriteten av intervjupersonerna uppfattar att det inte är något problem att vara en kvinnlig 

supporter på de Allsvenska läktarna under 2016, intervjuperson B hävdar att det bara ses som 

positivt att vara tjej på IFK Göteborgs läktare. Men intervjuperson A har andra uppfattningar 

och upplevelser. Hon beskriver att det är en del av supporterskaran som tycker att det är av 

stor vikt att kvinnor inkluderas i supporterkretsar. Vidare belyser hon att det finns en annan 

del som tycker att kvinnor inte bör vara fotbollssupportrar och vidare anser dem att kvinnors 

deltagande i supporterkretsar ökar den politiska diskussionen inom klubben, något som dem 

inte tycker hör hemma i fotbollen. 

 

Intervjupersonernas åsikter skiljer sig även hur dem upplever läktarklimatet på de Allsvenska 

arenorna. Intervjuperson D beskriver att där hon sitter på långsidan, råder ett bra läktarklimat 



 

där inte hat och sexism förekommer. Hon beskriver vidare att oftast ser hon kvinnor 

tillsammans med sina manliga partners, men ibland upptäcker hon flertalet 

kvinnogrupperingar som ser matcher tillsammans och det uppskattar hon något oerhört. Andra 

åsikter som kan urskiljas från intervjupersonernas svar är att läktarklimatet är bra där dem är 

placerade tycker dem, men de flesta av dem är förstående att i vissa klacksektioner och dylikt 

är inte kvinnor helt accepterade. Intervjuperson A beskriver dock en annan bild. Hon 

beskriver ett läktarklimat som är väldigt maskulint, med mycket skrik och våld inblandat. Hon 

hävdar att det normen på den läktaren hon står på och att hon inte ifrågasätter den normen, 

men är tydlig med att påpeka att hon inte beter sig som de flesta andra människor gör på den 

aktuella läktaren. 

  

Intervjupersonerna B och C upplever att det inte finns några skillnader mellan män och 

kvinnors supporterskap och att de båda könen får delta i supporterkretsar på lika villkor i 

deras respektive klubbar. Däremot upplever intervjupersonerna D och E att det finns 

skillnader i supporterskapet mellan män och kvinnor, där de anser att män är en norm på de 

Allsvenska läktarna och är accepterade på ett annat sätt än kvinnor. Vidare beskriver 

intervjuperson E att hon uppfattar det att det är männen som sjunger och står i klacken, medan 

kvinnorna står bredvid och karakteriserar ett lugnare sätt att verka som supporter. Hon 

ifrågasätter varför det behöver vara på det sättet och hon tror att den aktuella situationen 

behöver lyftas fram och diskuteras. Intervjuperson A upplever att inte alls män och kvinnor 

får delta i supporterkretsar på samma sätt, utan att män och kvinnor är på läktaren på helt 

olika villkor. Hon beskriver att män anses självklara i den rådande supportermiljön, medan 

kvinnor måste prestera hela tiden för att vara accepterade i densamma. Att alltid behöva 

bevisa att kvinnor är engagerade och att kvinnor älskar fotboll lika mycket som män är en 

vardag för kvinnor hävdar intervjuperson A. Intervjupersonen illustrerar det rådande 

supporterklimatet med citatet ”Antingen är man en klackhora, eller är så man där för att ragga 

killar” för att belysa problemet. 

  

Varken intervjupersonerna B, C och E har upplevt kränkningar eller hot riktade mot dem eller 

någon person i deras närhet. Intervjuperson D har berättat att hennes dotter blev kallas en 

könsord för över tio år sedan och tog väldigt illa vid sig. Den person i den aktuella studien 

som har fått kränkningar och hot riktade emot sig är intervjuperson A. Hon berättar att folk 

skriker åt en och skriver olämpliga saker på sociala medier om henne. Här nedan följer sex 

citat som intervjuperson A har fått höra under sin tid som aktiv supporter på Norra stå. 



 

 

• ”Sjukt att sådana klackhoror får vara på Norra” 

• ”Vem fan tar med sig BRUDAR till Norra!?” 

• ”Asså fula brudar kan kanske får vara här, de kanske inte har så mycket annat liksom. 

Men brudar som sminkar sig, fy fan vilka klackhoror!” 

• ”Asså jag blir så jävla lack när brudar sjunger på Norra, som om de tror att det har rätt 

att vara här och dela VÅRT AIK med oss” 

• ”Alla vet att brudar inte kan spela fotboll, eller ens förstår fotboll. Förstår inte vad de 

gör här på vår arena” 

• ”Jag vill bara spotta alla äckliga brudar på Norra i ansiktet, riktiga klackhoror som 

förtjänar tillrättavisning” 

  

Alla intervjupersoner nämner att de tycks ha sett en positiv förändring på synen av kvinnliga 

supportrar inom supporterkulturen under de senaste åren. Alla nämner att dem tycker att det är 

fler kvinnor på läktarna nu, än för några år sedan och att det finns fler aktiva kvinnliga 

supportrar i klacken i dagsläget än förut. Intervjuperson C nämner att både unga tjejer i 

hennes egen ålder och äldre damer är frekventa besökare på BK Häckens läktare. 

Intervjuperson A hävdar att det har skett två parallella processer de senaste åren. Den ena 

processen är att kvinnor har fått mer utrymme att yttra sina åsikter, något som var svårare 

förut. Den andra processen är att hon har uppfattat en viss typ av regression har skett, där de 

grupperingar som har kvinnoförakt har blivit än mer benägna att uttrycka sitt förakt mot 

kvinnor. 

  

Åsikterna om varför det är enbart 10-15 % kvinnliga besökare på de Allsvenska arenorna 

skiljer sig mellan intervjupersonerna. Att fotbollsintresset är lägre bland kvinnor än bland män 

tror majoriteten av intervjupersonerna är den största anledningen till avsaknaden av kvinnor. 

Intervjuperson E nämner att fotbollen är männens sport och att det är självskriven norm i 

dagens samhälle, således känner sig kvinnor ej fullt välkomna på de Allsvenska arenorna. 

Intervjuperson D däremot belyser att kvinnor vill ha mer än bara fotbollsspelandet på 

arenorna och hävdar att den bristfälliga helhetsupplevelsen gör att inte fler kvinnor besöker de 

Allsvenska läktarna. Medierapportering lyfts upp av intervjuperson A som en anledning som 

skrämmer iväg kvinnorna från de Allsvenska läktarna. Då medias bild av supporterkulturen är 



 

väldigt negativ och inte belyser hela supporterkulturen och framförallt inte dom positiva 

sidorna av fenomenet. 

  

Intervjupersonerna B och C tycker inte att de Allsvenska klubbarna ska arbeta på något 

speciellt sätt att attrahera fler kvinnor till sina läktare. Dem är av åsikten att är en människa 

intresserad av fotboll, besöker den en fotbollsarena, oavsett kön. Intervjuperson D och E 

däremot belyser vikten av att arrangera kringarrangemang och förbättra helhetsupplevelsen, 

om dessa åtgärder åtgärdas anser de nämnda intervjupersonerna att fler kvinnor skulle 

attraheras till de Allsvenska arenorna. Intervjuperson A har ett annat tankesätt än de andra 

intervjupersonerna. Hon tycker att klubbarna ska jobba mer frekvent med inkludering av de 

kvinnor som redan befinner sig på läktarna. Om klubbarna förbättrar de befintliga kvinnornas 

upplevelse, kommer det även attrahera andra kvinnor som blir intresserade av att följa med på 

fotbollsmatcher. 

 

5.2 Jönköpings Södra IF 

5.2.1 Jönköpings Södra 

I dagsläget mår föreningen bra, mycket tack vare de senaste årens sportsliga framgångar. 

Under de senaste åren har föreningen dubblerat både föreningens omsättning men även antalet 

åskådare på sina matcher. Även om antalet anställda även det har fördubblats finns det 

fortfarande klara brister vad gäller ledarskap och organisation framförallt hos 

maktinnehavarna. 

 

Jönköpings Södras publiksnitt har under enbart de tre senaste åren mer än fördubblats. I 

dagsläget finns det en tydlig kärna bland supportrarna som drar ett stort lass vad gällande 

anordnande av bortaresor, tifon och dylikt. Däremot så råder det fortfarande en hockeykultur i 

Jönköping och Jönköpings Södra och deras matchansvariga jobbar långsiktigt tillsammans 

med supportrarna för att genomföra förändringar och skapa en fotbollskultur i staden. 

  

5.2.2 Supporterskap 

Jönköpings Södra IF värnar om sina supporter och vill genom att föra en god dialog och ha en 

bra relation med fansen kunna samarbeta tillsammans med supportrarna i olika frågor. Då 

supportrarna är en viktig resurs för Jönköpings Södra vill de värna om relationen med 

supportrarna genom att föra en dialog med dem även om de i grunden inte tycker likadant. På 



 

senare år har Jönköpings Södra valt att anställa två aktiva supportrar som SLO:er vars 

arbetsuppgifter framförallt är att bevara och underhålla relationen mellan klubben och dess 

supportrar. Tidigare har både Jönköpings Södra IF och deras supportrar upplevt ett stort 

avstånd sinsemellan men i samband med anställningen av de båda SLO:erna upplever båda 

parter att en bro mellan de parterna skapats. 

 

Även om J-Södra inte har lika många supportrar som de Allsvenska storklubbarna är de aktiva 

och vill går ofta sin egen väg på både gott och ont. Klimatet som finns bland 

södrasupportrarna kännetecknas av glädje och en god gemenskap, där våld och aggressiva 

uttryck är obefintligt förekommande. Genom att föra en dialog med supportrarna visar 

Jönköpings Södra IF vad de anser är okej och vad de inte anser är okej, vilket supportrarna i 

de flesta fall förhåller sig till. Vid frågor om supporterkultur samt normer och värderingar 

upplever J-Södra att viljan att förändra eller utveckla supporterkulturen måste komma ifrån 

supportrarna snarare än att J-Södra ska bestämma hur supportrarna ska bete sig. 

  

5.2.3 Kvinnligt supporterskap 

Bland Jönköpings Södra IF:s supportrar uppskattar föreningen att fördelningen mellan 

manliga och kvinnliga supportrar är cirka 70/30 i männens favör. Bland supportrarna i 

klacken uppskattas fördelningen däremot vara 90/10 i männens favör. Supportrarnas 

medelålder uppskattas vara högre än övriga Allsvenska klubbar vilket, av Jönköpings Södra, 

tros vara en av anledningar till att sexistiska och rasistiska inslag på läktaren är obefintliga. 

Föreningen menar att det inte råder någon skillnad mellan hur deras aktiva kvinnliga och 

manliga uttrycker sitt supporterskap. 

 

Jönköpings Södra anser sig själva alltid vilja ha mer publik och arbetar därför aktivt mot att 

locka barn och ungdomar till sina matcher. De anser också att det finns en potential att 

attrahera fler kvinnliga supportrar då det är i detta hänseende som de kan öka allra mest. 

Genom att rikta in sig på barn och ungdomar i supporterskapet till J-Södra vill föreningen 

skapa en fotbollskultur där det är fotboll och matcher med Jönköpings Södra som varje familj 

i Jönköping vill uppleva. Om Jönköpings Södra hade haft möjligheten både ekonomiskt och 

tidsmässigt hade de mer än gärna fokuserat mer på att försöka attrahera fler kvinnor till att bli 

supportrar. 

 



 

Att utveckla sin organisation och nå ut till alla delar av samhället är något som föreningen 

strävar starkt efter och önskar att uppnå i den närmaste framtiden. Genom Jönköpings Södra 

IF:s sportsliga framgångar de senaste åren har de kunnat utöka och förbättra sin egen 

verksamhet samtidigt som både ungdomsverksamheten och publikantalet kraftigt ökat. I 

framtiden är visionen att alla barn och ungdomar i Jönköping och Jönköpings Södra IF ska 

vara supportrar till Jönköpings Södra IF istället för Malmö FF, AIK, IFK Norrköping eller 

IFK Göteborg. Genom att forma en kultur redan i tidig ålder att det är J-Södra de ska hålla på 

hoppas föreningen, redan från barnaåldern, bygga livslånga relationer mellan Jönköpings 

Södra IF och sina supportrar.  

