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Abstrakt 

Fotboll är den största sporten och engagerar människor över hela världen. Eftersom att 

fotbollen engagerar och involverar så många är det ett samhällsfenomen sociologiskt 

intressant att studera. Tidigare forskning visar att fotbollen under 1970–80-talet genomgick en 

ökad kommersialisering som bidrog till att fotbollen globaliserades vilket bidragit till att 

supporterskapet förändrats. Vidare visar forskningen hur supporterskapet historiskt sett haft 

en stark lokal anknytning till sin klubb, denna syn verkar dock ha förändrats. Forskningen 

beskriver idag en bredare syn på supporterskap som i samma utsträckning inte behöver vara 

lika lokalt förankrat som tidigare. Den traditionella synen på supporterskapet har ersatts och 

på senare tid inneburit förändringar i synen på supporterskapet. Med grund i diskursanalysens 

teoretiska och metodologiska utgångspunkter ämnade studien undersöka supportrars 

identitetskonstruktion genom talet. Resultatet baseras på tio stycken semistrukturerade 

intervjuer med individer som själva anser sig vara supportrar. Studiens resultat fann i talet hos 

informanterna fyra tydliga teman, supporterskapets grund, idealet, engagemang och 

gemenskap, som grundar supporterskapet. Dessa teman representeras av tio 

tolkningsrepertoarer som används som språkliga resurser av respondenterna i konstruktionen 

av supporterskapet. Studiens resultat visar att supportrarna tenderar att tillskriva supportrar 

med lokal anknytning det äkta supporterskapet. Vidare visar studiens resultat att supportrarnas 

identitetskonstruktioner är unika, men det visar även tendenser till likheter och skillnader 

mellan supportrar i relation till lokal respektive global anknytning till sin klubb.  

 
Nyckelord: Diskurspsykologi, supporterskap och identitet 
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Inledning 

Bakgrund och problemformulering 

Fotbollen är en av de största sporterna i världen sett till utövare och anhängare 

(Biggestglobalsports, 2015), vilket betyder att många människor har någon relation till 

sporten. Det är även detta stora intresse som gör fotbollen till en biljonindustri som i de fem 

största ligorna, England, Spanien, Tyskland, Italien och Frankrike hade en avkastning på 

närmare 11,5 biljoner euro 2014/2015 (Deloitte annual review of football finance, 2014). 

Statistiken från riksidrottsförbundet visar även att fotbollen i Sverige är den största sporten 

sett till antalet utövare. Av en stor sport kommer även ett stort antal anhängare, fotbollen i 

Sverige har omkring 2,5 miljoner besökare per år vilket gör att det även är den sport som 

toppar listan på antal anhängare (Riksidrottsförbundet, 2012). I och med att fotbollen 

engagerar och berör så många människor, är det ett samhällsfenomen som ur ett sociologiskt 

perspektiv går att studera då sociologi intresserar sig för människor, samhälle och dess 

relation. Genom ett urval av anhängare i Sverige är vi intresserade av att studera hur deras 

supporterskap formas. Tidigare forskningspresentationer lyfter bland annat fram fysisk 

närvaro, konsumtion, gemenskap etc. som faktorer till konstruktionen av en supporteridentitet 

(Giulianotti 2002; Heinonen 2009; Gibbons & Nuttall 2014). Giulianotti (2002) redogör att 

supporterskapet förr identifierades utifrån klass och sin lokala tillhörighet, det betyder att 

människor tillhörde den klubb som hörde till den ort där de växte upp. Men medias expansion 

har förändrat dagens samhälle, lokal identifiering till en viss klubb är idag inte lika 

legitimerande. Giulianotti (2002; 26-28) berättar att under 1960–70-talet började fotbollen 

kommersialiseras och tog ordentlig fart under 1980-talet. Idag går det nästan att följa vilken 

klubb som helst, nästan varhelst ifrån i världen eftersom det mesta går att följa medialt. 

