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1 Inledning  
1.1 Bakgrund  
För många är ordet ”idrottsförening” säkerligen fortfarande djupt förknippat med de gamla 

föreställningarna om det småskaliga och lokala. Idén om skojfriska materialare, tränare som 

egentligen hade ett riktigt jobb vid sidan om och utövare som man gick i skolan med eller 

hade som granne. Säger man istället ”Fotbollsklubb” ges troligare något modernare 

konnotationer, speciellt om man väljer att placera ett ”Allsvensk”, ”La Liga”, eller ”Serie 

A” (svenska, spanska och italienska högstaligorna) framför ordet. Hur mycket av de 

traditionella idealen finns egentligen kvar i en modern, professionell fotbollsförening idag? 

Hur skapas den moderna klubbidentiteten och hur kan det kopplas till retorisk teori?  

 

1.1.1 Den moderna fotbollsklubben  

De större professionella klubbarna är idag mångmiljon/miljard-företag. Ett flertal klubbar, 

exempelvis AIK Fotboll är börsnoterade och kan handlas som vilken aktie som helst.  Hur 1

ägarstrukturerna ser ut i övrig är givetvis olika, men i Sverige krävs fortfarande att 51% av ett 

idrottsaktiebolag ska ägas av föreningens medlemmar.  För att ge en skala av de allra största  2

internationella klubbarnas värde ser vi exempelvis spanska Real Madrid (ca 27 miljarder 

kronor), eller engelska Arsenal (ca 15 miljarder kronor).  De svenska klubbarna är givetvis 3

inte i närheten av dessa bjässar ekonomiskt men Malmö FF, som är den klubb i Sverige med i 

särklass bäst ekonomi, stoltserar ändå med ett eget kapital på ca 450 miljoner kronor.  4

Hammarby, den klubb som i första hand kommer att diskuteras i den här uppsatsen, hade 2015 

43 anställda, omsatte ungefär 100 miljoner och gjorde en vinst på ca. 8 miljoner kronor.  De 5

är med andra ord stora företag i med intresse av effektiv marknadsföring.  

 

Ur supportersynpunkt har dock Hammarby något speciellt. Klubbens herrlag har i 

sammanhanget mycket begränsade sportsliga framgångar och endast en ligatitel, att jämföra 
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 Avanza, AIK B,  https://www.avanza.se/aktier/om-aktien.html/47787/aik-fotboll-b (20/5 2017).1
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resultat-for-malmo-ff (27/2 2017).
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exempelvis Malmö FF som har 22.  Säsongerna 2010-2014 spelade laget dessutom inte ens i 6

högsta divisionen utan höll till och med på att rasa ur även Superettan (svenska 

andradivisionen), något som potentiellt hotade hela klubbens existens.  Detta till trots lockar 7

Hammarby i särklass flest supportrar till sina matcher. 2015 var klubben i topp i både hemma- 

och bortasnitt och slog dessutom det 57 år gamla allsvenska publikrekordet för hemmapublik 

under en säsong.  En undersökning från 2017 visar samtidigt att Hammarby endast är på plats 8

nummer fem i Sverige när man undersökt befolkningens favoritlag.  Klubben tycks således 9

vara duktig på att faktiskt få en stor andel av sina sympatisörer till att komma på matcher.  

 

1.1.2 Historien om corporate storytelling  
Begreppet och praktiken av corporate storytelling, i denna uppsats benämnd som ”strategiskt 

berättande” kom ursprungligen från USA på tidigt 1990-tal och etablerades i Sverige ca. 10 år 

senare. Strategiskt berättande används i huvudsak för att skapa långsiktiga värde- och 

känslobaserade band till sk. intressenter, dvs. de man söker att påverka. Det råder skilda 

meningar om hur brett begreppet strategiskt berättande egentligen är, men klart är att nästan 

alla intryck som kan kopplas till varumärket bidrar till den övergripande berättelsen. Dessa 

intryck kan potentiellt vara allt från dofter till arkitektur etc.   10

 

I korthet kan man sammanfatta såhär: strategiskt berättande är en långsiktig metod för att 

genom berättande stärka ett varumärke.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Uppsatsen ämnar att undersöka hur Hammarby Fotbolls marknadsstrategier konstrueras  

genom identitetsskapande och strategiskt berättande. Fokuset ligger på en berättelseanalys och 

en identifikationsanalys av några av de strategier klubben använder samt hur väl dessa 

fungerar mot klubbens supportrar. Slutligen ämnar uppsatsen att diskutera vilka delar av 
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 Wikipedia, ”Allsvenskan”, https://sv.wikipedia.org/wiki/Allsvenskan_(fotboll) (16/5 2017).6

 Marcus Leifby, Patrik Bränning, ”Räddar Bajen med elva sekunder kvar, Aftonbladet 22/10 2012, http://7

www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/sverige/allsvenskan/hammarby/article13823441.ab (20/5 2017).

 Silly Season, Publikliga Allsvenskan 2015 – publiksiffror & publiksnitt 2015, http://sillyseason.se/fotboll/8

publikliga-allsvenskan-2015-allsvenskan-publiksnitt-2015-97491/ (20/5 2017).

 Svensk Elitfotboll, Stor ökning av antal personer med ett favoritlag i Allsvenskan http://9

www.svenskelitfotboll.se/stor-okning-av-antal-personer-med-ett-favoritlag-i-allsvenskan/, 7/2 2017.

 Hanna Sofia Rehnberg, Organisationer berättar: Narrativitet som resurs i strategisk kommunikation, Uppsala: 10

Institutionen för Nordiska språk 2014, sid 30-31.
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Hammarbys presenterade marknadsstrategier som är intressanta från en retorisk 

forskningssynpunkt. 

 

Undersökningsfrågor 

 

•  På vilket sätt är Hammarbys strategiska berättande uppbyggt?  

 

•  Hur fungerar några av Hammarbys marknadsstrategier som kan kopplas till identifikation?  

 

Diskussionsfrågor 

 

• Hur kompletterar Hammarbys strategiska berättande och dess identifikationsskapande 

strategier varandra?  

 

•  Vilka är Hammarbys marknadsstrategiers främsta retoriska förtjänster?  

 

Undersökningsfrågorna kommer primärt att behandlas i uppsatsens analysdel och 

diskussionsfrågorna i dess diskussionsdel. Givetvis kommer resultaten från 

undersökningsfrågorna att diskuteras i diskussionsdelen, samt ligga till grund för svaren på 

diskussionsfrågorna.  