  

Att det inte är fler kvinnor som besöker de Allsvenska arenorna menar Jönköpings Södra IF 

framförallt beror på medias bevakning och rapportering som en bidragande orsak till att så få 

kvinnor besöker Allsvenska matcher. Jönköpings Södra upplever att trots att det på deras 

matcher är lugnt och nästintill inga polisiära ärenden väljer både lokala och nationella medier 

att fokusera och rapportera om de fall där stökigheter har uppstått. Att de inte väljer att 

rapportera och belysa supportrarna och supporterskapet varje gång det är bra skapar en 

felaktig bild som anses vara en stor bidragande orsak till fotbollssupportrars ökända rykte, 

vilket i sin tur tros avskräcka framförallt kvinnor, barn och ungdomar från att besöka 

Allsvenska matcher. 

 

Jönköpings Södra IF anser själva att de och övriga Allsvenskaklubbar varit dåliga på förmedla 

den verkliga bilden av fotbollen och supporterkulturen vilket har medfört att medias 

förmedlade bild och rapportering blivit en vedertagen sanning, hos allmänheten, för hur 

verkligheten ser ut. Om klubbarna istället samarbetar tillsammans med supportrarna för att 

visa upp de riktiga och goda sidorna av fotbollen, fotbollssupportrarna och supporterkulturen 

skulle troligen fler människor attraheras av att besöka Allsvenska matcher.  

 

Genom Jönköpings Södra IF:s sportsliga framgångar de senaste åren har de kunnat utöka och 

förbättra sin egen verksamhet samtidigt som de både utvecklats publikmässigt men även 

ungdomsverksamheten har utvecklats avsevärt. I framtiden är visionen att alla barn och 

ungdomar i Jönköping och Jönköpings Södra IF ska vara supportrar till Jönköpings Södra IF 

istället för Malmö FF, AIK, IFK Norrköping eller IFK Göteborg. Genom att forma en kultur 

redan i tidig ålder att det är J-Södra de ska hålla på hoppas föreningen, redan från barnaåldern, 

bygga livslånga relationer mellan Jönköpings Södra IF och sina supportrar.  



 

 

5.2.4 Observation 

Under det Allsvenska mötet mellan Jönköpings Södra IF och IFK Norrköping den 8:e Maj 

genomfördes en observation på Stadsparksvallens ståplatsläktare för hemmasupportrarna. 

Populationen bland Jönköpings Södrasupportrarna var heterogen och attraherade personer i 

olika åldrar, olika kön, familjer eller ensamgående. Bland supportrarna var däremot 

fördelningen mellan kvinnor och män klart övervägande män där merparten av männen var i 

åldersspannet 30-40 år. Av de kvinnliga supportrarna på läktaren var en övervägande 

majoritet i sällskap med sina män, pojkvänner eller tillsammans med sina barn. Enbart ett 

fåtal kvinnor syntes supporta Jönköpings Södra i sällskap med andra kvinnor. Ett fåtal av de 

kvinnliga supportrarna i klacken iklädde sig accessoarer i form av halsdukar, matchtröjor och 

dylikt vilka kunde identifieras med Jönköpings Södra IF, men merparten av kvinnorna var 

civilt klädda. 

 

Jönköpings Södras ståplatsläktare för hemmasupportrarna var fullsatt vilket innebar mellan 

1500- 2000 Jönköpings Södrasupportrar i klacken. I klacken rådde ett lugnt och inbjudande 

klimat nästan helt utan svordomar eller sexistiska uttryck. På läktaren kunde en liten kärna av 

de mest aktiva supportrarna urskiljas, i vilken enbart män verkade i. Denna kärna var de som 

bestämde sånger, ramsor och försökte skapa en stämning bland supportrarna. Ytterst få 

kvinnor sjöng med i ramsorna eller i Jönköpings Södras inmarschlåt. Efter att IFK Norrköping 

tagit ledningen märktes tydligt att både stämningen och viljan att supporta Jönköpings Södra 

minskade kraftigt bland supportrarna i klacken. Ramsorna ebbade ut och bittra uttryck, från 

supportrarna, hördes allt mer frekvent vilket kan ha varit följden av att Jönköpings Södra IF, 

genom sina sportsliga framgångar, lockat till sig flertalet så kallade medgångssupportrar. 

 

5.2.5 Jönköpings Södra IF kvinnliga supportrar 

Ks= kvinnlig supporter 

Anledningarna till varför de kvinnliga supportrarna var supportrar till Jönköpings Södra IF 

var mycket heterogena. Kvinnornas åsikter och tankar redovisas här i form av (Ks + ålder) 

vilket innebär kvinnlig supporter och varje supporters ålder. Hälften av de kvinnliga 

supportrarna uppgav att de både gillar och även spelar fotboll själva varvid det faller sig 

naturligt att gå matcher med Jönköpings Södra då klubben nu spelar i Allsvenskan. Både (ks 



 

35) och (ks 31) uppgav att det var supporterkulturen som lockade dem till att supporta 

Jönköpings Södra. 

 

(Ks 61) skiljer sig från övriga kvinnliga supportrar då hennes supporterskap, tack vare att 

hennes son spelade i laget, uppkom redan under säsongerna när J-Södra spelade i division tre 

under 90-talet. Förutom (ks 61) har de kvinnliga supportrarnas supporterskap etablerats och 

utvecklats först på senare år när Jönköpings Södra IF uppnått sportsliga framgångar.  

 

Mer än hälften av de tillfrågade kvinnliga supportrarna uppgav att de alltid står i klacken och 

sjunger med i sånger och ramsor. Hälften av supportrarna uppgav även att de har åkt på 

bortamatcher eller är intresserade av att åka på bortamatcher. Både (ks 20) och (ks 61) menar 

att de gillar fotbollen mer än supporterkulturen och därför står de sällan i klacken. 

 

Samtliga kvinnliga supportrar beskriver supporterkulturen bland Jönköpings Södras 

supportrar som trevlig och varm. De menar att supportkulturen inom Jönköpings Södra är fri 

från våld och aggressiv stämning. (Ks 20) menar att supporterkulturen bland Jönköpings 

Södra ibland kan vara lite för gnällig. 

 

Flera av de kvinnliga supportrarna menar att de tänker till och kan relatera till sitt eget 

supporterskap när media rapporterar om våld eller oroligheter i samband med fotbollsmatcher. 

(ks 14) och (ks 43) menar att det är otäckt med allt som skrivs men att de ändå kommer 

besöka matcher även när storklubbarnas fans besöker Stadsparksvallen. (Ks 31) och (ks 35) 

anser att media förmedlar en förvrängd bild av verkligheten där de aldrig skriver om goda 

saker eller krafter inom supporterkulturen. 

 

Den allmänna uppfattningen bland de kvinnliga supportrarna är att det är helt okej att vara en 

kvinnlig supporter till Jönköpings Södra. På läktaren uppfattar de tillfrågade supportrarna att 

de är lika välkomna som de manliga supportrarna. Däremot så menar (ks 25), (ks 35) samt (ks 

31) att som tjej måste bevisa sitt supporterskap i högre utsträckning än män för att bli 

accepterad som supporter. 

 

Anledningar till varför det är så få kvinnor på de Allsvenska läktarna tror en stor del av de 

kvinnliga supportrarna beror på ett bristande fotbollsintresse. Flera av kvinnorna belyser även 

att normen att fotboll spelas och åskådas av män inom fotbollskulturen är så traditionellt 



 

fastnålad att den är svår att bryta. (ks 43) och (ks 14) menar att våldet och den aggressiva 

stämningen på fotbollsarenorna bidrar till att kvinnor väljer att avstå från att besöka dem. 

Avslutningsvis menar (ks 25), (ks 31) samt (ks 35) att medias rapportering och skildring av 

fotbollskulturen som våldsam och aggressiv skrämmer bort kvinnor.  

 

5.3 Supporterexperter  

5.3.1 Supporterskap 

Alla tre experter nämner att fotbollen alltid varit en del av deras liv sedan barnsben. Både 

Karlsson och Bohlin berättar dem spelade fotboll som barn och att deras respektive familjer 

alltid varit fotbollsintresserade. Lövholm beskriver en uppväxt i Degerfors där fotbollen var 

en självklarhet i samhället, något som hon anser inte ha bevittnat någon annanstans i Sverige. 

Hon beskriver vidare att fotbollen är väl förankrat i Degerfors genom att fotbollen alltid har 

fått vara en del i samhället. Under Lövholms uppväxt var Degerfors vänsterback hennes 

brevbärare och Degerfors anfallare var hennes simlärare vid simskolan. Fotbollen och 

samhället har alltid betydande för varandra i Degerfors. 

  

Att fotbollen har en lokalanknytning och att ha möjlighet till att följa fotboll på plats hävdar 

alla tre experter är av stor vikt för deras intresse av Allsvenskan. Både Bohlin och Lövholm 

nämner att det har väldigt svårt att följa utländsk fotboll, då dem saknar den lokala 

anknytningen. Lövholm beskriver att genom lokal anknytning skapar det möjlighet för 

supportrar att känna extra stolthet för sin klubb. Hon tar IFK Norrköping som exempel där 

hon har varit har varit i kontakt med flera av klubbens supportrar efter deras SM-guld 2015 

och supportrarna beskriver en extra stolthet för klubben, då det var flertalet egenproducerande 

Norrköpingskillar som var nyckelspelare när klubben blev svenska mästare. Karlsson hävdar 

även att en stark sammanhållning skapas genom fotbollen och att det alltid händer saker inom 

Allsvenskan, både på gott och ont och det ökar hennes intresse. 

  

Alla tre experter nämner supporterkulturen som en viktig roll för deras intresse av 

Allsvenskan. Bohlin nämner att det är den viktigaste aspekten i hennes intresse av 

Allsvenskan. Hon beskriver att Allsvenskan inte är en högklassig liga rent fotbollsmässigt, 

men att supportermässigt håller Allsvenskan europeisk toppklass. Hon nämner engagemang 

och passion som två hörnstenar i det svenska supporterskapet. Karlsson beundrar det driv och 

engagemang som supportrar vid arbete med t.ex. tifon, hon tycker att det är fantastiskt att med 



 

knapphändiga resurser skapa ett tifo som imponerar på en hel nationalarena. Lövholm 

förklarar att vid större matcher fokuserar hon lika mycket på publiken som hon fokuserar på 

spelet på planen och hon tycker att supporterkulturen bidrar mer till fotbollen, än vad 

fotbollen bidrar till supporterkulturen. 

  

5.3.2 Kvinnligt supporterskap 

Att föra en diskussion kring kvinnligt supporterskap är av stor vikt för alla tre experter. Alla 

tre är överens om att diskussionen måste fortskrida för att skapa ett klimat där kvinnor är 

accepterade på de Allsvenska läktarna. Karlsson belyser att männens makt inom fotboll har en 

lång historia och har genererat normer hur fotbollsklimatet är och hur det bör vara. Vidare 

hävdar Karlsson om inkluderingen av kvinnor på de Allsvenska arenorna ska bli 

framgångsrik, bör den breda massan på läktarna tänka på hur de beter sig och uttrycker sig, då 

det finns tydliga uttryck till nedvärdering av kvinnor på läktarna i dagsläget. Bohlin belyser 

vikten av att ta del av utvecklingen som sker inom supporterklimatet. Att belysa att kvinnor 

kan och är lika intresserade av fotboll, och att kvinnor har lika mycket rätt att vara supporter 

som män, krävs enligt Bohlin för att kunna förändra de normer och inställningar som råder 

inom vissa supporterkretsar. 

  

Karlsson anser att det rådande klimatet inom supporterkretsar på många sätt är fantastiskt, där 

många individer finner tillhörighet som de inte hittar i samhället någon annanstans. Samtidigt 

belyser Karlsson att en diskussion krävs inom supporterväsendet hur de individer som ej är 

självklara inom supporterkretsar ska få en plats i sammanhanget, då kränkningar och 

trakasserier kan förekomma mot dem. Främst bör frågor kring maskulinitet och HBTQ 

upplysas i supporterkretsar. Att alltid behöva visa sin kompetens och engagemang anser 

Bohlin är väldigt frustrerande. Hon berättar att det oftast är dem som ej är särskilt insatta i 

supporterskapet som ifrågasätter kvinnans roll. Som exempel var Bohlin på en middag med 

styrelsemedlemmar från Allsvenska klubbar för att berätta om sin roll som ordförande i 

SFSU, då en styrelsemedlem för en Allsvensk klubb frågade henne om ”varför stöttar inte du 

din klubb genom att vara cheerleader istället”. 