Kravet på den lokala kopplingen till en fotbollsklubb kan idag ifrågasättas, supporterskap 

genom den fysiska närvaron har idag vidgats och är inte ända kravet. Magnus Engstrand 

(2003; 145-147, 155) menar att vi idag kan stötta klubbar i andra länder med motiv som att 

följa Paris Saint Germain för att Zlatan spelar där, eller att ett lag har samma tröjfärg som ens 

universitetslag, att individer går igång på framgångar eller viljan att stötta lag i motgångar etc. 

Dessa motiv stärks i Heinonens (2009; 168) artikel där författaren berättar att supportrar idag 

behöver förlita sig på medierna i konstruktionen av identitet. För andra kan ett supporterskap 

starta genom att individen själv varit aktiv, att supporterskapet går i arv eller att identifiera sig 

kollektivt med andra individer. Engstrand (2003; 111) beskriver även fotbollen som en 

flyktväg för individer, speciellt i Sydamerika där fattigdomen är bred och fotboll som är en 
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enkel och ekonomiskt tillgänglig sport används som en flyktväg från eländet. Författaren 

(2003; 144-164) menar att fotbollen på flera plan kan liknas vid religion, den ger trygghet, 

gemenskap och tron på ett lag är något som människor bär med sig i sin vardag och skapar 

därmed en livsstil.  

Fotbollen är ingenting utan sina supportrar och supportrarna är ingenting utan sitt lag. 

Benämningen ”den tolfte spelaren” är ett uttryck som används för att uttrycka supportrarnas 

betydelse, konsensus av uttrycket är att supportrarna har lika stor betydelse för laget som dess 

elva spelare, dess stöd är otroligt viktigt och närvaron värderas högt vilket stärks av Gibbons 

& Nuttall (2014) forskning kring supporterskap. Men är det inte orättvist att endast ge 

betydelse åt de som närvarar på matcher, när den globala fotbollsmarknaden är större än 

någonsin? Så vad är egentligen en supporter? “En äkta supporter är väl den som står där 

match efter match oavsett motgång”. “En äkta supporter låter helt fel. Det handlar snarare 

om olika grader av supporterskap”. Citaten ovan är tagna ur kommentarsfältet från en 

krönika som ställer sig frågande till hur supportern definieras (ifkgoteborg.se, 2012). 

Uttalandena åskådliggör två olika tankegångar kring hur en äkta supporter definieras, den ena 

definierar supportern likt det historiska lokalpatriotiska, att en supporter är närvarande varje 

match vilket även ställer vissa krav på lokal tillhörighet. Det andra citatet öppnar för ett 

”liberalt” supporterskap, att individers supporterskap ser olika ut och att det inte endast finns 

en supporterstil. Utifrån dessa citat förstår vi att hur supporterskapet definieras är högst 

individuellt, för vissa handlar det om en fysisk närvaro hos individen, närvaron är det viktiga 

och det är där supportern definieras. En annan åsikt betonar att det finns flera olika sätt att 

vara supporter, ett modernt ställningstagande i relation till fotbollens kommersialisering. Det 

är enkelt att se supportern som en individ klädd i klubbens kläder, tågandes mot arenan och 

sjunger sånger där han står i folkhavet av likasinnade. Men finns inte supportern i andra 

miljöer? Som ter sig på andra sätt och sitter framför TV:n varje lördag och följer sitt klubblag, 

utan tröja och utan sånger. 

 Genom fotbollens kommersialisering och utveckling, som utmanar den historiska 

bilden av supporterskapet finner vi det intressant att försöka förstå hur identiteten som 

fotbollssupporter idag artikuleras. Därför ämnar vi undersöka de meningsskiljaktigheter som 

finns kring hur supporterskap definieras samt vilka skilda identitetskonstruktioner som finns i 

Sverige. Identitetskonstruktionerna analyseras genom tolkningsrepertoarer vilket är de 

begrepp och termer som urskiljs som betydande i individers språkbruk och kan kopplas som 

väsentliga till individens förklaringar av sociala praktiker. 
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Syfte och frågeställningar             

Syftet med studien är att genom en diskursanalys få förståelse för hur individer inom svensk 

fotbollskultur, genom talet, konstruerar sina identiteter och konstrueras identiteten annorlunda 

i relation till fotbollens kommersialisering. 