 

1.3 Material  

Materialet består av ett urval från klubbens sociala medier – Facebook,  Twitter,  11 12

Instagram,  samt hemsida.  Övrigt material som produceras av, i samarbete med, eller som 13 14

på ett relevant sätt kan användas av Hammarby i identitetsskapande syften kan också 

analyseras. Detta är exempelvis intervjuer eller uttalanden av klubbanslutna eller 

supporterinitiativ. Vidare kan också relevanta tidningsartiklar som på ett tydligt sätt anknyter 

till klubbens marknadsföring att presenteras.  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1.4 Teori och metod  

Teorin som ska användas är Kenneth Burkes tankar kring identifikation, samt Hanna Sofia 

Rehnbergs teorier om varumärkesskapande berättelser. En något anpassad modell av den 

senares metod kommer också användas till analysarbetet. De båda teorierna kompletterar 

varandra väl och bör kunna ge ett bred bild av Hammarbys strategiska berättande såväl som  

dess identitetsskapande. Rehnbergs teori och metod är mycket tydligt strukturerad till skillnad 

från Burkes dito som får ses som mer övergripande och generell, även om det givetvis går att 

utvinna en strukturerad metod även ur hans teori. Identifikationsbegreppet är också på många 

sätt användbart då det tydligare anknyter till relationen mellan avsändare och mottagare än 

Rehnbergs teori, som i första hand behandlar berättandets innehåll. Således har vi två teorier 

med medföljande metoder där den ena har ett tydligare fokus på innehåll, och den andra på 

relationen mellan avsändare och mottagare.  

1.4.1 Hanna Sofia Rehnberg – Strategiskt berättande, aktantroller och 

värden  
I sin avhandling Organisationer berättar: Narrativet som resurs i strategisk kommunikation 

använder sig Rehnberg av ett flertal olika metoder för att beskriva hur fyra organisationer 

använder sig av strategiskt berätande. Denna uppsats använder sig av en förenklad och något 

anpassad version av några av dessa metoder.  

1.4.1.1 Aktantroller 

Aktantroller bygger från början på den sk. aktantmodellen som utvecklades av den litauiske 

lingvisten Algirdas Julien Greimas, och som används i syfte att strukturera en berättelse. 

Viktigt att påpeka är att ordet ”aktant” kopplas till en funktion i berättelsen, snarare än en 

faktisk figur.  Vanligtvis används modellen till mer tydligt framträdande, ofta litterära 15

berättelser än som analysverktyg för strategiskt berättande men det finns ändå praktiska 

fördelar med att strukturera upp roller även för de mer abstrakta, strategiska berättelserna. 

Nedan följer en uppräkning av dessa roller, såsom Rehnberg presenterar dem.  För 16

tydlighetens skull exemplifierar jag hur modellen i praktiken kan användas för strategiskt 
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berättande.  

 

Aktantroller:  

Subjekt 

Den som strävar efter att uppnå något, få tag på något eller lösa ett problem  

Ex. för strategiskt berättande: Ett energibolag  

 

Objekt 

Föremålet för subjektets strävan  

Ex. för strategiskt berättande: Ren energi  

 

Hjälpare 

Den som hjälper subjektet  

Ex. för strategiskt berättande: Vinden  

 

Motståndare 

Den som motarbetar subjektet  

Ex. för strategiskt berättande: Andra ”smutsigare” elbolag  

Mottagare 

Den som tar emot objektet; den som drar nytta av subjektets handlingar; den till vars förmån 

subjektets handlingar utförs  

Ex. för strategiskt berättande: Kunderna  

 

Givare 

Den som ger objektet  

Ex. för strategiskt berättande: Vindkraftverken  

 

Drivkraft  

Drivkraften bakom subjektets strävan  

Ex. för strategiskt berättande: Miljömedvetenhet, ansvar  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Hjälte 

En person i berättelsen som står för en avgörande (positiv) insats; en figur som framstår som 

berömvärd  

Ex. för strategiskt berättande: En kund som precis bytt till det rena energibolaget  

 

Skurk 

En person i berättelsen som bär sig omoraliskt åt; en figur som framstår som klandervärd  

Ex. för strategiskt berättande: Ett konkurrerande bolag som precis köpt kolgruvor i Tyskland  

 

Offer 

En person i berättelsen som drabbas av något, en figur som framstår som ömkansvärd  

Ex. för strategiskt berättande: Jorden som hotas av global uppvärmning  

 

Analysen kommer inte behandla samtliga roller med samma djup. Detta grundar sig i att alla 

roller i flera fall inte behövs för att ge en klar överblick över berättelsen, något som även 

Rehnberg påpekar.   17

 

 

1.4.1.2 Värden 

Strategiskt berättande handlar i ett första steg om att skapa en attraktiv bild av organisationen, 
bland annat genom att uttrycka specifika värden som är ämnade att förknippas med den. Att en 
bild skapas av organisationen är nödvändigt för att identifikation ska kunna uppstå. Bilden av 
organisationen består inte enbart av en uppsättning värden i snäv bemärkelse, utan även andra 
komponenter ingår, såsom ett specifikt sätt att se på världen […] Att identifiera sig med en 
organisation innebär således inte bara att bekänna sig till värden (som kan uttryckas i form av 
explicita värdeord) som omhuldas av organisationen utan också att bekänna sig till de synsätt 

och den världsbild som organisationen står för.   18

Efter att rollerna i Hammarbys strategiska berättelse fastställts är det dags att utläsa de värden 

som berättelsen förmedlar. Med värden avses främst sådant som kan antas ha bred kulturell 

förankring, exempelvis traditioner, politisk inrikting, miljömedvetenhet, omtänksamhet, 
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vänskap, våldsamhet etc.  För att utläsa värden finns ett flertal tillvägagångssätt som kan 19

kopplas till rollerna. Hjältens egenskaper och handlingar är exempel på förmedlare av positiva 

värden medan skurkens egenskaper och handlingar kan förmedla negativa värden. 