  

Det finns tydliga normer och värderingar inom supporterkretsar hävdar alla tre experter. Både 

Karlsson och Lövholm är tydliga med att de anser att män är en norm på läktarna och att deras 

värderingar är de dominanta. Vidare nämner både Karlsson samt Bohlin att sexism och 

homofobi är mycket mer accepterat på läktarna än vad rasism är och att könsord och 



 

nedvärderande ord om homofobi är vanligt förekommande på läktarna. Paralleller kan dras 

enligt Bohlin mellan de klubbarna som har problem med sexism och homofobi till de 

klubbarna som det finns ett våldskapital bland supportrar. Bohlin beskriver vidare att det 

frodas en annan kultur i de våldsbenägna supporterkretsarna, då under 1990-talet 

supporterkretsar influerades av många människor med högerextrema åsikter och att många av 

de åsikterna finns fortfarande kvar i en del supporterkretsar. 

  

Lövholm anser att det både är klubbarnas och supportrarnas ansvar om de vill förändra 

normer och värderingar. Klubbarna kan arbeta långsiktigt genom värderingsgrundarbete och 

att arbeta med ungdomssektionen genom att implementera sunda värderingar som ska leda till 

att klubben kan förmedla en annan kultur och värderingar. Men vi kortsiktiga förändringar av 

normer och värderingar är det supportrarna arbete och attityd som är vitalt enligt Lövholm. Ett 

exempel är att när den stora massan av AIK:s supporterkärna införde noll-tolerans av 

inkastade föremål, minskade drastiskt inkastade föremål vid AIK:s matcher. 

Kulturförändringar i supporterkretsar kan inte ske från vädjan av klubbarna, utan det kan ske 

inifrån, att supporterleden går åt samma håll och är tydliga i sin ståndpunkt enligt Lövholm. 

  

Alla tre experter tyder att en förändring sker kontinuerligt inom supporterkulturen. Att 

diskussioner kring kvinnligt supporterskap förs samt att frågor kring ämnet lyfts fram anser 

alla experter är en positiv förändring under de senaste åren. Lövholm lyfter fram att män i 

hennes närhet har fått ett mer öppet och solidariskt synsätt på kvinnligt supporterskap under 

de senaste åren och är mer välkomnande av kvinnor till deras supporterkretsar. Att de 

Allsvenska klubbarna har börjat intressera sig för det aktuella ämnet anser Karlsson är vitalt 

för att utvecklingen ska gå framåt. Bohlin nämner även att fler kvinnor är aktiva på olika 

nivåer inom supporterskapet. Hon ser en ökning av antal kvinnor i tifo och ultras grupper, 

men även i supporterföreningars styrelser. 

  

Experterna har olika syn på om det finns skillnader mellan manligt och kvinnligt 

supporterskap. Bohlin anser att det inte finns några skillnader mellan manligt och kvinnligt 

supporterskap, medan Karlsson hävdar att själva supporterskapet ser hon inte några skillnader 

i utan skillnaderna utrycker sig i förutsättningarna för att få utöva supporterskapet. Män anses 

som självklara på läktarna medan kvinnor ifrågasätts och kan få höra ”vem är du tillsammans 

med” eller ”du är en klackhora”. Lövholm belyser dock att hon ser skillnader mellan manligt 

och kvinnligt supporterskap. Enligt hon är män mer aktiva och dominanta i supporterkretsar 



 

och mer involverade i tifon och supportermarcher. Kvinnor däremot er mer engagerade i det 

organisatoriska supporterskapet, t.ex. SFSU och andra supporterföreningar och arbetar mer 

frekvent med frågor kring supporterskapet. 

  

Alla tre experter är överens om att kvinnor inte får delta på samma villkor som män i 

supporterskapet. Karlsson hävdar dock att vissa kvinnor tycker att de kan delta på samma 

villkor som männen, genom att ha skapat en vana av att acceptera det rådande 

supporterklimatet som kan innefatta kränkningar och nedvärderande syn av kvinnor. Dock 

anser Karlsson att kvinnor inte ska behöva göra det, men om de ifrågasätter kulturen kan det 

bli svårt att bli accepterad i supporterkretsar. Bohlin är tydlig att kvinnor inte blir inkluderade 

på samma sätt utan måste bli accepterade först för att ha samma villkor som männen. När väl 

kvinnan är accepterad måste hon kontinuerligt bevisa sin rätt till sitt supporterskap.  

 

5.3.3 Arbete kring kvinnligt supporterskap 

Experterna Lövholm, Karlsson och Bohlin belyser att det inte finns någon tydlig eller naturlig 

väg in till supporterskapet för kvinnor, vilket de menar är den främsta anledningen till att så få 

kvinnliga fotbollssupportrar existerar idag. Både Karlsson och Lövholm beskriver att en 

anledning är att kvinnor i mycket mindre utsträckning än män har en kompis eller någon i sin 

närhet som besöker fotbollsmatcher. Karlsson menar att det inte finns någon naturlig plats 

inom supporterskapet där kvinnorna kan agera och leva ut sitt supporterskap. 

 

Bohlin menar att traditionella normer och värderingar inom samhället säger att det är män 

som spelar och ser på fotboll har genererat den tydliga mansdominansen inom 

supporterkulturen. Normen säger att kvinnor inte ska vara intresserade av fotboll och därför 

menar Bohlin att de manliga supportrarna är så många fler än de kvinnliga. Både Bohlin och 

Lövholm menar att män i stor utsträckning förväntar sig att kvinnor inte har något intresse 

eller kunskap om fotboll och frågar därför inte kvinnor om fotboll eller om de vill gå på 

fotboll vilket bidrar till att polariseringen fortskrider. 

 

En annan viktig aspekt som belyses kring varför så få kvinnor besöker Allsvenska matcher är 

media och dess rapportering. Bohlin menar att medias beskrivning och rapportering av 

Allsvenskan och dess supportrar bidrar till att kvinnor i stor utsträckning avskräcks från att 

besöka matcher. Både Karlsson och Bohlin vittnar om att media i många fall enbart väljer att 

beskriva Allsvenskan genom att rapportera om våld, aggressiv stämning och användandet av 



 

bengaler. De hävdar vidare att media sällan rapporterar om den goda gemenskapen, glädjen 

eller samhörigheten som råder inom supporterkulturen vilket de menar bidrar än mer till att 

kvinnor avstår från att delta i supporterkulturen. 

 

Både Karlsson och Lövholm beskriver att de speciella försök som de Allsvenska klubbarna 

har genomfört för att attrahera fler kvinnliga supportrar har varit pinsamma och väldigt 

fördomsfulla. Karlsson beskriver hur Helsingborgs IF försökt attrahera fler kvinnor till sina 

matcher genom att anordna sminkrådgivning och dela ut goodiebags med parfym, smink och 

dylikt i samband med match. Lövholm lyfter även upp att Gefle IF försökte attrahera fler 

kvinnor genom att tävla ut en dejt med en spelare i laget och intalar därigenom att kvinnor 

framförallt går på fotboll för att spana på killar. Karlsson och Lövholm menar att dessa försök 

är starkt påverkade av en manlig syn på hur kvinnor som gillar fotboll ska se ut och vara. 

Karlsson menar att Allsvenska klubbar i högre utsträckning bör involvera kvinnor i 

arbetsgrupper med syftet att attrahera fler kvinnliga supportrar. 

 

Sen har vi klubbar som AIK och Malmö FF som själva beskriver sig själva som allmänhetens 

och folkets lag vilket är helt fel. Karlsson berättar om när AIK skulle lansera en film som 

skulle beskriva hur supporterskapet för AIK såg ut. I filmen visades allt från barn till gamla, 

olika etniciteter men inga kvinnor över huvudtaget vilket givetvis bidrar till att kvinnor känner 

sig utanför i den supporterkulturen som finns inom AIK. Lövholm beskriver även att Malmö 

FF själva beskriver sig som ”hela stadens lag” trots att de inte bedriver någon verksamhet för 

tjejer. 

 

”Skitsnack säger jag, Malmö FF är inte hela stadens lag de är halva stadens lag” Elena 

Lövholm om att Malmö FF beskriver sig som hela stadens lag. 

 

Både Bohlin och Lövholm belyser ett fenomen som de senaste åren har synts på de 

Allsvenska arenorna, nämligen renodlade supporterfalanger enbart för kvinnor. De nämner 

Blue Striped Ladies (Djurgårdens IF), Gulsvarta Systrar (IF Elfsborg), Gate 12 (Malmö FF) 

samt Blåvita Brudar (IFK Göteborg) som exempel på kvinnliga supportrar som etablerat 

supporterfalanger för kvinnor. Bohlin menar att det är positivt att renodlade kvinnliga 

supporterfalanger etablerats då de anser att det är en dörröppnare och en enklare väg in i 

supporterskapet för kvinnor. Däremot så menar Bohlin att risken med supporterfalanger 

enbart för kvinnor är att de ökar segregationen på läktaren och kvinnor blir en kvinnlig 



 

supporter snarare än en ”vanlig” supporter. Även Lövholm menar att dessa initiativ är av godo 

och en väg in i supporterskapet men tror och hoppas att dessa renodlade kvinnliga 

supporterfalanger har spelat ut sin roll och supporterkulturen i framtiden är öppen för alla. 

  

För att skapa ett bättre klimat inom fotbolls- och supporterlandskapet menar experterna att det 

krävs ett tydligare fokusarbete och insatser från hela fotbollssverige. Experterna är i många 

avseenden eniga i sina åsikter kring de Allsvenska klubbarnas arbete med frågor vad gällande 

supporterkultur och arbete med att attrahera fler kvinnliga supportrar. Både Bohlin och 

Lövholm lyfter fram SLO-rollen som en viktig resurs för de Allsvenska klubbarna. De menar 

att SLO:erna, om de gör ett bra jobb, kan skapa en god relation mellan klubbar och deras 

supportrar vilket underlättar för både klubben och för supportrarna att tillsammans kunna 

formulera vilka normer och förhållningssätt som supporterskap ska genomsyras av. Att arbeta 

tillsammans med sina supportrar menar Bohlin är otroligt viktigt för att kunna genomföra 

förändringar. I de flesta fall fungerar det inte om klubbarna sätter regler för hur supportrarna 

ska uppföra sig utan viljan måste komma från supportrarnas håll. Bohlin anser att om 

klubbarna, genom exempelvis sina SLO:er, bevarar och underhåller en god relation till sina 

supportrar kan de tillsammans diskutera och förstå varandra vilket skapar möjligheter för att 

supportrarna och klubben tillsammans kan komma överens om att genomföra förändringar. 

 

För att skapa en supporterkultur där alla människor kan känna sig välkomna menar både 

Bohlin och Lövholm att klubbarna och organisationer likt SEF, SVFF och SFSU har ett stort 

ansvar. I dagsläget är fördelningen mellan kvinnor och män i maktpositioner mycket ojämlik. 

I hög utsträckning är det äldre svenska män som sitter i klubbarnas styrelser, valberedning 

eller utskott vilka ofta gör som de brukar och är ovetande om hur verkligheten ser ut. Bohlin 

och Lövholm menar att klubbarna och de tidigare nämnda organisationerna behöver bredda 

sitt synsätt och involvera människor från samhällets alla delar i sina styrelser, utskott och 

valberedningar. Givetvis ska kunskapen finnas hos de individer som tillsätts men att involvera 

nytänkande, förändringsvilliga och ambitiösa individer, från samhällets alla delar, i frågor om 

förändringar, supporterskap, kultur och dylikt menar Lövholm bidrar till att klubbarna kan nå 

ut till samhällets alla delar. 

 

Avslutningsvis beskriver Bohlin och Lövholm medias roll för att förändra kulturen inom 

Allsvenskan. Bohlin menar att media har ett stort ansvar att rapportera och belysa 

Allsvenskan ur ett verklighetstroget vis där både de få dåliga sakerna analyseras men där 



 

kanske främst allt det goda inom supporterkulturen lyfts fram till allmänheten. Bohlin menar 

även att de Allsvenska klubbarna har en viktig roll i att förmedla det positiva arbetet som 

genomförs och sprida de goda sidorna av supportrarna och supporterkulturen. Genom att 

klubbarna tillsammans arbetar med kulturfrågor och skapar ett klimat där alla människor kan 

känna sig välkomna på Allsvenska läktare. Lövholm belyser vikten av att de svenska 

mediehusen fortsätter uppmuntra sina anställda journalister att fortsätta värna om Allsvenskan 

genom att granska och belysa klubbarna och organisationernas arbete i olika frågor. Genom 

granskningar och att föra diskussioner menar Lövholm att media kan hjälpa till och föra 

arbetet med kultur, värderingar och normer framåt. 