 

 Vilka tolkningsrepertoarer tillskriver individer ett äkta supporterskap? 

 Vilka tolkningsrepertoarer används i supportrars identitetskonstruktion och skiljer 

användandet sig åt hos lokala och globala supportrar? 

 

Disposition 

Vidare kommer vi att presentera ett avsnitt med tidigare forskning, där vi redogör för vad som 

finns att tillgå inom detta fält sedan tidigare, forskning som har behandlat identiteten 

supporter på olika sätt. Det tredje avsnittet presenterar studiens teori, där behandlas 

diskursanalysen som är den valda teorin, samt dess filosofiska grunder som är viktiga i 

förståelsen av diskursanalysen. Avsnittet mynnar sedan ut i den specifika teorin inom 

diskursanalysen vi valt att använda för studien, diskurspsykologi. Vidare i kapitel fyra 

presenterar vi studiens metod, den innefattar beskrivning av studiens metodval, förberedelser, 

urval, tillvägagångssätt, de etiska övervägandena och hur vi säkrat validitet och reliabilitet för 

studien. Inbakat i detta kapitel förs även en metoddiskussion där begränsningar och fördelar 

med metodvalet diskuteras. Resultat och analys kommer sedan att presenteras i kapitel fem 

där vi redogör för resultatet av den empiri vi samlat in och analyserar den med hjälp av 

studiens valda teori och analysverktyg. I kapitel sex presenteras studiens diskussion. Den 

innefattar först en sammanfattning och resultat kopplat till syfte och frågeställningar. Vidare 

diskuteras resultatet i relation till tidigare forskning. Sedan förs en reflekterande diskussion 

om lämpligheten av studiens valda teori och metod. Till sist ges en slutsats och förslag på 

vidare forskning inom området utifrån de erfarenheter och kunskap som presenteras i 

föreliggande studie.  
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Tidigare forskning 

I detta kapitel presenteras forskning som behandlar det forskningsområde föreliggande studie 

valt att studera. Tidigare forskning presenteras i relation till studiens ämnesområde och syfte 

för att ge läsaren en inblick i delar av forskningsfältet rörande supporterkultur och identitet. 

Forskningen som presenteras kommer från material publicerat i artiklar och böcker. Kapitlet 

är strukturerat efter tre teman, det görs för att sammanställa forskning som behandlar liknande 

områden och förenkla i läsningen med en tydlig struktur. Första temat är idealsupportern som 

behandlar forskning kring konstruktionen av ett äkta supporterskap, här vill vi presentera 

delar av forskning där individer beskriver bilden av en idealsupporter. Andra temat är lokal 

och global supporter och behandlar forskning kring supportrar med lokala och globala 

anknytningar till sin klubb, denna forskning belyser skillnader i identitetskonstruktionen. 

Slutligen presenteras tredje temat, gemenskapens betydelse, som behandlar forskning om 

gemenskapens betydelse i relation till fotbollen och dess betydelse för supporterskapet. 

Strukturen kring temana görs för att gruppera forskningen i dess olika ämnen, förenkla 

läsningen och ge en introduktion till hur delar av forskningen ser ut kring de olika temana. 

 För att få fram relevant forskning använde vi oss av specifika sökord och databaser. 

De databaser som användes var Uppsala universitetsbibliotek och ProQuest, genom dessa 

databaser har vi förts vidare till JSTORE och Sociological abstracts. Sökorden som användes 

var identitet, identity, identity construction, fandom, supporter, team identification, soccer, 

fotboll, authentic och användes i olika kombinationer i sökningen. 