Omständigheter och de olika rollernas interaktion med varandra är andra bra exempel på hur 

värden kan utvinnas ur berättelsen.  Detta är en något förenklad modell jämfört med den 20

Rehnberg presenterar, då hon bland annat använder sig av bland annat av sk. faser i 

analysen.  Detta är (mycket förenklat), ett sätt för Renberg att behandla en historias 21

tidsprespektiv. Fördelen med detta är att hon tydligare kan förklara händelseförloppen som 

gör att berättelserna tar skruv hos mottagaren. I den här analysen används istället Burkes 

identifikationsbegrepp för att ge klarhet i den processen då den metoden har en starkare 

retorisk förankring och på ett tydligt sätt anknyter till avsändare och mottagare snarare än att 

fokusera på texten i sig.  

 

1.4.2 Kenneth Burke och identifikation  

Kenneth Burkes begrepp identifikation bygger på hur retorikens kärna är människors förmåga 

att identifiera sig med varandra och inte det annars traditionellt vedertagna – att övertyga 

varandra.  Identifikationen uppstår när människor börjar dela, eller i alla fall tror sig dela, 22

samma intresse. När detta sker blir de konsubstantiella med varandra och detta är således 

retorikens mål. Det faktiskt gemensamma, substansen, är exempelvis egendom, värderingar, 

normer, rykte, kärlek eller medborgarskap. Här ligger det också i undersökarens intresse att 

inte bara utforska identifikationer genom enskilda substanser, utan att även väga in hur de 

gemensamt skapar en helhet där parterna kan vara konsubstantiella genom ett flertal 

substanser, men kanske inte genom andra.  Viktigt är också att inte låta identifikation 23

reduceras till en övertygelsepropcess, utan att verkligen trycka på att identifikation ofta sker 

på det omedvetna planet och kopplas mycket starkt till social identitet.   24
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 Kenneth Burke, A Rhetoric of Motives, University of California Press, 1969, sid. 1325. 22

 Burke, sid. 1327.23

 Jon Viklund, ”Kenneth Burke om dramatismen”, Retorisk kritik: Teori och metod i retorisk analys, Otto 24
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Rent konkret metodiskt kommer ett urval av materialet att behandlas enskilt och sedan ses  på 

tillsammans i sin helhet för att kunna ge en djupare analys av hur de olika substanserna och 

identifikationerna, eller avsaknad av desamma, bidrar till en övergripande bild av förhållandet 

mellan Hammarby och dess supportrar. Fokus kommer ligga på de identifikationer som 

uppstår i samband med Hammarbys försök att skapa klubbidentitet.  

1.4.3 Att kombinera identifikation med berättelseanalys 

För att kombinera de båda teorierna kommer resultaten givna av Burkes teori passas in i den 

helhetsbild av berättelsen som framträder ur Rehnbergs. Hur skiljer sig värdena och 

identifikationerna sig från varandra och vad kan det beror det på? Här kan även rollerna 

användas för att ge exempel på hur konsubstantialitet uppstår mellan olika parter. På detta vis 

skapas en tydlig metod för att förstå den strategiska berättelsens faktiska påverkan. Detta 

kommer främst att behandlas i analysens diskussionsdel.  

1.5 Tidigare forskning  
1.5.1 Klubbidentitet  
1.5.1.1 Klubbidentitet och beteende 
Ett antal artiklar och vetenskapliga undersökningar om klubbidentitet har gjorts, och även om 

en uttalad koppling till retorik är svår att finna så finns det ett flertal exempel som ändå kan 

kopplas till retoriska fenomen. Ett exempel på detta är artikeln A Model Examining 

Relationships among Team identification, Sport Spectators’ Motives, Perceived Service 

Quality, and Satisfaction.  Artikelns fokus ligger dock inte på skapandet av klubbidentitet 25

utan snarare på hur denna påverkar supportrars beteende. Undersökningen är utförd genom att 

supportrar till ett amerikanskt baseball-lag fått fylla i enkäter som konstruerats för att dels 

mäta grad av klubbidentitet, men också kvaliteten på matchupplevelsen i termer av service, 

lättillgänglighet, hygien m.m.  Detta kan i retoriska termer på många sätt kallas för en del av 26

klubbens ethos. Värt att notera är att amerikansk och europeisk supporterkultur är relativt 

olika och detsamma gäller givetvis även fotboll och baseball. Resultaten av undersökningen 
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 Li-Shuie Gau, Matthew T. Galliot, Michael Brady (advisor), A model examining relationships among team 25
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bekräftade bland annat hypotesen att supportrar med hög klubbidentitet också upplevde en 

bättre service under matchupplevelsen. Detta kan tyckas irrelevant i samband med analysen i 

denna uppsats, men faktumet sätter ändå fingret på hur klubbidentitet stärker upplevelsen av 

fenomen relaterade till klubben som inte nödvändigtvis är sportsliga. Tydligt är också de 

upplevda förväntningarna på klubbens resultat är mycket starkt korrelerade med supportrarnas 

grad av glädje eller ilska vid vinst eller förlust.  En klubb som på ett effektivt sätt kan 27

presentera en bild av sig själv som underdog bör således leverera både högre toppar av glädje 

vid vinst och grundare dalar vid förlust till sina supportrar.  

1.5.1.2 Klubbidentitetens närhet till social och kulturell identitet  
I sin bok Football fandom: football fan identity and identification at Luton Town Football 

Club presenterar Ian Jones ett antal teorier och förklaringar till hur klubbidentitet skapas och 

frodas.  Jones utgår i allmänhet från fenomen runt fotbollsklubbar, och europeiska 28

supporterkulturer i synnerhet. Även i Jones bok är det svårt att hitta en konkret koppling till 

själva klubbens aktiva roll i skapandet av identitet, utan fokus ligger snarare på hur 

supportrarna själva skapar föreställningar om vilka sociala, kulturella och geografiska 

riktlinjer som supporterskapet innebär.  Jones förklarar bland annat hur den spanska klubben 29

Athletic Bilbao fungerar som en fokuspunkt för den baskiska kulturella identiteten samt den 

personliga identiteten – att vara baskier. Identifikationen blev dessutom starkare av faktum 

som att klubben hade tradition av att ta fram egna, lokala talanger och att den hade en struktur 

med relativt låga spelarlöner som skapade ekonomisk närhet till supportrarna.  Jones ger 30

således exempel på hur medvetna klubbstrategier kan stärka identifikationen mellan klubb och 

supporter. Vidare är Jones tydlig med att ett av de främsta skälen till ett aktivt supporterskap 

dels är känslan av grupptillhörighet med den specifika klubben, men också den personliga 

identiteten som ett ”fotbollsfan”.  Det blir tydligt att klubben genom ett retorisk förmedlande 31

av sina egna ideal kan påverka de kulturella värderingar som supportrar väljer att förknippas 

med, men också att själva tituleringen ”fotbollssupporter” är något eftersträvansvärt som 
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klubben kan tillgodose.   