 

5.3.4 Svenska fotbollssupporterunionen 

SFSU verkar i dagsläget som en samlingspunkt och samordnare mellan Svensk Elitfotboll 

(SEF) och klubbarna i både Allsvenskan och Superettan. SFSU verkar som en brygga mellan 

SEF och klubbarna där SFSU kan förmedla de båda parternas åsikter och arbeten till den 

andra parten. Genom SFSU kan klubbar lyfta frågor och förslag som via SFSU kan lyftas till 

övriga klubbar och sedermera via till SEF där de kan få en större genomslagskraft och 

inflytande. 

 

I dagsläget arbetar inte SFSU med renodlade involveringsprojekt som att locka fler kvinnor 

till de Allsvenska arenorna eller någon annan minoritetsgrupp. SFSU arbetar ofta istället med 

att belysa samt diskutera klubbarnas arbete och uppmuntra andra klubbar att följa efter för att 

på så sätt visa SEF att supportrarna är villiga att genomföra förändringar. SFSU stöttar och 

belyser gärna olika supporterinitiativ för att sprida kunskap och starta en debatt kring olika 

frågor i de Allsvenska och Superettan klubbarna. Det mest aktuella i dagsläget är tidigare 

nämnda Gate 12, vilka är en renodlad kvinnlig supporterfalang i Malmö FF, som i sommar 

bjuder in kvinnliga supportrar till en helg i Malmö där erfarenheter, upplevelser, tankar och 

åsikter kan diskuteras. Även om SFSU inte står som arrangör för evenemanget stöttar de det 

fult ut och SFSU:s ordförande Sofia Bohlin kommer närvara.  

 



 

6 Analys 

6.1 Kvinnliga supportrar 

6.1.1 Supporterskap 

Flertalet av intervjupersonerna nämner olika anledningar till hur deras supporterskap uppkom, 

att formas till en supporter från födseln till att bli medtagen till en fotbollsmatch var några av 

anledningarna. Intervjuperson A beskriver att hon med medtagen till en AIK-match och att 

hon där fastnade för stämningen på läktaren. Att skapa en stämning på läktarna genom sånger 

och tifon är en av de huvudanledningar enligt Damsgaard, Densgøe och Jensen (1997) att 

människor blir intresserade av supporterskap för att sedermera bli en supporter. 

  

Giulanotti (2002) delar in supportrar i fyra olika kategorier; följare, flanörer, supportrar samt 

fan. Genom empirin som erhållits kan det urskiljas att majoriteten av intervjupersonerna anses 

vara supportrar av sin klubb. En supporter beskrivs av Giulanotti (2002) som en anhängare 

som under en lång tid har haft en känslomässig relation med sin klubb och är otroligt 

hängiven samt stöder klubben i både med och motgång. Intervjupersonerna A, B samt E anses 

vara supportrar på heltid. Även intervjupersonerna C och D som följer sina respektive 

klubbar dagligen, men inte har samma emotionella relation med sina klubbar, har drag i sitt 

supporterskap som kan anknyta dem till att vara en supporter. Intervjuperson D beskriver 

även att hennes supporterskap har förändrats i positiv bemärkelse efter att IFK Norrköping 

renoverade sin arena 2009 och förbättrade faciliteterna. Dietz-Uhler (2000) forskning 

stämmer väl in på intervjuperson D:s tankar kring faciliteter, då forskaren påpekar att bra 

faciliteter, god service och kringarrangemang är av stor vikt för att upplevelsen ska anses som 

lyckad för kvinnor. 

  

Det alla intervjupersoner kände att dem erhöll genom sitt supporterskap var gemenskap. 

Damsgaard, Densgøe och Jensen (1997) samt Mintert och Pfisters (2014) forskning kring 

supporterskap belyser just att gemenskap med andra supportrar är vad supportrar värderar 

högst i sitt supporterskap. I Mintert och Pfisters (2014) studie konstateras att kvinnor genom 

sitt supporterskap erhållit vänskapsband samt skapat en samhörighetskänsla med andra 

supportrar i deras respektive klubbar. Intervjuperson A hävdar dock att hon inte kan känna 

gemenskap till alla, då hon är kvinna och hennes beteende är inte normen på de Allsvenska 



 

läktarna. Denna känsla som intervjuperson A beskriver motstrider Jones (2008) slutsats att 

kvinnor påverkas av den maskulina läktarkulturen och börjar bete sig som normen. 

  

6.1.2 Identitet 

Intervjupersonernas leverne påverkas av supporterskapet i olika hög grad. Intervjuperson C 

och D beskriver deras supporterskap att det går och kollar på deras respektive klubb, men inte 

påverkas nämnvärt i vardagen av deras supporterskap. Deras supporterskap liknas SEF:s 

(2013) definition på upplevaren vars intresse inte är särskilt stort utan hen kan i lika stor 

utsträckning uppskatta ett biobesök eller restaurangbesök. Den mest passionerade supportern 

anses intervjuperson B vara, då hennes vardagliga humör påverkas till stor del av IFK 

Göteborgs sportsliga resultat och hon exemplifierar Giulanottis (2002) beskrivning av en 

supporter. Intervjuperson A beskriver att diskussioner kring kvinnligt supporterskap har 

uppkommit genom hennes twittrande, både negativa och positiva reaktioner har hon bemöts 

av. Det går att dra paralleller kring intervjuperson A:s aktivitet på sociala medier till Heynes 

(2012) studie om fotbollsfans i online-forum, där forskaren påpekar att i vissa forum mottogs 

kvinnliga användare väl, medans i andra forum fick de mota kvinnofientlighet. 

 

De olika intervjupersonerna identifierar sig med sina klubbar olika mycket och på olika sätt. 

Lawler (2014) beskriver identitet som de inre och yttre uppfattningarna som etablerats och 

utkristalliserar vem en människa är. Enligt Damsgaard, Densgøe och Jensen (1997) 

identifierar sig vissa supportrar med sin klubb hela tiden och präglas av klubbens identitet, 

medan andra supportrar identifierar sig med klubben mer sällan. Intervjuperson C känner 

stolthet när hon identifierar sig med BK Häcken, då både hon och klubben kommer från 

Hisingen och att hon därmed känner en lokal patriotism. Intervjupersonerna D och E däremot 

känner värme och gemenskap när de identifierar sig med sin klubbar, då de uppfattar att deras 

respektive klubbar förmedlar dessa ting. Intervjuperson A beskriver att hon lättare kan 

identifiera sig med AIK i dagsläget när hon har lyft fram diskussionen kring kvinnligt 

supporterskap och fått yttra sina åsikter. Bauman (2007) beskriver identitetsskapande handlar 

just om att de val människan gör av gemenskap, åsikter och intressen formar en ”sanning om 

en själv vilket synliggörs för både omgivningen och sig själv. 

  



 

6.1.3 Kvinnligt supporterskap 

Fyra av fem intervjupersoner uppfattar att det inte något större problem att vara en kvinnlig 

fotbollssupporter i Sverige 2016. Intervjuperson B påpekar tillochmed att hon är uppskattad 

på IFK Göteborgs läktare, just för att hon är kvinna. Intervjuperson A har andra erfarenheter 

och upplever att en viss del av AIK:s manliga publik som anser att kvinnor ej bör inkluderas i 

supporterskapet. Detta åsiktstagande är något Dietz-Uhler (2000) påpekar, att män är mer 

socialt accepterade i idrottsvärlden medan kvinnan måste prestera för att bli inkluderande i 

densamma. 

  

Supporterklimatet upplevs även det annorlunda av intervjupersonerna. Intervjuperson D 

beskriver att supporterklimatet är bra från hennes plats från långsidan. Hon upplever att de 

kvinnor som supportrar sin klubb från långsidan oftast besöker läktaren med sin manliga 

partner, men att det förekommer kvinnogrupperingar som ser matchen tillsammans. 

Intervjuperson D:s iakttagelse kring kvinnor som ser matcher tillsammans går att koppla till 

Dietz-Uhlers (2000) forskning som påpekar att kvinnor vill ta del av ett socialt sammanhang 

och värna om den vänskap de har funnit genom supporterskapet. Intervjuperson A upplever 

dock ett annat supporterklimat. Hon beskriver supporterklimatet som mycket maskulint, där 

våld och kvinnofientlighet är återkommande. Mintert och Pfister (2014) påpekar även att vissa 

kvinnor i deras studie har fått uppleva trakasserier och kränkningar på grund av sitt kön. Det 

är enbart intervjuperson A som har fått kränkningar och hot riktade emot sig. Hon har fått 

själsord och könsord riktade emot sig med anknytning till hennes kön. Både Samuelsson 

(2015) och Mintert och Pfister (2014) belyser i sina studier att kränkningar, trakasserier och i 

vissa fall hot förekommer mot kvinnliga supportrar i vissa fall. 

  

Kring frågorna om det finns skillnader i manligt och kvinnligt supporterskap och om män och 

kvinnor fåt delta i supporterkretsar på lika villkor, skiljer sig även där intervjupersonernas 

åsikter och upplevelser. Intervjupersonerna B och C upplever att det inte finns några 

skillnader på manligt och kvinnligt supporterskap. Intervjupersonerna A, D och E däremot 

upplever att män är en norm på läktaren och att dem kan utöva sitt supporterskap på vilket sätt 

dem vill, medan kvinnorna är de underordnade och inte har samma frihet i sitt supporterskap. 

Intervjuperson A påpekar sedermera att hon upplever att mön och kvinnor inte alls kan delta 

på samma villkor i supporterkretsar. Män är de dominanta i supporterkretsar och ses som 

självklara, medan kvinnorna är underordnade och måste bevisa sin rätt att få vara del av 

supporterskapet. Dessa upplevelser som intervjuperson A har upplevt stämmer väl överens 



 

med den genusordning som råder i dagens samhälle, som skapas med makt och relationer i 

förhållande till män och kvinnor, där mannan har makten i relationen (Connell, 2013). 

  

Intervjupersonerna har olika åsikter kring varför de är så lite kvinnliga supportrar på de 

Allsvenska läktarna. Majoriteten av intervjupersonerna är av åsikten att fotbollsintresset är 

lägre bland kvinnor än bland män och det är den största anledningen till avsaknaden av 

kvinnor. Denna åsikt bekräftas av Dietz-Uhler (2000) som påpekar att män har lättare att 

identifiera sig med sport än kvinnor och har ett mer genuint intresse. Intervjuperson A lyfter 

upp medias kritiska förhållningssätt som en av anledningarna till avsaknaden av kvinnor. Det 

antagandet stämmer väl överens med Radmanns (2011) uttalande att media fokuserar på att 

till mestadels skildra våld och huliganism istället för att granska de positiva effekter som 

supporterskap genererar. Intervjuperson D påpekar att kvinnor vill ha bättre service och 

kringarrangemang för att helhetsupplevelsen ska bli bättre. Dietz-Uhler (2000) belyser att 

kvinnor är mer benägna att ha tillgång till god service och bättre faciliteter än män. 

  

Det är två arbetssätt som utkristalliserar sig när intervjupersonerna får ge sin syn på hur de 

Allsvenska klubbarna bör arbeta för att locka mer kvinnor till sina läktare. Intervjuperson A 

tycker att klubbarna ska arbeta med inkludering av de kvinnor som redan är på läktarna. Om 

de nuvarande kvinnornas upplevelse förbättras, kommer andra kvinnor få ta del av deras 

upplevelser och bli intresserade av att följa med på fotbollsmatcher. Denna nämnda åsikten 

stämmer väl med upplevelsemarknadsföringsverktyget word-of-mouth, där konsumentens 

uppfattning kring upplevelsen sprids emellan människor och kan därmed attrahera nya 

konsumenter (Mossberg, 2003). Då känslomässiga upplevelser som t.ex. fotboll har visat sig 

vara det populäraste samtalsämnet mellan människor är vikten av word-of-mouth stor för 

tjänsteföretag (Mossberg, 2003). Det andra arbetssättet som intervjupersonerna D och E 

nämner är att klubbarna bör satsa mer förbättrad service, bättre faciliteter och mer 

kringarrangemang för att skapa en bättre helhetsupplevelse för att kunna attrahera fler 

kvinnor. I servicekvalitet är det enligt Grönroos (1994) två huvudfaktorer som påverkar 

konsumentens upplevelse av en tjänst, dessa är ; teknisk kvalitet, vad kunden får för tekniskt 

resultat av tjänsten och funktionell kvalitet, hur kunden uppfattar och upplever tjänsten. Om 

dessa två faktorer uppfylls väl blir konsumentens helhetsupplevelse även bättre.  