 

Idealsupportern 

En forskningsöversikt gjord av forskaren Davis (2015) har studerat ett relativt outforskat 

område rörande supporterskapets äkthet. Han beskriver att fotbollssupportrar likt fotbollen 

överlag i och med kommersialisering tappat sin äkthet. Detta har istället ersatts av en allt 

växande konsumtionsinställning bland klubbar och supportrar. Fotbollen har tidigare varit en 

sport för arbetarklassen och tidigare ansågs äkta supportrar vara dem med en lokal förankring 

till sin klubb, klubben man stöttade var klubben som fanns i sin födelseort (Davis, 2015; 422-

434; Giulianotti, 2002; 26-28). Vidare hävdar Davis (2015) att det idag inte finns några äkta 

supportrar. Diskussionen om äkta och oäkta har i och med kommersialiseringen delvis 

försvunnit, detta menar forskaren beror på att supportrar idag enklare kan göra individuella 

val av klubbar över hela världen till skillnad från tidigare och den äkta supportern som 

tidigare haft en lokal anknytning till klubben har tonats ner. Davis (2015) betonar att dagens 
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debatt inte handlar om det traditionellt äkta eller oäkta utan istället om olika kategorier av 

supportrar. Där alla supportrar, oavsett geografisk anknytning, har någon form av 

konsumtionsinställning till sitt lag vilket är grunden till att diskussionen om äkthet har tonats 

ner.  

Gibbons & Nuttall (2014) öppnade en studie kritiska till att den äkta supportern i 

modern tid definieras genom sin närvaro på matcherna, detta i och med den globalisering och 

mediebevakning fotbollen genomgått på senare tid. Tidigare studier (Redhead, 1997; 

Giulianotti, 2002) menar att den mest hängivna supportern varit den som alltid är på lagets 

matcher. Forskarna vill i denna studie kritiskt granska detta antagande genom att se hur fans 

själva beskriver betydelsen av att vara på varje match för att kategoriseras eller klassas som 

en "äkta" supporter. Detta har fått en allt växande kritik bland supportrar som menar att 

"äktheten" kan visas på andra sätt än att bara vara på matcher inom dagens moderna och 

globala supporterskap. Resultatet visar att en växande grupp av supportrar i undersökningen 

anser att kärnbeviset för en "äkta" supporter finner stöd i matchnärvaro. Dock så menar 

forskarna att man i deras resultat inte kan bedöma den "äkta" supporten, men att det ligger 

som stöd till tidigare studier, dock att mer forskning kring området krävs (Gibbons & Nuttall, 

2014; 1-10). Denna studie ger en viss inblick äktheten vilket blir betydande i individers 

konstruktion av supporterskap. 

 

Lokalt och globalt supporterskap 

Fotbollen har under det senaste decenniet genomgått stora kommersiella förändringar, bland 

annat via ett ökat massmedialt intresse, detta har expanderat den redan stora supporterskaran 

att breda ut sig ännu mer världen över. I studien Supporters, followers, fans and flaneurs av 

Giulianotti (2002) visar resultatet studerat utifrån ett engelskt perspektiv att det finns fyra 

olika typer av supporterar. I resultatet redogör författaren historiskt för hur fotbollen och 

identiteten supporter gått från den lokala förankringen av fans till att idag inneha allt fler fans 

med en global förankring där klubbmärket idag är en handelsvara. Vilket enligt författaren 

påverkar hur åskådare idag identifierar sig med en viss klubb (Giulianotti, 2002; 27-30). 

Identifieringen i relation till diskussionen om den äkta supportern blir i denna kontext 

intressant att studera, vidare forskning om äkthet diskuteras i ett kommande avsnitt. 