 

Det finns således en relativt outforskad del av klubbidentitet, och det är klubbens aktiva roll i 

skapandeprocessen. Här finns utrymmet för mer retoriskt inriktad forskning och en chans att 

belysa en del av klubbidentitetens väsen som annars får stå lite i supporterbeteendets skugga.  

1.5.2 Organisationers strategiska berättande  
Väljer vi att titta på tidigare forskning kring strategiskt berättande finns betydligt mer att välja 

på. Hanna Sofia Rehnbergs avhandling Organisationer berättar – Narrativet som resurs i 

strategisk kommunikation, där delar av denna uppsats teori och metod hämtats från, är ett 

utmärkt exempel. Avhandlingen lyfter ett antal varumärkesstrategier kring diverse företag 

(dock inga idrottsklubbar) och fokus ligger främst på hur skapandet av deras strategiska 

berättelser ligger till grund för flera framgångsrika varumärkesstrategier i olika branscher. 

Rehnberg trycker på hur själva användandet av strategiskt berättande kan kopplas till värden 

som annars förknippas med den mer vardagliga typen av berättande, såsom mellanmänskliga 

relationer eller förtroende. Dessa tycks nämligen i princip alla organisationer vilja förknippas 

med.  Även riskerna med strategiskt berättande tas upp, speciellt rädslan att verka 32

manipulativ eller endast intresserad av människor som medel snarare än mål.  33

Organisationsformen är av stor vikt för företagens motiv till grad av användande av strategiskt 

berättande. Exempelvis företag som Fjällräven och Max Hamburgare har ett intresse i att ta 

sig ifrån den opersonliga stereotypen som företag kan tillskrivas, medan Malmö Stad kan vara 

intresserad av företagsimagen för att i större grad förknippas med modernitet och visioner.  34

Det finns också exempel på företag där berättandet redan existerar av sig självt i 

organisationen, och där rädslan för att förknippas med praktiken strategiskt berättande är 

mycket avskräckande.  35

 

Här ska givetvis förtydligas att syftet med denna uppsats inte är att undersöka strategiskt 

berättande som fenomen, men hur idrottsklubbar och liknande föreningar väljer att använda 
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sig av praktiken är ändå av intresse och värt att titta närmare på, speciellt om man dessutom 

kan koppla metoden till retorisk teori. Är klubbarna rädda för att förknippas med 

användandet?  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2 Analys  
2.1 Aktantroller och värden i Hammarby Fotboll 
2.1.1 Aktantroller 
Att bestämma aktantrollerna i berättelsen om Hammarby Fotboll är inte det enklaste. Till att 

börja med finns det inte en helhetlig eller konkret berättelse som klubben själva väljer att 

belysa, utan berättelsen är vid och helt upp till mottagaren att tolka. Man kan också fråga sig 

på vilken nivå som berättelsen ligger på. Är den viktigaste berättelsen den om det faktiska 

fotbollslaget som spelar matcherna eller den om klubben som helhet? Givetvis finns det 

hjältar, skurkar och drivkrafter inom laget, och på många sätt är det de verkliga spelarna som 

står för hela verksamhetens kärna – idrottsutövandet. Men spelare är utbytbara och sällan 

långvariga i samma klubb, även om det givetvis finns enskilda undantag. Vidare så förändras  

berättelsen om laget radikalt nästan varje gång de spelar. Den strategiska berättelsen bör vara 

iallafall hyfsat konsekvent över en längre tid för att några säkra analyser om dess framgång 

eller misslyckande ska kunna göras. Det är således rimligt att för att förstå klubbens berättelse 

så måste perspektivet vara betydligt vidare än bara på de fysiska spelarna. Laget har givetvis 

en viktig roll men kan inte motsvara eller förmedla en lika bred berättelse som klubben som 

helhet.   

 

Roller 

 

Subjekt 

Subjektet i berättelsen om Hammarby är klubben själv. I detta inkluderas spelare av alla kön 

och åldrar, ledare, annan personal och supportrar.  Här ska dock noteras att herrlaget är 36

klubbens största kassako och även de som drar i särklass mest publik till sina matcher.  

Klubben tilltalar alla sina lag som ”Hammarby” eller ”Bajen”,  men specificerar vid behov 37

vilket av lagen som avses, exempelvis benämns damlaget ofta som ”Söderbönorna”.  Att 38

påpeka är att klubben även konsekvent väljer att i ord inkludera supportrar som en del av dess 
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helhet genom att tilltala dem med ”vi”,  eller att hänvisa till dem som ”den tolfte spelaren”.  39 40

Tabellen nedan visar hur klubben valt att disponera 100 inlägg på Instagram, under perioden 

26 april - 22 maj 2017. Vi ser tydligt att supporterrelaterade inlägg i princip förekommer lika 

ofta som den sportsliga rapporteringen. Tabellen ger således något av en fingervisning till 

vilka delar av klubben som blir belysta och rimligen också, ur berättelsesynpunkt, hur stor del 

av subjektet som de olika delarna motsvarar.   

 

Subjekt: Fotbollsklubben Hammarby 

 

Objekt 

Även objektet är relativt enkelt att uppfatta och sammanfattas enklast med orden ”framgång” 

och ”utveckling”. Delvis finns de kortsiktiga sportsliga ambitionerna, som att vinna matcher 

och klättra i tabellen, eller till och med vinna guld, men även andra delar av 

klubbverksamheten lyfts. Supporterengagemanget är en återkommande och stor del av flödet i 

klubbens sociala medier, som också kan ses i tabellen presenterad i föregående stycke. 