 



 

6.2 Jönköpings Södra IF 

Under de senaste åren har Jönköpings Södra IF fått uppleva stora sportsliga framgångar och 

spelar säsongen 2016 i Allsvenskan för första gången sedan säsongen 1969. Under de senaste 

åren har Jönköpings Södra kunnat utvecklas både ekonomiskt, organisatoriskt men även 

publikmässigt vilket, av (Beech & Chadwick, 2007), beskrivs som ett naturligt inslag efter att 

sportsliga framgångar har uppnåtts. Genom de sportsliga framgångarna har Jönköpings Södra 

fått möjligheten att anställa två stycken SLO:er, en matchdags SLO och en vanlig SLO, vilket 

av Jönköpings Södra beskrivs som en mycket viktig länk i arbetet mellan klubben och sina 

supportrar. Att kunna föra en dialog och ha en bra relation med sina fans menar Jönköpings 

Södra, i enlighet med Samuelsons (2015) upplevelser, är otroligt viktigt för att parterna ska 

förstå varandras åsikter i frågor om till exempel värdegrund, värderingar eller 

förändringsarbeten. 

 

Även om manliga supportrar fortsatt är kraftigt överrepresenterade menar Jönköpings Södra 

att de, på senare år, attraherat fler kvinnliga supportrar vilket stämmer överens med McGinnis 

(2003) forskning som tyder på att antalet kvinnor på idrottsevenemang ökar. Jönköpings 

Södra uppskattar att det på deras klacksektion råder en supporterfördelning av 90/10 i fördel 

för männen, vilket även stämmer överens med de uppskattningar som Radmann (2015) gjort 

angående andelen kvinnliga supportrar på de Allsvenska läktarna. Trots att Jönköpings Södra 

lockar både fler supportrar/åskådare och kvinnliga supportrar/åskådare än någonsin råder det 

fortfarande en kraftig mansdominans på Stadsparksvallens läktare. Jönköpings Södra IF anser 

själva att det är just bland kvinnliga supportrar som det finns mest potential att förbättra sig 

vilket kan tyckas vara märkligt då de i dagsläget inte bedriver något arbete för att locka fler 

kvinnor till sina matcher. 

 

Jönköpings Södra uppger att de för närvarande varken har tid eller resurser att specifikt inrikta 

sig på att attrahera fler kvinnor utan har istället en målbild om att genomföra ett långsiktigt 

kulturarbete för hela Jönköping som stad. Jönköpings Södras vision är att förändra Jönköpings 

starkt hockeypräglade idrottskultur och istället lyfta upp fotbollen och dess kultur som 

nummer ett. För att idrottsföreningar ska lyckas uppnå sina mål menar Beech och Chadwick 

(2007) att det krävs en noggrann och utarbetad planstrategi för hur målen ska uppnås. Beech 

och Chadwick (2007) beskriver vidare att en klubbs strategi bör kartlägga vart klubben 

befinner sig i dagsläget, vad klubben vill uppnå samt hur klubben ska uppnå sin målbild. 



 

 

Genom sin ungdomsverksamhet vill Jönköpings Södra IF skapa en fotbollskultur i vilken 

samtliga barn och ungdomar väljer att ha Jönköpings Södra som sitt favoritlag snarare än IFK 

Göteborg eller Malmö FF. Genom sin ungdomsverksamhet, för både pojkar och flickor, vill 

Jönköpings Södra sprida budskapet om Jönköpings Södra som folkets lag dit alla är 

välkomna. Genom att lära sina ungdomsspelare normer och värderingar som välkomnar 

samtliga människor oavsett kön, ålder etnicitet eller sexualitet vill föreningen skapa ett 

groende supporterskap för Jönköpings Södra redan i tidig ålder. Genom att rikta in sig på barn 

och ungdomar menar Jönköpings Södra att chanserna för att en livslång relation och 

supporterskap för Jönköpings Södra kan uppstå och om barnen och ungdomarna attraheras till 

Jönköpings Södra menar de även att deras föräldrar kommer på köpet. 

 

6.2.1 Observation 

Bland Jönköpings Södrasupportrarna som befann sig på klacksektionen under mötet mellan 

Jönköpings Södra IF och IFK Norrköping var en övervägande del män och pojkar. 

Stämningen i klacken kännetecknades av gemenskap, glädje och sång vilket stämmer väl 

överens med hur Jönköpings Södra själva beskrivit sina supportrar och deras supporterkultur. 

Supporterskaran var heterogen och verkade attrahera människor oavsett kön, ålder, etnicitet 

eller social klass. De kvinnliga supportrarna var en otvivelaktig minoritet på läktaren men 

deltog på samma villkor som männen i sånger och tifon. Merparten av de kvinnliga 

supportrarna verkade besöka matchen i sällskap med män eller tillsammans med barn och 

ungdomar. Enbart ett fåtal kvinnliga supportrar verkade gå på matchen själva eller 

tillsammans med andra kvinnliga supportrar. Detta kan kopplas till Coddingtons (1997) tankar 

om att kvinnliga supportrar i hög utsträckning är en del av supporterkulturen tack vare rollen 

som mamma, flickvän eller som fru. Men även om de kvinnliga supportrarna besökte läktaren 

i egenskap av mamma, flickvän eller som fru eller om de besökte arenan själva upplevdes de 

ha ett genuint intresse för att stötta Jönköpings Södra. 

  

Bland de kvinnliga supportrarna i klacken fanns det enbart fåtal fall där de kvinnliga 

supportrarna valde att iklä sig accessoarer med tydlig koppling till Jönköpings Södra. De 

flesta kvinnliga supportrarna klädde sig civilt men var lika välkomna att delta i 

supporterskapet som alla andra. Framförallt under matchens inledning fanns tydliga inslag av 

det som Richard Giulianotti (2002) beskriver som ritualer samt gemenskap vilka båda 

beskrivs, av supportrarna, som mycket viktiga för att kunna leva ut sina supporterskap och att 



 

kunna forma sin identitet. Det anordnades ett storslaget tifo där samtliga supportrar i klacken 

fick delta och sedermera förenades supportrarna i en gemensam inmarschhymn. Just 

gemenskap beskrivs av Giulianotti (2002) som en viktig del av supporterskapet vilket även 

Jönköpings Södrasupportrarna vittnar om. 

 

Till skillnad från både Samuelsons (2015) och Jones (2008) berättelser om kvinnoförtryck och 

sexistiska inslag inom supporterkulturen visar Jönköpings Södras supportrar upp en 

gemensam bild där detta inte tolereras. Bland supportrarna upplevdes ett lugnt och sansat 

beteende och de få svordomar eller sexistiska uttryck som förekom tystades ner av andra 

supportrar. 

 

I takt med att matchens resultat förändrades märktes det också tydliga skillnader i hur 

Södrasupportrarnas supporterskap förändrades. I början av matchen var det god stämning och 

merparten av supportrarna deltog i sånger och ramsor. När resultatet förändrades sjönk 

stämningen avsevärt och fler och fler av Södrasupportrarna slutade helt enkelt att sjunga eller 

att stötta sitt lag. Trots ihärdiga försök från den innersta kärnan dog stämningen ut lika fort 

som de försökte skapa den vilket bidrog till en frustrerad stämning bland supportrarna. Att 

supportrarnas stöd för Jönköpings Södra kan förändras så drastiskt på grund av matchens 

ställning kan förklaras med att klubben, genom de senaste årens sportsliga framgångar, 

erhållit en stor skara medgångssupportrar eller det som Giulianotti (2002) väljer att benämna 

som flanörer. 

 

6.2.2 Kvinnliga supportrar Jönköpings Södra 

Flertalet av de tillfrågade kvinnliga Jönköpings Södrasupportrarna uppgav att de etablerat sitt 

intresse och supporterskap för klubben under de senaste åren. Många belyser att det är en 

skyldighet att stötta laget nu när de spelar i Allsvenskan vilket kan liknas vis Giulianottis 

(2002) supporterkategori flanörer vilka vill visa upp sitt supporterskap för ett lag som är 

framgångsrikt. Däremot så visar de kvinnliga supportrarna stora skillnader i hur deras 

supporterskap ser ut och vilken grad av engagemang de besitter. Mer än hälften av de 

kvinnliga supportrarna uppgav att de alltid står i klacken och har eller är intresserade av stötta 

sitt lag även under bortamatcher. Dessa supportrar kan i hög grad benämnas som supportrar 

vilka Giulianotti (2002) beskriver som den mest hängivna gruppen supportrar. Supportrarna 

har och kommer alltid vara där och stötta sin klubb vilken kan kännas igen från flera av de 



 

kvinnliga supportrarna till Jönköpings Södra som menar att deras supporterskap såg likadant 

ut när föreningen spelade i Superettan. 

 

Samtliga av de kvinnliga Jönköpings Södrasupportrarna menade att det var accepterat att vara 

kvinna på Jönköpings Södras läktare. De menade att de som kvinnor kunde leva ut sitt 

supporterskap på sitt eget sätt utan att bli förolämpad eller motarbetad vilket även framkom i 

Mintert och Pfisters (2014) studie om kvinnliga fotbollssupportrar i Danmark. Mintert och 

Pfister (2014) beskriver att de danska kvinnorna uppgav att på läktaren var kvinnorna 

accepterade och när de befann sig på läktaren var de en supporter snarare än en kvinnlig 

supporter. De kvinnliga Jönköpings Södrasupportrarnas upplevelser av att vara accepterade på 

sin läktare kan sättas i perspektiv med Samuelsons (2015) upplevelser av kvinnliga 

supportrar, framförallt från storklubbarna, som belyser att de känt sig tvungna att starta 

renodlade kvinnliga supporterfalanger för att kunna leva ut sitt supporterskap. Även om det i 

nuläget är accepterat med kvinnor på Jönköpings Södras läktare menar de kvinnliga 

supportrarna att de tidigare, i större utsträckning än männen, varit tvungna att bevisa sitt 

supporterskap för att bli accepterade. 

 

De kvinnliga Jönköpings Södrasupportrarna menade att medias rapportering och 

framställningen av fotbollen och supporterkulturen påverkade deras syn. Genom medias 

vinklingar menade flertalet av supportrarna, likt Radmann (2014) och Crawford (2004), att en 

högst förvriden syn av supportrar sprids till allmänheten. I enlighet med SEF:s (2013) 

undersökning upplevde de kvinnliga Jönköpings Södrasupportrarna att medias förmedling av 

supporterkulturen som våldsam, aggressiv och fullt av som en framstående orsak till att 

kvinnor och barn i högre utsträckning valde att inte besöka fotbollsmatcher.  

 

6.3 Supporterexperter 

6.3.1 Kvinnligt supporterskap 

Alla tre experter är eniga om att diskussionen kring kvinnligt supporterskap är viktig att föra. 

Karlsson hävdar att män är det dominanta könet och att deras normer och värderingar har 

format fotbollskulturen. Dessa värderingar speglar samhället i stort enligt Connell (2003), då 

hon beskriver att det finns en tydlig genushierarki i dagens samhälle som bygger på 

maskulinitet och femininitet, där mannens tydliga dominans över kvinnan är huvudregeln. Ett 

liknande synsätt har Beauvoirs (2002) som belyser att mannen är det dominanta könet och den 



 

självklara ledaren i samhället. Att belysa och föra diskussion kring utvecklingen inom 

supporterklimatet, att oavsett kön, etnicitet och sexuell läggning ha en självklar plats på 

läktarna anses av Bohlin vara av stor vikt. Detta argument stärks av Radmanns (2015) tankar 

kring att genom skapandet av förståelse kring sociala aspekter såsom kön, etnicitet och social 

klass i supporterkretsar, ger möjlighet till kvinnor att skapa nya förutsättningar att utöva deras 

supporterskap. 

  

Klimatet inom supporterkretsar beskrivs av Karlsson på många sätt fantastiskt, där olika 

individer finner tillhörighet med varandra. Dock belyser Karlsson att en diskussion krävs 

inom supporterkretsar hur dem ska bi bättre att inkludera de individer som inte anses vara 

accepterade inom supporterkretsar, t.ex. kvinnor och homosexuella män. Samuelsson (2015) 

påpekar i sin forskning att flertalet kvinnor inte känt sig accepterade som supporter och att 

frekventa inslag av sexistiska och nedtryckande uttryck har förekommit gentemot dem. 

Bohlin uppfattar klimatet i vissa fall som frustrerande, då hon som kvinna måste bevisa sin 

kompetens och engagemang kontinuerligt för att anses vara en supporter. Detta konstateras av 

Samuelsson (2015) att kvinnor anser att dem inte kan supporta sin klubb på samma vis som 

männen, utan anses ta upp plats från mer hängivna supportrar, dvs männen. 