I studien presenterar Giulianotti (2002) fyra kategorier av fotbollsåskådare, supportrar, 

anhängare, fans och flanörer. Kategorierna supporter och anhängare benämns enligt 

författaren som de traditionella åskådarna som innehar historiska, kulturella samt emotionella 
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band till klubben. Dessa band ligger till grund för de traditionella åskådarnas motiv att 

personifiera och identifiera sig själv med klubben och klubbmärket. Den traditionella 

åskådaren har hög lojalitet samt solidaritet till klubben (Giulianotti, 2002; 33-35). Porat 

(2012; 280) hävdar i likhet med Giulianotti att traditionella åskådare har den känslomässiga 

kopplingen till klubben, klubben är deras center i livet vilket påverkar hur de planerar sina liv. 

Vidare presenteras två andra kategorierna av Giulianotti (2002), fans och flanörer, de är 

åskådare med en tydligare konsumtionsinställning till sitt lag. Fansen som författaren kallar 

“moderna fans” bor oftast inte på orten klubben utgår ifrån, de saknar den fysiska närvaron till 

laget och följer ofta klubbar utanför landsgränserna. För dessa supportrar finns även det 

emotionella bandet men för att visa sin solidaritet till klubben konsumerar man exempelvis 

lagets matchtröjor och halsdukar. Denna konsumtion blir ett sätt att visa sin kärlek till 

klubben, vilket enligt författaren görs symboliskt istället för de historiska, kulturella band de 

traditionella fansen har till klubben. Även Heinonen (2000) hävdar att identiteten till ett lag 

som global supporter är något individen själv måste skapa och att konsumtion är ett sätt att 

visa sin legitimitet (Heinonen, 2000; 153). Flanören är ytterligare ett exempel på den moderna 

åskådaren, som har ett ekonomiskt och akademiskt kapital. Identifieringen till ett visst lag är i 

kontrast till den traditionella åskådaren svalt, istället är konsumtion och lagets framgång 

centralt och den personliga lojalitet- och solidaritetskänslan till klubben kan därav bytas ut 

(Giulianotti, 2002; 34-40). I kontrast till detta visar en studie som utgår från supportrar i 

Sydafrika att individers identifiering till en klubb sker genom mycket utsmyckning av 

klubbens kläder och färger. Men dessa supportrar har till skillnad från fans och flanören, 

beskrivna ovan, en lokal anknytning och närvarar på matcher vilket tyder på att konsumtionen 

även här kan vara viktig för lokala supportrars identitetskonstruktion (Kaminju & Ndlovu, 

2011; 307-309).  

 

Forskning kring gemenskap 

För att få ytterligare förståelse i hur supportrars identitetsuppbyggnad kan se ut inom 

fotbollskulturen har forskarna Branscombe & Wann (1991; 3-5) presenterat ett resultat som 

visar att identifieringen med ett fotbollslag medför ett flertal positiva aspekter för individen. 

Resultatet visar att deltagarna i studien upplevde och visade på flera positiva känslor av att 

identifiera sig med en klubb, framför allt minskade individens negativa känslor, t.ex. att känna 

depression, ensamhet och utanförskap. Dessa resultat med ökad positiv påverkan på individer 

har även fått utrymme i studier om grupprocesser, genom att identifiera sig med en grupp ger 
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det möjlighet för individen att känna av social samhörighet som resulterar i att individen 

upplevde en ökad positiv självkänsla (Wann, Grieve, Waddill & Martin, 2008; 440f). 

Identifieringens positiva betydelse för gemenskap och social samhörighet med ett lag tar 

författaren Heinonen (2000) upp i sin artikel. I studien studeras fenomenet "fans" och 

fotbollsklubbens betydelse för hur individer konstruerar sin identitet, detta studeras genom 

individers narrativ. Framför allt menar författaren att laget blir en symbol för flera individer 

att sluta upp kring som därav skapar en kollektiv identifiering och gemenskap (Heinonen, 

2000; 166). Fler försök att visa på vad fotboll och klubblag har för betydelse för individer och 

gemenskap har gjorts av Ranc (2009). Han visar i sin studie vad fotbollslaget Paris Saint-

Germain i Paris har för betydelse för samhället. Under svåra tider eller samhällsförändringar 

får laget ett symboliskt värde och blir en gemensam faktor som sluter samman individer från 

alla samhällets hörn, individer identifierar sig med laget och skapar en kollektiv identitet 

vilket därav skapar en gemenskap mellan invånarna (Ranc, 2009; 57-59).  