Engagemanget hyllas konsekvent och benämns som en framgång, men också ett 

utvecklingsområde. Exempel på detta är publikkampanjen ”Fullsatt x3”, där klubben lyfter 

supportrarna och samtidigt siktar på ytterligare framgång på publikfronten.  Överhuvudtaget 41

förmedlas en dröm om att ta klubben till nästa nivå. Man vill högre upp i tabellen och etablera 

sig som ett storlag, men det är utvecklingen som betonas snarare än en konkret tabell-

Hammarby 
Fotboll 

Instagram

Supporterrelaterat 
(Kampanjer/
publiksiffror)

Sportslig 
rapportering (Herr 
A och Dam A)

Ungdomsfotboll Annat (exempelvis 
historiska 
tillbakablickar eller 
kuriosa runt 
klubbens 
verksamhet)

Reklaminlägg och 
sponsorer

32 36 7 11 14

32 % 36 % 7 % 11 % 14 %

Tid: 26 april 2017 
- 22 maj 2017

Totalt: 100 inlägg
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placering eller en exakt publiksiffra, något exempelvis påpekas av stjärnnyförvärvet Jiloan 

Hamad i en intervju till klubbens tv-kanal efter att han precis skrivit på för klubben.  42

 

Objekt: Klubben som helhets framgång och utveckling 

 

Hjälpare 

Hjälparen är i det här fallet något svårbestämd, främst på grund av att flera delar i klubben i 

princip kan fungera som subjekt och hjälpare åt varandra. Eftersom vi valt att att se klubben 

som en helhet uppstår därför problem. Det går dock att hävda att de organiserade 

supportergrupperingarna kan kategoriseras som hjälpare men detta är också något av en 

paradox. De är inte en officiell del av klubben, men vi har slagit fast att supportrarna själva är 

det. Supportergrupperingarna, exempelvis Bajen Fans,  driver och organiserar 43

supporterkulturen som utgår från klubben men är samtidigt tydliga med sitt oberoende. De 

använder också betydligt aggressivare och rakare formuleringar och bildspråk.  44

Grupperingarna är helt uppenbart hjälpare när det gäller att driva klubbens supporterkultur 

framåt, men deras sportsliga värde blir svårare att värdera. Om man vill kan man givetvis helt 

krasst peka på pengarna som supporterkulturen drar in till klubben i form av biljettavgifter 

och sponsor-attraktivitet som senare kan investeras i den sportsliga verksamheten.   45

 

Det går förstås att hänvisa till olika mediers roll i förmedlandet av berättelsen om Hammarby 

då dessa rapporterar om både det sportsliga framgångarna och supporterkulturen. Ur 

ekonomisk synpunkt så är också sponsorerna uppenbara hjälpare. Båda dessa står dock 

ytterligare ett led ifrån klubben, och eftersom denna uppsats huvudsakligen behandlar 

identitet, så är det rimligt att supportergrupperingarna agerar som huvudsakliga hjälpare.  

 

Hjälpare: Oberoende supportergrupperingar  

 

!17

 ”Jiloan Hamad berättar om varför det blev Bajen och tankarna på framtiden”, HTV, http://42

www.hammarbyfotboll.se/aktuellt/nyheter/jiloan-hamad-berattar-om-varfor-det-blev-bajen-och-tankarna-pa-
framtiden/ , konkret datum ej tillgängligt, ca. 20/2 2017(20/5 2017).

 Bajen Fans,  http://www.bajenfans.se/ (20/5 2017).43

 Bajen Fans, Instagram, 1/5 2017, https://www.instagram.com/p/BTjCk4QlBsj/?taken-by=bajenfans (20/5 44

2017).

 Hammarby Fotboll, Årsmötet 2017: Referat av informationsdelen, http://www.hammarbyfotboll.se/aktuellt/45

nyheter/arsmotet-2017-referat-av-informationsdelen/ , exakt datum ej tillgängligt, ca 20/3 2017, (20/5 2017).

https://www.instagram.com/p/BTjCk4QlBsj/?taken-by=bajenfans
http://www.bajenfans.se/
http://www.hammarbyfotboll.se/aktuellt/nyheter/jiloan-hamad-berattar-om-varfor-det-blev-bajen-och-tankarna-pa-framtiden/
http://www.hammarbyfotboll.se/aktuellt/nyheter/arsmotet-2017-referat-av-informationsdelen/


Motståndare 

De sportsliga motståndarna är givetvis de andra lag som Hammarby möter och riskerar att 

förlora mot. På supporternivå blir det dock lite svårare. Å ena sidan konkurrerar Hammarby 

på supporterplanet med flera andra klubbar i Sverige,  men samtidigt bidrar konkurrensen till 46

spänning – fotboll är ju ändå en tävling, även på läktaren. Ur berättelsesynpunkt är detta dock 

enklare att motivera. En tydlig motståndare är förstås jobbigt för subjektet, men enormt 

viktigt för berättelsens attraktivitet.   

 

Motståndare: Andra klubbar 

 

Mottagare och Givare 

Mottagare och givare är dessvärre svårt att definiera för den här analysen, mycket pga. att de 

flesta potentiella rollinnehavarna i detta sammanhang egentligen är både-och då subjektet är 

så mångfacetterat. Supportrar och spelare är exempelvis både givare och mottagare av 

klubbens framgång, samtidigt som de själva är den del av den. Kort sagt, berättelsen om 

Hammarby drivs på sätt och vis av egenintresse. Spelarna spelar för sin egen framgång och på 

så vis klubbens dito. Supportrarna stödjer klubben genom att bygga den framgångsrika 

supporterkulturen, men de gör det delvis utifrån egenintresset att få se sig själva som aktiva 

fotbollsfans om vi får tro exempelvis Ian Jones. Spelare och supportrarna agerar båda givare 

utifrån ett egenintresse att också få vara mottagare.  

 

Mottagare och Givare: Supportrar och spelare/ledare 

 

Drivkraft  

Spelarnas och ledares strävan grundas rimligen i en proffessionalitet, men också i en känsla av 

plikt att prestera gentemot supportrarnas förväntningar.  Supportrarnas drivkraft kan kopplas 47

direkt till Ian Jones och är betydligt mer identitetsstyrd – känslan av grupptillhörighet och att 

få känna sig som en supporter.  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Hjälte 

I en så bred berättelse som den om Hammarby finns förstås en mängd hjältar men vi 

avgränsar oss här till endast en, spelaren Kennedy Bakircioglü. Skälet till detta är främst att 

spelaren är bunden till klubben genom kontrakt och således får en tydlig koppling till dess 

medvetna marknadsföringsprojekt. Kennedy Bakircioglü är herrlagets kapten, äldste aktive 

spelare och även den ende nuvarande i laget som var med och vann SM-guld 2001.   48

I hela berättelsen om Hammarby finns givetvis fler potentiella hjältar, exempelvis gamla 

idoliserade spelare som Lennart ”Nacka” Skoglund,  eller supporterprofiler såsom 49

ultrasledaren Daniel ”Katten” Andersson.  50

 