  

Att män är en norm på läktaren är både Karlsson och Lövholm överens om. Sexistiska och 

homofobiska uttryck kan även det uppfattas som en norm bland vissa supportrar på de 

Allsvenska arenorna. Jones (2008) påpekar att sexism och homofobi förekommer på 

fotbollsläktare och att alltifrån kvinnliga supportrar, kvinnlig personal till spelare får 

sexistiska eller homofobiska uttryck riktade emot sig. Enligt Bohlin uttrycker sig sexism och 

homofobi i de supporterkretsar där det finns en våldskapital från individerna, då högerextrema 

åsikter kan vara väl förankrat i vissa av dess supporterkretsar. Lövholm anser om förändring 

av normer och värderingar ska ske, krävs arbete och ansvar från både klubbarnas och 

supportrarnas håll. Klubbarna bör enligt Lövholm arbeta långsiktigt genom värdegrundsarbete 

samt att arbeta med ungdomar och skapa möjlighet för dem att förändra kulturen i och runt 

klubbarna. Kortsiktiga förändringar av normer och värderingar anser hon endast kan ske 

inifrån supporterkretsarna. 

  

Det finns skillnader mellan manligt och kvinnligt supporterskap anser majoriteten av 

experterna. Karlsson hävdar att det är skillnad i förutsättningarna för att få utöva 

supporterskapet, där män ses om självklara medan kvinnors deltagande ifrågasätts. Dessa 



 

argument kan förknippas med Ditez-Uhlers (2000) forskning som påpekar att män är mer 

socialt accepterade och ses som en norm i idrottsvärlden, medan kvinnor kontinuerligt måste 

bevisa sig för att bli accepterade i densamma. Lövholm anser att män är mer aktiva och 

dominanta medan kvinnor är mer engagerade i organisatoriskt supporterskap, t.ex. SFSU. 

  

Att kvinnor inte får delta på samma villkor som män i supporterskapet är alla experter rörande 

överens om. Vissa kvinnor anser dock att de kan delta på samma villkor som män enligt 

Karlsson. Detta genom att de har accepterat det supporterklimat som råder och underordnat 

sig. Jones (2008) nämner att vissa kvinnor accepterade det rådande supporterklimatet och att 

det förekom sexism och homofobi på läktarna, enbart för att få vara en del av 

supporterkretsen. Detta agerande tycker Karlsson är sorgligt, då hon tycker att kvinnor inte 

ska behöva göra det. Bohlin poängterar att kvinnor inte blir inkluderade i supporterkretsar lika 

fort som män, utan måste bevisa sin rätt att vara supporter. Även efter att kvinnor har blivit 

inkluderade i supporterkretsar måste de kontinuerligt bevisa sin rätt till sitt supporterskap. 

  

6.3.2 Arbete kring kvinnligt supporterskap 

Alla experter påpekar att det inte finns någon tydlig väg in i supporterskapet för kvinnor, 

vilket de menar är den främsta anledningen till minoriteten kvinnor på de Allsvenska läktare 

idag. Lövholm och Karlsson beskriver att kvinnor i mindre utsträckning har vänner och 

bekanta som följer med dem till matcherna. SEF (2013) bekräftar Lövholm och Karlssons 

tankar i deras studie, då flera av personerna uppgav att de inte gick på fotboll för att de inte 

hade någon i sin närhet att gå med. Dock påpekar Lövholm att hon kan tyda en ökning av 

unga tjejer som börjar gå på fotboll mer frekvent. Ökningen stämmer väl överens med 

McGinnis (2003) undersökning mellan yngre och äldre kvinnor, där kvinnornas idrottsintresse 

jämfördes. Det resultat som kunde redovisas från undersökningen var att unga kvinnor var 

mycket mer idrottsintresserade än äldre kvinnor. Bohlin hävdar att normer och värderingar i 

samhället har genererat den tydliga mansdominansen på läktaren. Hirdman (2001) stärker 

Bohlins argument, genom att påpeka att kvinnan har en underordnad status i samhället, dock 

är det både männen och kvinnornas ansvar att denna situation råder. 

  

Medias roll och rapportering kring Allsvenskan är även en viktig aspekt för att förstå kvinnors 

syn på supporterskap. Både Bohlin och Karlsson hävdar att med medias beskrivning och 

rapportering av Allsvenskan påverkar kvinnor att besöka de Allsvenska matcherna. Enligt de 

båda avskräcks kvinnor att besöka matcher då media i många fall enbart väljer att rapportera 



 

om våld, aggressiv stämning och bengalbränning under de Allsvenska matcherna. De hävdar 

vidare att det väldigt sällan rapporteras i media om supporterskapets goda sidor såsom, 

gemenskapen, glädjen och olika samhällhetsprojekt, vilket i sin tur leder till än mer 

oförståelse och förakt bland kvinnor. Dessa argument stöds av SEF (2013) som i sin 

undersökning redovisar att människor som inte besökte fotbollsmatcher hade främst genom 

medias bevakning uppfattat att under Allsvenska matcher var våldsinslag och huliganer 

vanligt förekommande. Vidare redovisar SEF (2013) att cirka 40 % av människorna i deras 

undersökning som inte gick på fotbollsmatcher hade uppfattningen att våld var vanligt 

förekommande kring de Allsvenska matcherna. 20 % av den kontinuerliga fotbollsbesökaren 

upplevde att våld var vanligt förekommande kring de Allsvenska matcherna. Lövholm belyser 

vikten av att svenska journalister rapporter sannhetsenligt kring Allsvenskan och de granskar 

och belyser klubbarnas arbete i olika frågor. 

  

Mossberg (2003) nämner att erbjuda konsumenten kringprodukter för att förbättra 

helhetsupplevelsen är betydelsefullt för konsumentens upplevelse. Även Dietz-Uhler (2000) 

påpekar att kringprodukter är en av faktorerna för att kvinnor ska uppfatta upplevelsen som 

lyckad. Dock anser Karlsson och Lövholm att de försök att erbjuda kringprodukter till 

kvinnor kring Allsvenska matcher har varit pinsamma och väldigt fördomsfulla. 

Provsminkningar, goodiebags och utlottande dejter har varit några av försöken. Både Karlsson 

och Lövholm anser att dessa försök har varit starkt influerade av en maskulin syn och att det 

krävs mer kvinnor involverade i arbetet för att det ska bli lyckat. 

  

Ett flertalet renodlade supporterfalanger enbart för kvinnor är numera etablerade i 

supportersverige. Bohlin och Lövholm nämner Blue Striped Ladies (Djurgårdens IF), 

Gulsvarta Systrar (IF Elfsborg), Gate 12 (Malmö FF) samt Blåvita Brudar (IFK Göteborg) 

som exempel på falanger. Bohlin anser att dessa falanger är positivt, då det ger kvinnor en 

enklare väg in i supporterskapet. Dock anser hon att risken för ökad segregation mellan män 

och kvinnor växer och kvinnor anses som kvinnliga supportrar snarare en ”vanliga” 

supportrar. Samuelsson (2015) beskriver att det råa supporterklimatet är den största 

anledningen till att renodlade supporterfalanger för enbart kvinnor har uppkommit. Han 

påpekar vidare att kvinnorna i supporterfalangerna beskriver att de kan utöva supporterskapet 

på ”deras” sätt, utan att blir stämplad av männen. 

 



 

Experterna är tydliga med att det krävs insatser från hela fotbollssverige, allt från SvFF och 

SFSU till de olika klubbarnas supportrar för att skapa ett bättre supporterklimat. En viktig 

resurs som lyfts av Bohlin och Lövholm är SLO-rollen, som är relativ ny i Sverige. De menar 

att en bra SLO kan skapa en god relation mellan supportrar och klubbar och således kan de 

både parterna föra diskussioner och forma ett supporterskap som de både är tillfreds med. 

Samuelsson (2015) belyser att majoriteten supportrar han har varit i kontakt med har varit 

genomgående positiv till SLO-rollen och de påpekar att klimatet och relationen mellan dem 

och deras respektive klubb har förbättrats avsevärt. Bohlin och Lövholm påpekar även att 

inkluderingen av kvinnor på alla instanser i fotbollssverige måste bli bättre. De både är av 

uppfattningen att vita äldre svenska män är normen i klubbarnas styrelser och valberedningar. 

Att från förbundshåll och klubbhåll inkludera mer människor som inte är normen och 

därigenom få in människor med ett annat tankesätt och värderingar skulle ge möjlighet till ett 

annorlunda klimat. Bohlin och Lövholm nämner även att de tror om inkluderingen av andra 

människor sker i förbund och klubbar kommer även supporterorganisationer och dyl. att 

influeras och inkludera utanför deras norm. 

 

 

7 Diskussion 
Genom studiens genomförande önskade forskarna belysa supporterkulturen, kvinnliga 

supportrar och supporterskap ur tre olika perspektiv; de kvinnliga supportrarnas, Jönköpings 

Södras samt experternas. För att uppnå studiens syfte och kunna föra en diskussion kring 

kvinnliga supportrar samlades den eftersökta empirin in genom sexton semi-strukturerade 

intervjuer och en icke-deltagande observation. Då studiens forskare ansåg det som en 

omöjlighet att urskilja hur en typisk Allsvensk kvinnlig supporter såg ut valdes kvinnliga 

supportrar från fem olika Allsvenska klubbar ut, där både storklubbar som IFK Göteborg och 

AIK samt mindre klubbar likt Häcken och Jönköpings Södra IF var representerade. 

 

 Att intervjua kvinnliga supportrar från flera olika Allsvenska klubbar och låta varje enskild 

individ framföra sina upplevelser och tankar anses skapa den mest rättvisande och 

verklighetstrogna bilden över hur supporterklimaten verkligen ser ut bland de Allsvenska 

klubbarnas supportrar. Genom att, i studien, belysa och föra fram de kvinnliga supportrarnas 

goda och dåliga erfarenheter och upplevelser av supporterkulturen kan studiens 



 

färdigställande bidra till att en diskussion om supporterkultur i allmänhet och kvinnliga 

supportrar i synnerhet kan ta vid.  

 

Att involvera en Allsvensk klubb och belysa hur de tänker och arbetar i frågor kvinnligt 

supporterskap, supporterkultur och kvinnliga supportrar i studien ansågs kunna vara ett 

intressant perspektiv och på ett nytänkande sätt belysa klubbarnas arbete och ansvar i dessa i 

frågor. Att välja Jönköpings Södra IF ansågs vara en "perfect match” då de genom sina 

sportsliga framgångar erhållit flertalet nya supportrar varvid föreningen tydligare måste 

fokusera på frågor som berör värderingar, kultur och supporterskap.  

 

7.1 Jönköpings Södra IF  

Jönköpings Södra IF beskriver att de vill förändra den rådande idrottskulturen i Jönköping. 

Genom sin ungdomsverksamhet och sina barn och ungdomar vill Jönköpings Södra redan från 

tidig ålder skapa ett intresse där Jönköpings Södra ska vara favoritlaget. Detta ska genomföras 

genom att Jönköpings Södra bedriver ett djupgående arbetet med normer och värderingar för 

sina barn och ungdomar och genom detta visa att Jönköpings Södra IF är hela Jönköpings lag 

där alla är välkomna. Med avseende på Beech och Chadwicks (2007) tankar om målstrategier 

kan det anses att Jönköpings Södra IF är på god väg och har goda förutsättningar för att lyckas 

med sitt förändringsarbete av idrottskulturen i Jönköping. De har utarbetat en tydlig plan för 

hur arbetet ska gå till och har även formulerat en, om än något vag, målbild eller vision för 

hur slutdestinationen ser ut. Det som kan upplevas saknas i Jönköpings Södras strategiska 

plan är en djupgående kartläggning över hur föreningen och dess supporterskara ser ut i 

dagsläget.  

 

Å ena sidan kan det tyckas som att Jönköpings Södra IF är på god väg i sitt förändringsarbete 

men å andra sidan är det problematiskt att Jönköpings Södra IF, trots att de kunnat fördubbla 

antalet anställda, själva anser sig ha fortsatta problem vad gällande ledarskap och organisation 

i verksamheten. Att föreningen fortsatt har problem vad gällande ledarskap i organisationen 

tyder på att arbetet med att förändra idrottskulturen i Jönköping kan ta lång tid.  