För att få ytterligare förståelse för gemenskapens betydelse och hur det påverkar 

individer i hur man konstruerar sin identitet så har Engstrand (2003) närmare studerat 

fenomenet supporter och tar i sin bok Fotboll och Religion upp likheter mellan fotboll och 

religion. Vanligt bland supportrar är att skapa starka känslomässiga band till sitt lag som 

påverkar individens identitet även utanför arenan, exempelvis hur individen agerar och tänker 

i sin vardag. Identifikationen som supporter med ett visst lag resulterar ofta i att individen 

upplever en känsla av samhörighet, engagemang och lojalitet till klubben (Engstrand 2003; 

144-146; Heinonen, 2000; 166). Genom att individen exempelvis klär sig i lagets färger, 

sjunger lagets sånger, upplever samhörighet med andra likasinnade samt stöttar sitt lag i såväl 

framgång som motgång gör att identiteten som fotbollssupporter kan liknas med religion 

(Engstrand, 2003; 155-156). 

Samtidigt visar forskning att identifieringen med ett lag också kan medföra negativa 

konsekvenser. Wann, Carlson & Schraders (1999) studie presenterar ett resultat där supportrar 

som identifierar sig med ett lag också kan uppvisa ett ökat våldsbeteende. Individer som 

känner lägre grad av identifiering till en klubb, försämrar inte sin självbild och beteende 

negativt vid lagets resultat. Istället visar studien att individer med hög identifiering till ett lag 

oftare upplevde framgångar och motgångar som betydligt viktigare och svårare att hantera, 

vilket påverkar individens beteende och kan leda till våld mellan supportrar (Wann, Carlson 

& Schrader, 1999; 279-282; Porat, 2010; 288). Shoham, Dalakas, & Lahav (2015) studie 

presenterar ett resultat som visar att åskådares fysiska och verbala våld ökat det senaste 

decenniet. Identifikationen med ett lag, gemenskapen med andra likasinnade gör att individen 
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skapar en kollektiv identitet, "in-gruppen", som ställs i dikotomi mot "ut-gruppen", som i det 

här fallet är motståndarlagets supportrar. Vissa individer utför våldsamma handlingar de i 

andra situationer inte skulle utfört, forskarna ger en möjlig förklaring till att det 

våldsbeteendet hos individen styrs av solidaritet, gemenskap och grupptryck (Shoham, 

Dalakas & Lahav, 2015; 23-25).  

 

Sammanfattning av tidigare forskning 

I det här kapitlet har vi presenterat och lyft fram delar av tidigare forskning som gjorts 

rörande fotbollssupportrar, supporterskapets betydelse och identitetskonstruktionen från olika 

perspektiv. Inledningsvis presenterades delar av forskning kring ett relativt outforskat område 

rörande diskussioner om “äkta” supportrar. Då fotbollen, som vi nämnt, under senare 

decennier genomgått en stor förändring genom en ökad kommersialisering har den lokala 

anknytningen förlorat kraft. Idag diskuteras hur den “äkta” supportern ser ut i relation till 

lokal och global anknytning, något vi kommer undersöka. En del av studiens syfte är att se 

hur respondenterna genom sitt tal förhåller sig till och konstruerar den “äkta” supporter. 

Vidare presenterades forskning som berör olika kategoriseringar av supporteridentiteter, 

resultat som visar på olika supporterkategorier där det går att se skillnader på lokala och 

globala anknytningar till sin klubb. Forskning med syfte att ligga i relation till 

problemformuleringen, att visa hur individer idag på grund av kommersialiseringen på olika 

sätt kan identifierar sig till sina lag. Detta väcker funderingar om betydelsen av att vara global 

eller lokal supporter påverkar hur individer genom sitt tal konstruerar identiteten 

fotbollssupporter som ligger i relation till studiens syfte. Avslutningsvis presenterades 

forskning med fokus på gemenskapen och samhörighetens betydelse. Av tidigare forskning vi 

läst ser vi att gemenskapen har betydelse för supporteridentiteten och presenteras därav i ett 

avsnitt. 