Hjälte: Kennedy Bakircioglü  

 

Skurk 

Från klubbens officiella kanaler finns mycket få tillfällen där något eller någon aktivt utpekas 

som omoralisk eller klandervärd. Ett undantag kan dock vara den starka rivaliteten med andra 

Stockholms-klubbar, där det främst är Djurgården som kan ges rollen som skurk. Från 

klubbens håll ses exempelvis ett matchreferat, där djurgårdsspelare beskrivs som hetlevrade 

och något korkade.  Matchen var också drabbad av en läktarskandal,  djurgårdsfans började 51 52

slåss med säkerhetspersonal och tidigare nämnda referat fördömer också det handlandet.  53

Inofficiella kanaler knutna till supportergrupper nära klubben är betydligt mer raljerande över 

djurgårdarna, och använder ett syrligare språk. Bland annat kallas rivalen för ”aporna”,  och 54
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”grindif”.  En gruppering påpekar också hur djurgårdarna sviker sin klubb genom att inte 55

komma på match.  56

 

Skurk: Djurgården  

 

Offer 

Hammarby har gjort ett antal uppmärksammade insamlingar till välgörenhet, exempelvis 

kampanjen ”Bajen mot cancer” under våren 2016. ”Hammarby Fotboll står för gemenskap 

och glädje. Genom att starta en insamling till förmån för Barncancerfonden kan vi bidra med 

att sprida lite hopp till de som har de svårt”.   57

 

Offer: Barn som lider av cancer (personifierade genom Barncancerfonden)  

 

2.1.2 Värden  
2.1.2.1 Hjälten  
Utifrån de olika aktantrollerna förmedlas flera värden. De tydligt positiva värdena återfinns i 

framställningen av hjälten, Kennedy Bakircioglü. Kaptenskapet konnoterar ledaregenskaper 

och den höga åldern erfarenhet. Vidare är Bakircioglü starkt förknippad med lojalitet och 

tycks vara fri från girighet då han valde att skriva på för laget trots bättre ekonomiska bud från 

europeiska klubbar. Detta lyfts exempelvis av dåvarande sportchefen i Hammarby, när 

Kennedy återvände till klubben 2012.   58

 

Hjältens värden: Ledarskap, erfarenhet, anspråkslöshet, lojalitet  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2.1.2.2 Värden genom skurken, hjälparen och subjektet 
De negativa värdena som skurken bidrar med är något svårare att fastställa. O ena sidan kan 

man hänvisa till de egenskaper som klubbens officiella kanaler nämner om Djurgården, 

exempelvis våldsamhet och oförmåga att kontrollera sig. Samtidigt är sättet som klubben 

väljer att fördöma skurken på mycket artigt och kontrollerat. De främsta värdena som skurken 

bidrar med att skapa är egentligen de som Hammarby själva förmedlar genom sättet att 

hantera skurkens negativa handlingar: respekt för motståndaren och att själv hålla sig kylig. 

Dessa värden står dock i bjärt konstrast till de som förmedlas från hjälparen angående 

skurken. Supportergrupperingarna väljer att presentera en betydligt mer färgstark bild av 

Djurgården, och är dessutom inte alls särskilt respektfulla i sättet de gör det. Hjälparen 

beskriver skurken som både gnällig och dessutom illojal, då de påpekar att djurgårdsfansen 

varken är lika många eller lika aktiva på matcher.  

 

Vi kan således slå fast att skurkens värden främst tar sig uttryck genom subjektets och 

hjälparens beskrivningar av dem, samtidigt som både subjektet och hjälparen lyfter sig själva 

som skurkens kontraster.  

 

Skurkens värden (Enl. subjektet): lättretlighet, våldsamhet  

Subjektets värden utifrån hantering av skurken: Kyla, respekt 

Skurkens värden (Enl. hjälparen): Gnällighet, illojalitet, fåtalighet  

Hjälparens värden i kontrast mot skurkens: Tålighet, lojalitet, talrikhet  

2.1.2.3 Subjektet och offret 
Som vi redan sett i exemplet ovan så framträder subjektets värden till stor del utifrån 

hanteringen av, och samspelet med de andra rollerna. Ett ytterligare sådant exempel är i 

relationen till offret, de cancersjuka barnen. Precis som nämnts i presentationen av offret så 

uttalar subjektet faktiskt de värden som den ämnar att stå för, i det här fallet gemenskap och 

glädje. Utöver detta framträder förstås även de andra värden välgörenhet konnoterar, såsom 

givmildhet, socialt engagemang och omtänksamhet. Det är även intressant att notera att detta 

är ett mycket uppenbart utövande av strategiskt berättande från Hammarbys sida.  

 

Subjektets värden: Givmildhet, socialt engagemang, omtänksamhet, gemenskap, glädje 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2.1.2.4 Sammanfattning 
Efter en analys av Hammarbys berättelses roller och värden kan vi konstatera följande: de 

tydligaste värden som förmedlas är givmildhet, socialt engagemang, omtänksamhet, 

gemenskap, glädje, ledarskap, erfarenhet, anspråkslöshet, kyla, respekt och lojalitet. Via 

hjälparen (de utomstående supporterorganisationerna) framträder också andra värden såsom 

talrikhet och tålighet. Värden som inte är önskvärda är lättretlighet och våldsamhet. Via 

hjälparen förstås att illojalitet, gnällighet samt fåtalighet också är egenskaper som bör 

undvikas.  

 

Det är uppenbart att flertalet av dessa värden är egenskaper som klubben aktivt vill förknippas 

med, speciellt eftersom de har bred kulturell förankring. Ur berättelsesynpunkt är det extra 

intressant att det strategiska berättandet om Hammarby är så starkt influerat av andra grupper 

än klubben själv. Flera av värdena som berättelsen lyfter har klubben låtit supportrarna själva 

skapa. Identifikationen mellan supportrar och klubb skapas på sätt och vis genom att klubben 

inte utger sig för att vara en ensam berättare, utan aktivt inkluderar supportrarna både som 

subjekt och hjälpare. Det viktiga är inte bara de bilder och värden som klubben förmedlar till 

sina supportrar, utan också den upplevda känslan av att supportrarna själva är med och skapar 

dessa. På detta sätt kan man också separera sig från de uteblivna sportsliga framgångarna, 

speciellt eftersom lojalitet och tålighet presenteras som eftersträvansvärda egenskaper från 

både subjektet och hjälparen.  