 

Dessutom kan det anses vara naivt av Jönköpings Södra att tro att de ska utmana HV71 och 

den starka hockeykultur som råder i Jönköping. Då HV71 är så starkt förknippat med 

Jönköping kan en eventuell strid med HV71 innebära att Jönköpings Södras rykte och image, 



 

bland Jönköpingsborna, missgynnas. (Beech & Chadwick, 2007) menar att idrottsklubbar 

genom samarbeten med andra organisationer eller varumärken kan förändra eller förbättra sin 

image. (Beech & Chadwick, 2007) beskriver vidare att klubbar genom att inleda samarbeten 

med andra organisationer eller sponsorer kan en klubb attrahera nya och behålla nuvarande 

supportrarna. Om Jönköpings Södra istället hade valt att samarbeta med HV71 och andra 

organisationer hade deras image som hela Jönköpings lag kunnat etableras vilket hade kunnat 

innebära möjligheter att kunna utveckla sin verksamhet och attrahera nya supportrar.  

 

7.2 Medias rapportering 

Medias rapportering om och kring Allsvenskan och dess supportrar ansågs av samtliga 

intervjupersoner vara ett mycket hett diskussionsämne. Av både de kvinnliga supportrarna 

och Jönköpings Södra uppfattas medierna i högre utsträckning vilja rapportera om och 

beskriva Allsvenskan, supportrarna och supporterkulturen inom Allsvenskan som våldsam 

och aggressiv. I SEF:s (2013) undersökning framkom att nästan hälften av de tillfrågade som 

inte gick på fotboll uppgav att de inte vågade gå på fotboll då de trodde att våld och 

aggressiva människor var vanligt förekommande på Allsvenska matcher. Genom att media 

förmedlar bilden av fotbollen som våldsam och aggressiv försvåras möjligheterna att etablera 

ett intresse, för Allsvenskan, hos barn, ungdomar och kvinnor då medias rapportering medför 

att de inte vågar besöka en match och uppleva supporterkulturen. Detta bidrar i sin tur att 

bilden av Allsvenska supportrar som våldsamma och aggressiva etableras mer och mer vilket, 

om det vill sig illa, i framtiden kommer innebära att intresset för Allsvenskan dör ut, då inga 

barn eller ungdomar har någon möjlighet att etablera ett intresse för Allsvenskan. Här har 

framförallt klubbarna men även supportrarna själva varit dåliga på att förmedla hur 

verkligheten egentlige ser ut. Visst förekommer det inslag av våld, aggressiv stämning och 

bengaler men inte alls i lika vid utsträckning som media belyser det som. 

 

 För att lyckas förändra allmänhetens syn på Allsvenskan och supporterkulturen måste 

klubbarna, media och supportrarna gemensamt ta ett ansvar. För klubbarna och supportrarna 

gäller det att sprida och upplysa allmänheten om alla goda sidor och initiativ som 

supporterskapet och supportrar genomför. Elena Lövholm, som själv bidrar till rapporteringen 

av Allsvenskan, lyfter fram tidningarnas och deras journalisters roll i att rapportera och 

leverera en rättvisande bild av hur verkligheten ser ut i Allsvenskan. Att svenska tidningar och 

journalister fortsätter rapportera och förmedla en rättvisande bild av Allsvenskan samt 



 

fortsätta granska maktinnehavare och klubbarnas arbete anses vara av yttersta vikt för att 

kunna föra diskussionerna om supporterkultur, supporterskap i allmänhet och kvinnliga 

supportrar i synnerhet framåt.  

 

7.3 Normer och värderingar 

Bland både de kvinnliga supportrarna och experterna presenterades normer och traditioner 

som en av huvudanledningarna till bristen på kvinnliga fotbollssupportrar. Experterna, likt 

Dietz-Uhler (2000) ansåg att normen sade att fotbollen ska spelas och tittas på av män. Att 

fotbollen under lång tid varit så präglad av dessa normer har inneburit att kvinnliga 

fotbollssupportrar har ansetts vara avvikande från normer trots att de i lika hög utsträckning 

skriker, hejar och visar sitt supporterskap som de manliga supportrarna. Flera av de kvinnliga 

supportrarna i studien uppgav även att de i högre utsträckning än männen varit tvungna att 

bevisa sig och förtjäna sin plats på läktarna.  

 

Dietz-Uhler (2000) menar vidare att kvinnor som besöker idrottsevenemang i högre 

utsträckning bryr sig om yttre omständigheter likt komfort, service och sociala aspekter 

snarare än att bry som idrotten. Detta menar flera av de tillfrågade kvinnliga supportrarna, 

experterna och Jönköpings Södra IF är en förutfattad mening. Deras upplevelser är istället att 

det, i dagsläget, finns väldigt många kvinnliga supportrar som besöker arenorna för att leva ut 

sitt supporterskap och stötta sin klubb. Bland de kvinnliga supportrarna framkom att ett 

bristande fotbollsintresse var en orsak till att så få kvinnor besökta Allsvenska arenor. Men 

Elena Lövholm framhåller att hon absolut tror att det, bland kvinnor, finns ett stort intresse av 

att vara intresserad av och att gå på fotboll men att de inte ges chansen att visa det. Elena 

menar att män förutsätter att kvinnor inte är intresserade av fotboll och frågar dem därför inte 

om fotboll eller om de vill gå på fotboll. Att kvinnor med fotbollsintresse ses som avvikande 

vittnar även Sofia Bohlin om då hon i sin roll som ordförande i SFSU fick höra kommentaren 

”varför stöttar inte du din klubb genom att vara cheerleader istället?” från en styrelsemedlem i 

en Allsvensk klubb. 

 

 Även de försök som flera olika Allsvenska klubbar har genomfört tyder på att uppfattningen 

om att kvinnor är ointresserade av fotboll fortfarande lever kvar. Helsingborgs IF vilka 

anordnade en tjejkväll i samband med match där goodiebags med smink delades ut och Gefle 

IF som tävlade ut en dejt med valfri spelare i laget, är bara två exempel på hur, framförallt, 



 

maktinnehavare i klubbar och organisationer fortfarande har en syn på kvinnor som 

ointresserade av fotboll. För att arbeta bort synen av kvinnor som ointresserade av fotboll 

behövs ett nytänkande bland klubbar, organisationer och maktinnehavare. Kvinnliga 

supportrar måste ta större plats och bli förebilder för andra kvinnliga supportrar genom att 

stoltsera och visa upp sina supporterskap. Samtidigt behöver styrelser och valberedningar i 

större utsträckning bytas ut då de i många fall är väldigt ålderstigna och lever kvar med 

normen om kvinnors ointresse för idrott.  

 

I fallet med Jönköpings Södra IF, som uppger att de, genom sin ungdomsverksamhet, vill 

förändra sin supporterkultur och skapa ett klimat där alla är välkomna, går det också urskilja 

vissa organisatoriska brister. De menar att de vill bli det självklara valet för alla 

Jönköpingsbor och kunna kalla sig hela Jönköpings lag. Men även om deras 

ungdomsverksamhet växer och växer samt attraherar fler och fler tjejer till föreningen finns 

det i dagsläget ingen seniorverksamhet på damsidan, vilket medför att det anses vara 

problematiskt för Jönköpings Södra IF att, i dagsläget, kalla sig hela Jönköpings lag. 

 

8 Slutsats 
Som tidigare nämnts har fotbollen historiskt varit konstruerad för att både spelas och åskådas 

av män. Trots att utvecklingen har och fortfarande förs framåt visar denna studie att 

fotbollskulturen fortsatt är starkt präglad av männens deltagande och av manliga attribut. I 

denna studien har kvinnliga supportrar, experter och Jönköpings Södra IF fått belysa sina 

erfarenheter och tankar om studiens frågeställningar vilket har mynnat ut i att flertalet 

slutsatser har kunnat framförts. 

 

En slutsats som har begrundats i den erhållna empirin är att kvinnligt supporterskap skiljer sig 

mycket åt emellan individer. Majoriteten av intervjupersonerna nämnde att dem kände sig 

trygga på läktaren och ansåg inte att det var någon större skillnad på att vara man eller kvinna 

på de Allsvenska läktarna. Intervjuperson A som supportrar AIK uttryckte andra erfarenheter 

och åsikter. Hon berättade att hon upplevde supporterkulturen runt AIK:s matcher som väldigt 

maskulin, med inslag av kvinnofientlighet som uttryckte sig i form av trakasserier och 

glåpord. AIK och andra storklubbar i Sverige är förknippade med att vissa supporterkretsar 

till respektive klubbar har ett våldskapital. Detta våldskapital medför att supporterklimatet på 

läktarna blir råare och att sexuella och homofobiska uttryck förekommer mer frekvent än på 



 

andra Allsvenska läktare. Kvinnliga supportrar upplever alltså sitt supporterskap olika och 

den största faktorn till skillnaderna är de olika klubbtillhörigheterna. I storklubbar med 

våldskapital uppfattar den kvinnliga supportern supporterklimatet som tufft, medan i mindre 

klubbar utan våldskapital uppfattar den kvinnliga supportern supporterklimatet som 

välkomnande för alla människor, oavsett kön. 

 

Alla intervjupersoner poängterade att män var en norm på läktaren och att det var deras 

värderingar som hade utformat den rådande supporterkulturen. Majoriteten av 

intervjupersonerna upplevde inget problem med det och ansåg att det var helt naturligt, då 

kvinnor i allmänhet är mindre fotbollsintresserade. Intervjuperson A ifrågasätter dock 

normen, främst genom diskussioner på sociala medier där hon belyser kvinnors rätt till 

supporterskap. Att belysa och diskutera ämnet som intervjuperson A gör, anser alla tre 

supporterexperter är av stor vikt för att kunna förändra de normer som råder. Men att vara en 

“talesperson” för kvinnligt supporterskap kan också ha sina baksidor, då både Intervjuperson 

A och Sofia B Karlsson har fått tagit emot kränkningar och den senare även personliga hot. 

Detta gör kvinnligt supporterskap till ett svårhanterligt ämne, då majoriteten vill föra 

diskussionen vidare men vissa motståndskrafter vill tysta ner diskussionen. 

 

Trots att den allmänna uppfattningen bland intervjupersonerna var att antalet kvinnliga 

supportrar ökade finns det fortfarande enorma skillnader mellan antalet kvinnliga och manliga 

supportrar på de Allsvenska läktarna. Anledningarna till detta lyfts fram som bristande 

intresse, medias rapportering samt den traditionella normen att fotboll är för män. Att kvinnor 

skulle ha ett bristande intresse finns det flertalet fall som motbevisar. I många fall finns det 

kvinnor som är minst lika, ofta till och med mer, engagerade och inlevelsefulla i sitt 

supporterskap. Men både Elena Lövholm och de kvinnliga supportrarna menade att kvinnor 

måste bevisa sitt supporterskap i högre utsträckning än vad männen behövde göra. Elena 

uppgav samtidigt att män inte gav kvinnor en chans att ens bli intresserade av eller visa upp 

sitt fotbollsintresse. För att förändra synen på fotbollen som ett manligt fenomen behöver fler 

aktiva kvinnliga supportrar ta större plats och bana väg för andra kvinnor genom att visa upp 

att kvinnor i lika stor utsträckning som män kan stötta ett lag. Genom att föra diskussionen om 

kvinnliga supportrar och låta kvinnliga supportrar framställas i media belyser experterna som 

viktig delmoment för att kvinnliga supportrar ska kunna bli en naturlig del av framtidens 

supporterskap.  

 



 

Gemensamt bland de, i studien, intervjuade experterna, kvinnliga supportrarna och 

Jönköpings Södra IF framkom att medias rapportering och framställning av Allsvenskan och 

dess supporterkultur var en starkt bidragande anledning till bristen av kvinnliga supportrar på 

de Allsvenska läktarna. Det framfördes att när media hellre rapporterar om de få vålds- och 

aggressionsinslag än om allt det goda med supporterskapet, etableras en “sanning” om 

Allsvenskan som våldsam och full av farliga människor som använder bengaler. Denna 

“sanning” bidrar till att fler och fler barn och ungdomar helt enkelt inte tillåts besöka eller, av 

sina föräldrar, tas med till Allsvenska matcher. Om intresset för Allsvenskan inte etableras i 

barn och ungdomsåldern blir det allt svårare att erhålla intresset för Allsvenskan i senare år. 

Därför har klubbar, media och supportrarna själva en mycket viktig roll i att belysa och visa 

allmänheten att Allsvenskan och dess supportrar bidrar med väldigt många goda saker, för att 

på så sätt kunna attrahera fler barn, ungdomar och föräldrar till Allsvenska matcher vilket 

medför att ett intresse för Allsvenskan kan etableras och frodas.  