Forskning som har presenterats ger många intressanta perspektiv i hur individer med 

olika anknytningar till klubben konstruerar sin supporteridentitet och vilka kriterier som bör 

uppfyllas för varje grupp. Men få studier utgår ifrån individers narrativ och de flesta studierna 

är metaanalyser gjord på material från tidigare analyser och teorier vilket endast ger resultat 

och ingen inblick i hur identiteter faktiskt artikuleras, vilket motiverar föreliggande studie. 

Forskningen som vi funnit och presenterar skildrar inte heller det svenska perspektivet, det 

kan då vara svårt att översätta resultatet till det svenska samhället då supporterkulturerna 

samhällen emellan kan skilja sig åt. Men syftet med att presentera forskningen är att ge en 
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bild av hur supporterkulturen kan se ut och den svenska supporterkulturen kommer att 

studeras i denna studie. Vi kommer även ge en tydlig bild av hur individer själva artikulerar 

sin supporteridentitet och åsikter kring det vilket saknas i den tidigare forskningen. 
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Teori  

Teoriavsnittet presenterar den teoretiska ram vi valt som kommer appliceras på studiens 

empiriska material. Inledningsvis presenteras diskursanalysens socialkonstruktionistiska 

grunder. Syftet med detta är den socialkonstruktionistiska grunden som gör att 

diskursanalysen ser individers handlingar, t.ex. språket, som socialt konstituerande vilket är 

viktigt i förståelsen av diskursanalys. Studiens syfte är att studera hur individer genom sitt tal 

konstruerar identiteten fotbollssupporter, bedömningen är att en diskursanalys är mest 

tillämpbar för att studera identitetskonstruktionen genom talet. Diskursanalysen ger möjlighet 

att lyfta fram individens tal och vidare analysera identitetskonstruktionen. Vidare presenteras 

mer ingående diskursanalysen och diskurspsykologin samt studiens första analysverktyg, 

tolkningsrepertoar. Det ska presenteras noggrant för att ge läsaren den kunskap som behövs 

för att förstå studien. Vi kommer grundligt i ett avsnitt presentera teorier kring identitet och 

identitetskonstruktion, det görs eftersom identitet är kärnan i studien och det är viktigt att 

förstå hur vi teoretiskt använder identitet. Kopplat till identitet kommer vi integrera ett avsnitt 

som behandlar narrativet, vilket betyder individers livshistoria och hur det kan ligga till grund 

för identitetskonstruktionen. Avsnittet avslutas med att presentera studiens andra 

analysverktyg subjektsposition, som är nära relaterat till identitet.  

 

Diskursanalys som socialkonstruktionism  

Genom diskursanalysen får forskaren teori och metod i ett sammanvävt paket som innefattar 

teoretiska modeller, filosofiska grunder samt metodologiska riktlinjer. Winter Jörgensen & 

Phillips (2000; 10) klargör att det är viktigt att inom diskursanalys inte försöka använda teori 

eller metod lösryckt ifrån varandra eftersom de är integrerade. Diskursanalysen ses som ett 

paraplybegrepp där det finns förgreningar med olika analysmetoder, vi kommer att inrikta oss 

på den diskurspsykologiska analysmetoden. För att förstå diskursanalysen är det väsentligt att 

förstå dess grund, socialkonstruktionismen och dess syn på kunskap. Det diskursiva fältet som 

presenteras av Winther Jörgensen & Phillips (2000) har en socialkonstruktionistisk grund 

vilket innebär att världen vi lever är socialt konstruerad, den kunskap denna studie ämnar 

presentera är inget objektivt utan subjektiva uppfattningar från individer, det är narrativen 