 

2.2 Identifikation  
2.2.1 Hammarby, Kvarnen och Södermalm  
Kvarnen är en restaurang på Södermalm i södra Stockholm. Krogen har anor tillbaka till tidigt 

1900-tal och beskriver sig själva som ”en tydlig symbol för hela Södermalm – lite nött, men 

trivsamt och opretentiöst”. Krogen har vid åtskilliga tillfällen stått värd för politisk, ofta 

vänsterpräglad debatt (vänsterpartiet hade tex. valvaka på krogen 1998), och har under 

decennier på många sätt varit en mycket viktigt samlingsplats och symbol för konstnärer, 

musiker och andra alternativa subkulturer på Södermalm. Krogen har också mycket stark 

Hammarbykoppling, det var bland annat här som guldet 2001 firades.  Även idag finns en 59
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mycket uttalad koppling mellan Hammarby och krogen. Flera av klubbens större 

presskonferenser hålls i lokalen,  och på matchställen syns ”Kvarnen” på strumporna.  60 61

 

Genom att på ett så aktivt vis välja att förknippa sig med en södermalmsikon så skapar 

Hammarby en stark lokal förankring. Det blir naturligt för människor som vill förknippas med 

alla de andra värden som Södermalm konnoterar att också stödja Hammarby.  

Södermalmskopplingen återkommer gång på gång i Hammarbys sociala medier. Ordet 

”Södermalm” syns på supporterhalsdukar,  och hammarbyare i alla åldrar porträtteras 62

framför, eller i, stadsdelen i många inlägg på klubbens sociala medier.  Ur retorisk synpunkt 63

kan man enkelt sammanfatta detta som att Hammarby skapar en tydlig koppling till 

södermalmskulturen, bland annat genom samarbete med en av stadsdelens mest kända och 

äldsta krogar, och gör sig därmed konsubstantiell med många av dem som som delar eller  

önskar att de delade nämnda kultur. Hammarby framstår på så vis som laget för de coola, de 

alternativa och till viss del också vänstermänniskor i allmänhet. Detta späs också på då ett 

flertal kända personer öppet visat att de stödjer klubben, exempelvis skådespelarna Mikael 

Persbrandt,  Joel Kinnaman och Alexander Skarsgård.  Samtidigt bär också Södermalm på 64 65

ett tydligt arbetararv,  och de som inte tilltalas av den mer vänsterintellektuella identiteten 66

kan eventuellt hitta ett gemensamt intresse med klubben här.  Det är på många sätt en briljant 

strategi. Att hålla på Hammarby blir ett enkelt sätt att berätta, både för sig själv och för andra, 

vilken kulturell identitet man har. På detta sätt separerar sig klubben i det närmaste från krav 

på sportslig framgång, det blir istället omvänt så att identiteten som medföljer nästan kräver 
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att laget är något av en underdog. Precis som bilden av den alternativa vänsterpersonligheten 

eller den hårt arbetande arbetarklass-personen kan Hammarby inte vara alltför framgångsrik.  

 

Här ses också tydligt relationen mellan avsändaren och mottagaren. För organisationen 

Hammarby är givetvis målet att klubben ska få mer supportrar och i förlängningen mer pengar 

till verksamheten. Men istället för att på traditionellt sätt söka övertyga människor att komma 

på match genom exemplevis sänkta priser, utlovande av starka sportsliga resultat eller andra 

övertalningstekniker så erbjuder klubben en identitet. Supportrarna tror sig dela, eller vill 

iallafall dela många av de substanser som klubben på ett stilfullt och mycket naturligt sätt 

presenterar, och identifikation uppstår.  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3 Diskussion 
3.1 Identifikation genom strategiskt berättande? 
Det är uppenbart att Hammarbys strategiska berättande och de identifikationer som uppstår 

mellan klubben och dess supportrar är relaterade, om än på ett något komplicerat sätt. Ur 

berättelsesynpunkt har vi bland annat kommit fram till att berättelsens framgång delvis bygger 

på det faktum att supportrarna känner sig aktiva i berättelsens skapandeprocess. Känslan av 

deltagande och mening är säkerligen något som ger en starkare upplevelse av faktisk 

klubbidentitet. Denna formas således (som vi förstått av identifikationsanalysen) dels av 

klubbens aktiva marknadsstrategier, men också (som vi förstått från berättelseanalysen) av 

supportrarna själva. Själva delaktigheten i berättandet blir på sätt och vis en substans som 

leder till identifikation mellan parterna.  

 

Flera av de strategier som bedöms som framgångsrika i identifikationsanalysen kan också 

kopplas till strategiskt berättande. Genom att på ett tydligt sätt låta sig förknippas med 

Södermalm förmedlas en mängd olika värden som kan härledas till stadsdelens historia och 

kultur. Vi kan också passa på att påpeka att identifikationsanalysen i det här fallet 

kompletterar berättelseanalysen, då den senare till stor del bortser från miljön och 

omgivningen som berättelsen utspelar sig i.   

 

Det ska också konstateras att mycket av det som presenterats i tidigare forskning åter blir 

aktuellt. Jones teori om att klubben kan vara ett förstoringsglas för omgivningens andra 

kulturer är på många sätt relevant även här, men i Hammarbys fall tycks klubben snarare vara 

en aktiv del i den kulturen. Det går givetvis att hävda att på samma sätt som Athletic Bilbao 

gav uttryck för baskisk kultur så ger Hammarby uttryck för för södermalmsk kultur, något 

som identifikationsanalysen också kommer fram till. Detta vore dock en något orättvis 

förenkling. Att vara supporter till Hammarby innebär både att du kan tillskriva dig de 

kulturella värden som förknippas med klubben, men också att du har en aktiv roll i 

förmedlandet av dessa värden tillsammans med klubben. På många sätt så har 

berättelseanalysen faktiskt gett klarhet i denna process, något som inte tas upp i Jones bok.  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En annan viktig slutsats som de bägge analyserna drar är vikten av separation från sportsliga 

framgångar. I berättelseanalysen konstateras att inkluderandet av fansen i klubb-begreppet 

bidrar till att supportrarna upplever en ökad närhet till klubbens värderingar, och att detta 

minskar pressen på sportsliga resultat. Detta förstärks givetvis av att två av de värden som 