 

Då det fortsatt råder en mycket stor skillnad i fördelningen mellan kvinnliga och manliga 

supportrar på de Allsvenskan arenorna bör klubbarnas försök att attrahera fler kvinnliga 

supportrar analyseras. De försök som Allsvenska klubbar genomfört beskrivs av de tillfrågade 

experterna som skrattretande och starkt präglade av traditionella normer att kvinnor inte är 

intresserade av fotboll. De flesta försök som har genomförts tyder dessutom på att det i 

huvudsak är män som har konstruerat kringevenemangen. Att det i mycket stor utsträckning 

är män, ofta äldre män utan någon supporterskapskoppling, som sitter på beslutande poster i 

klubbar och organisationer bidrar i flera fall till att supporter- eller ett kvinnoperspektiv 

saknas. 

 

Från experterna uppkom att de vill se klubbar och organisationer som tydligare arbetar med 

att involvera personer från olika delar av samhället med erfarenheter av och från 

supporterkulturen, i sina styrelser och valberedningar. Att involvera människor med olika 

perspektiv och erfarenheter anses som en förutsättning för klubbar och organisationer att 

frångå det traditionella arbetsklimat och normer som fotbollen genomsyras av. Framförallt att 

dessa maktinnehavare, som ofta tenderar vara män, ska bestämma vad de tror ska attrahera 

kvinnor till Allsvenska matcher rimmar mycket illa. Att istället involvera kunniga kvinnliga 

supportrar i processen skulle förbättra möjligheterna för klubbarna att skapa 

ett supporterklimat som kvinnor, i högre utsträckning, skulle lockas att delta i. 

  



 

 

9 Reflektion  
Att genomföra studien och belysa frågor om supporterkultur, kvinnligt supporterskap och 

kvinnliga supportrar har varit mycket roligt och lärorikt. Då forskarna har ett stort intresse för 

supporterkultur och supporterskap kändes ämnesvalet klockrent då forskarna genom studien 

vill bidraga till att diskussionen om kvinnors supporterskap förs. Då forskarna har mycket 

erfarenhet av att arbeta tillsammans har de utvecklat ett arbets- och diskussionsklimat som 

hela tiden för arbetet framåt. Genom att föra kontinuerliga återkopplingar och diskussioner 

med varandra har gemensamma beslut tagits för vilken riktning studien ska ta. 

 

Att få ha haft möjligheter att intervjua supportrar, klubbar samt experter och låta dem fritt 

dela med sig av sina upplevelser och tankar har genererat i att forskarna har fått tillgång till 

material som har möjliggjort en väl genomförd studie. Dessutom har samtliga 

intervjupersoner verkat mycket intresserade av studiens genomförande vilket tyder på att valet 

av intervjupersoner var helt rätt. Däremot hade det, om ytterligare tid och resurser funnits, 

varit intressant att utöka studiens omfattning och belysa ännu supporterskapet för ännu fler 

kvinnor, från samtliga Allsvenska klubbar, samt att belysa hur samtliga klubbar i Allsvenskan 

arbetar med frågor som berör supporterkultur, kvinnliga supportrar och supporterskap. Genom 

att involvera samtliga Allsvenska klubbar hade både bra och exempel på hur de arbetar kunnat 

lyftas fram för att framförallt inspirera och uppmuntra till diskussion om hur klubbar bör 

arbeta i frågor om supporterkultur, supporterskap och supportrar. 

 

Genom ett noggrant arbete redan från start, där mycket vikt lades på tidigare forskning, 

upplever forskarna att de har fått goda möjligheter att kunna analysera och relatera den 

insamlade empirin till relevanta studier och forskning. Genom användandet av relevant 

tidigare forskning kunde intervjupersonernas upplevelser och tankar belysas och analyseras 

vilket möjliggjorde forskarnas arbete med att urskilja slutsatser.  

 

Vad forskarna hade kunnat göra annorlunda i studien är att kontakta intervjupersoner i ett 

tidigare stadie. Även om det i slutändan blev bra upplevde forskarna att det i slutändan blev 

något stressigt att hinna genomföra samtliga intervjuer med önskad kvalitet. Dessutom hade 

forskarna kunnat vara mer kontinuerliga i sin kontakt med önskade personer för att säkerställa 

att de kan och vill delta i intervjuer. På grund av mindre kontinuerlig kontakt med vissa 



 

önskade intervjupersoner försvann möjligheten för dem att medverka i studien vilket får ses 

som ett misslyckande för forskarna.  
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Bilaga 1 
Intervjuguide supportrar 

 
Bakgrundsfakta 

Ålder: 

Bor: 

Yrke: 

Utbildning: 

Civilstatus: 

Favoritlag: 

Supporter sedan:  

  

 Supporterskap 

• Hur uppkom ditt supporterskap?  

• Hur ser ditt supporterskap ut idag?  

• Hur har ditt supporterskap förändrats över tid?  

• Vad upplever du att du får ut av att vara supporter?  

 

Identitet  

• Hur märker personer i din omgivning att du är supporter?  

• Hur upplever din omgivning ditt supporterskap?  

• Hur påverkar ditt supporterskap ditt leverne?  

• På vilket sätt kan du identifiera dig med din klubb genom ditt supporterskap?  

 

Kvinnligt supporterskap 

• Hur upplever du att det är att vara en kvinnlig fotbollssupporter i Sverige 2016?  

• Hur upplever du som kvinnlig supporter läktarklimatet på Allsvenska arenor? 

• Vilka skillnader finns mellan kvinnor och mäns supporterskap?  

• Upplever du att kvinnor och män får delta i supporterkretsar på lika villkor?  

• Har du någon gång upplevt kränkningar, trakasserier, hot, etc. på Allsvenskan 

arenor på grund av din roll som kvinnlig supporter? Om ja, hur har dessa uttryckt 

sig?  



 

• Har synen på kvinnliga supportrar inom supporterkulturen förändrats under din tid 

som supporter? Om ja, på vilka sätt har den förändrats?  

• Varför tror du att det inte är fler kvinnor som besöker de Allsvenska arenorna än 

de 10-15 % som de uppskattas till?  

• Hur tycker du att de Allsvenska klubbarna ska arbeta för att attrahera fler kvinnor 

till sina matcher?  

  



 

Bilaga 2 
Intervjuguide 8/5 kvinnliga fotbollssupportrar 

 
Bakgrundsfakta 

• Ålder: 

 

Kvinnligt supporterskap 

• Varför är du en supporter av Jönköpings Södra? 

• Hur länge har du varit en supporter av Jönköpings södra? 

• Hur ser ditt supporterskap ut till klubben? 

• Hur upplever du supporterkulturen kring J-södra? 

• Hur påverkar medias framställande av svensk supporterkultur ditt synsätt på 

supporterkultur? 

• Hur upplever du att vara kvinnlig fotbollssupporter för J-södra? 

• Varför tror du att det är så lite kvinnor (10-15%) på de Allsvenska arenorna? 

  



 

Bilaga 3 
Intervjuguide Supporterexperter 
 

Bakgrundsfakta 

Ålder: 

Yrke: 

Bor: 

Favoritlag: 

Följt Allsvenskan sedan: 

 

Supporterskap 

• Hur blev du intresserad av fotboll? 

•  Hur kom du i kontakt med Allsvenskan för första gången? 

•  Vilka är anledningar till att du tycker Allsvenskan är så intressant? 

• Vilken roll spelar den Allsvenska supporterkulturen för ditt Allsvenska intresse? 

 

Kvinnligt supporterskap 

• Varför tycker du att diskussionen om kvinnligt supporterskap är viktig att föra? 

• Hur tycker du att det rådande klimatet inom det Allsvenska supporterskapet ser ut 

idag? 

• Vilka förändringar med avseende på kulturen inom supporterkretsar upplever du har 

skett under tiden som du har följt Allsvenskan? 

• Har du uppfattat några skillnader inom supporterkulturen hos de Allsvenska 

klubbarna? 

• Vilka skillnader tycker du det finns mellan kvinnligt och manligt supporterskap? 

• Kan kvinnor delta på samma villkor som män i supporterskapet? Varför/varför inte? 

 

Arbete kring kvinnligt supporterskap 

• Varför tror du att det finns så få kvinnliga supportrar på de Allsvenska arenorna? Aage 

Radmann uppskattar dem till 10-15 % av den totala besöksmängden. 

•  Hur upplever du att klubbarna arbetar med att skapa supporterkulturer som både kan 

attrahera nya men även bibehålla de nuvarande kvinnliga supportrarna? 



 

• På vilket sätt bör klubbarna och deras supporterföreningar arbeta för att skapa ett 

supporterklimat som välkomnar alla? 

• Vilka normer och värderingar inom supporterkulturen upplever du finns inom 

supporterkretsen 2016? 

  



 

Bilaga 4 
Intervjuguide Supporterexperter/SFSU 
 

Bakgrundsfakta 

Ålder: 

Yrke: 

Bor: 

Favoritlag: 

Följt Allsvenskan sedan: 

 

Supporterskap 

• Hur blev du intresserad av fotboll? 

•  Hur kom du i kontakt med Allsvenskan för första gången? 

•  Vilka är anledningar till att du tycker Allsvenskan är så intressant? 

• Vilken roll spelar den Allsvenska supporterkulturen för ditt Allsvenska intresse? 

 

Kvinnligt supporterskap 

• Varför tycker du att diskussionen om kvinnligt supporterskap är viktig att föra? 

• Hur tycker du att det rådande klimatet inom det Allsvenska supporterskapet ser ut 

idag? 

• Vilka förändringar med avseende på kulturen inom supporterkretsar upplever du har 

skett under tiden som du har följt Allsvenskan? 

• Har du uppfattat några skillnader inom supporterkulturen hos de Allsvenska klubbarna 

• Vilka normer och värderingar inom supporterkulturen upplever du finns inom 

supporterkretsen 2016? 

• Medias roll? 

• Vilka skillnader tycker du det finns mellan kvinnligt och manligt supporterskap? 

• Kan kvinnor delta på samma villkor som män i supporterskapet? Varför/varför inte? 

 

Arbete kring kvinnligt supporterskap 

• Varför tror du att det finns så få kvinnliga supportrar på de Allsvenska arenorna? Aage 

Radmann uppskattar dem till 10-15 % av den totala besöksmängden. 



 

•  Hur upplever du att klubbarna arbetar med att skapa supporterkulturer som både kan 

attrahera nya men även bibehålla de nuvarande kvinnliga supportrarna? 

• På vilket sätt bör klubbarna och deras supporterföreningar arbeta för att skapa ett 

supporterklimat som välkomnar alla? 

 

Svenska fotbollsupporterunionen 

• Hur ser SFSU:s dagliga verksamhet ut? 

• Hur arbetar SFSU med inkludering av olika personer till de Allsvenska läktarna? 

• Hur arbetar SFSU med frågor kring kvinnligt supporterskap? 

  



 

Bilaga 5 
Intervjuguide representant Jönköpings Södra 

 
Jönköpings Södra 

• Hur tycker du att Jönköpings Södra mår som förening idag? 

• Hur har föreningen förändrats under de senaste åren? 

• Hur ser du på eran publiksituation som råder idag? 

• Har ni märkt av någon skillnad i supporterantal över de senaste år? 

 

Supporterskap 

• Hur har ni arbetat med att skapa samverkan mellan alla supportrar för att etablera en 

relation mellan klubb och supportrar? 

• Hur ser erat samarbete med supportrar (supporterföreningar) ut idag? 

• Har ni någon anställd som jobbar med supporterfrågor? SLO? 

• Hur ser du på det rådande supporterklimatet på era läktare? 

• Hur arbetar ni frågor kring supporterklimatet? 

 

Kvinnligt supporterskap 

• Hur uppskattar ni hur fördelningen mellan kvinnor och män ser ut på era läktare?  

• Märker du eller ser du någon skillnad på män och kvinnors supporterskap? 

• Anser ni som förening att det är viktigt att locka kvinnliga supportrar till era läktare? 

• Arbetar ni aktivt med att locka kvinnliga supportrar till era läktare? I såfall hur? 

• Varför tror du att det är så lite kvinnor (10-15%) på de Allsvenska arenorna? 

• Hur tycker du att klubbar ska göra för att attrahera fler kvinnor till de Allsvenska 

arenorna? 

• Tror du det är någon skillnad när det gäller kvinnliga supportrar mellan olika 

Allsvenska klubbar? 

• I Jönköping som är en storstad finns det goda möjligheter att etablera Jönköpings 

Södra i Allsvenskan och attrahera en publikmängd värd en storstad. Hur ska ni kunna 

göra det? 

  
 

 



 

 

 

 

 