berättelsen förmedlar är lojalitet och tålighet. Identifikationsanalysen påpekar också att det på 

många sätt ingår i själva klubbidentiteten att inte vara framgångsrik. Detta kan också kopplas 

till Gau, Brady och Galliots undersökning om supporterbeteende där de konstaterar att stark 

klubbidentitet, glädje över sportsliga framgångar samt överseende vid förluster är starkt 

korrelerade. Vi kan därför rimligen slå fast att det är en enorm fördel för Hammarby att 

genom sin starka klubbidentitet gardera sig mot sportliga motgångar, speciellt när både 

berättelsen om klubben, och dess identitet inkluderar resistens mot förlust. Hur detta skulle 

förändras om Hammarby plötsligt faktiskt lyckas med sin sportsliga utveckling och började 

vinna är däremot osäkert. O ena sida så lockar ett vinnande lag supportrar, men när det sker på 

bekostnad av den attraktiva underdog-imagen så är utgången oklar. Hursomhelst är detta 

troligen en av orsakerna till att klubben kan locka så mycket publik trots att man faktiskt 

varken har flest sympatisörer eller det bästa laget.  

 

3.2 Hammarbys marknadsstrategiers retoriska förtjänster 
Ett frågetecken i den här uppsatsen har varit hur resultaten från analyserna kan bidra till 

utvecklingen av retorikforskningen. Hammarbys marknadsstrategier är uppenbart 

framgångsrika, det är empiriskt bevisat då de drar flest supportrar i landet till sina matcher. 

Det är svårt att peka ut enskilda retoriska framgångar i helhetsberättelsen om Hammarby 

Fotboll, utan det är snarare den samlade bilden av organisationen som förmedlats som kan ges 

retoriska värden. Framförallt sättet som Hammarby skapar identifikationer med sina 

supportrar på, där de låter supportrarna själva ha en berättande roll. Utifrån Kenneth Burkes  

perspektiv att det är identifikation och inte övertalning som är retorikens kärna så är har 

strategin också en stark retorisk förankring. I princip så är det också mycket enkelt att förstå  

varför när korten väl är på bordet. Identifikationen berör helt enkelt intresset att driva 

berättelsen om det gemensamma framåt. Berättelseanalysen ger oss att både supportrar och 

klubb har ett egenintresse i att stärka klubbidentiteten eftersom den bidrar till den framgång 

som både klubb och spelare såsmåningom hoppas få ta del av.  För supportrarna har 

klubbidentiteten dessutom ett flertal andra kulturella värden och för Hammarby är 
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identifikationen viktigt för klubbens ekonomiska utveckling och fortlevnad. Resultatet blir 

något av en självuppfyllande profetia. Hammarby har skapat en relation mellan sig och sina 

supportrar där starka identifikationer krävs för fortsatt framgång och där båda parter har starka 

egenintressen att skapa nya identifikationer och därmed ännu starkare klubbidentitet. Ur 

retorisk synpunkt får detta ses som nästan genialiskt. I princip har denna process potential att 

växa sig ohyggligt stor så länge de kulturella värdena Hammarby förknippas med är 

attraktiva. Detta medför också en gigantiskt potential för att värva nya supportrar. Riskerna 

med strategin är förstås att exempelvis söderkulturen plötsligt inte längre är på modet. Kanske 

så kommer Hammarby i framtiden att tydligare rikta sig mot nationalistiska eller andra mer 

högerinriktade värden, om dessa skulle bedömas som mer attraktiva.  

 

Precis som Rehnberg beskriver finns alltid en risk med strategiskt berättande. Ett alltför 

påtagligt användande kan signalera cynism, men även detta problem tycks i det närmaste vara 

obefintligt i Hammarby. Detta är troligen eftersom det strategiska berättandet är mycket väl 

dolt. Supportrar blundar för, eller märker inte hur det strategiska berättandet påverkar dem, 

och detta på grund av att de själva tycker sig ha en del i helhetsberättelsen. När Hammarby 

exempelvis på ett mycket tydligt sätt använder praktiken i samband med kampanjen för 

Barncancerfonden påverkar detta inte supportrarnas inställning till klubben nämnvärt, 

eftersom den förmedlar värden som de själva medvetet eller omedvetet, varit med om att 

skapa.  

 

Så sammanfattningsvis: att genom strategiskt berättande och identifikationer skapa en relation 

till sin mottagare där denne upplever sig vara en del av både berättelsen och berättandet, samt 

själv har ett egenintresse att fortsätta och stärka relationen är Hammarbys marknadsstrategis 

största retoriska förtjänst.  

 

3.3 Avslutning 
Den här uppsatsen har valt att behandla en marknadsstrategi med en retorisk och en anpassad 

litteraturvetenskaplig metod för att nå en retorikvetenskaplig slutsats. I det stora hela tycker 

jag att kombinationen av Burkes identifikationsteori och Rehnbergs teori om strategiskt 

berättande har fungerat väl tillsammans och dess metoder har kompletterat varandra där det 

behövts. Uppsatsen kunnat konstatera hur den strategiska berättelsen om Hammarby byggs 

!27



upp både genom planerade insatser från klubbens sida, men också att supportrarna själva 

spelar en stor del både i berättelsen och som berättare. Vi har också kunnat bekräfta att 

Hammarbys klubbidentitet skapas genom identifikationer mellan supportrar och klubb baserat 

på kulturella och historiska värden tillhörande det geografiska området Södermalm. Vidare 

kan vi slå fast att det är en stor retorisk styrka för Hammarby att det gemensamma skapandet 

av berättelsen tillsammans med supportrar skapar identifikation dem emellan, och att detta 

faktum är av retorikvetenskapligt intresse.  

 

Slutligen vill jag rikta ett tack till de forskare och teoretiker vars arbete jag utgått ifrån, samt 

min handledare Jon Viklund.  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Bilagor 
 
Bilaga 1  
Följande inlägg bilder är bifogade i bilaga då det inte är möjligt att direktlänka till dessa 

inlägg.  
 
Facebookinlägg Hammarby Fotboll  
 

 

Bild 1 (från 20 maj, hämtad 20 maj) 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Bild 2 (från 20 maj, hämtad 20 maj) 

 
Bild 3 (från 20 maj, hämtad 20 maj) 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Bild 4 (från 17 maj, hämtad 17 maj) 

 

 

Bild 5 (från 7 maj, hämtad 18 maj) 
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