från de individer vi intervjuar som synliggörs. Synen på hur vi människor ser på verkligheten, 

berättandet och kunskap, innebär en kritisk inställning till vad kunskap är. Den kunskap vi har 

om världen ska inte ses som en objektiv och generell sanning. Kunskapen ska ses som en av 

många olika sanningar socialt skapad av individens subjektiva uppfattningar och 
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konstruktioner som förs vidare genom tal, text och bild via interaktioner. Världen är bara för 

oss förstådd utifrån de kategorier vi skapar om verkligheten. Centralt för alla är språket. Med 

det diskursanalytiska angreppssättet finns det inte för oss någon objektiv sanning av 

fenomenet vi ska studera. Intresset för oss blir att fokusera på individens subjektiva 

konstituerande och framställning av sig själv och världen (Winther Jörgensen & Phillips 

2000; 11-12). Denna inriktning blir viktigt att förhålla oss till då intresset ligger i individernas 

egna beskrivningar som konstruerar deras verklighet. För att analysera deras utsagor kommer 

vi använda diskurspsykologin och de analysverktyg som senare presenteras. Genom att 

använda dessa teoretiska utgångspunkter undviker vi ett subjektivt resultat baserat på egna 

tolkningar, resultatet kommer istället präglas av respondenternas berättelser.  

De ovan nämnda filosofiska antagandena ligger till grund för diskursanalysen, centralt 

i förståelsen för diskursanalys blir att förklara vad en diskurs är. Diskurs definieras ofta som 

ett bestämt sätt att tala om någonting, alltså att språket vi talar har bestämd struktur vilket 

leder till att våra utsagor följer dessa strukturer när vi agerar i vår sociala verklighet. Utifrån 

de filosofiska grunderna om en dynamisk verklighet betyder det att när vi agerar i vår sociala 

värld formar och omformar vi den genom våra utsagor. Språket är centralt och ska ses som 

handelskraftigt och en källa som konstituerar vår sociala värld, identitet och relationer och 

inte bara ett medium som speglar en rådande verklighet utan bidrar till skapandet och 

förändringar (Winther Jörgensen & Phillips, 2000; 7, 15, 16). Därför är individens uppfattning 

och presentation av världen kontingent, vilket betyder att uppfattningen av verkligheten, 

kunskap och identitet är endast tillfällig och kan, men inte nödvändigtvis, förändras över tid. 

Detta synsätt benämns som anti-essentialistiskt och betyder, i motsats till essenser, att vår 

verklighet, kunskap, identitet, relationer etc. inte stadgas utifrån yttre premisser (Winther 

Jörgensen & Phillips, 2000; 11-12).  

Ett perspektiv som ofta används för att studera hur identiteter blir till som diskursiv 

konstruktion är det narrativa perspektivet. Narrativitetsbegreppet fokuserar på längre 

berättelser och kontinuitet i talet, en berättelse måste ibland analyseras i sin helhet då 

berättandet, struktur och form bidrar till förståelse (Johansson, 2005; 34) Det är något vi 

förstått utifrån denna studies material då respondenter gett utförliga berättelser om deras 

supporterskap. Narrativets fokus på kontinuitet går delvis i motsättning till diskursanalysen, 

skillnaden är fokus på kontinuitet kontra tillfälligheter och motsägelser, alltså kortare utdrag 

och motsägelser i uttalanden. Men vi finner det värdefullt att integrera båda dessa perspektiv i 

analysen av denna studies material där längre berättelser och tillfälligheter återfinns. 

Livsberättelser, så kallade narrativ, är ett perspektiv att undersöka för att se hur individer 
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konstruerar sina identiteter. Flera artiklar (Cosier, 2011; Ahn, 2011) talar om narrativet som 

en betydande del i skapandet av identitet. De redogör för hur analyserande av elevers 

berättelser visar vilken betydelse den sociala kontexten har för identitetskonstruktionen. En 

annan artikel fokuserade på barns konstruktion av identiteten genom narrativen. Bakthin 

(1981, genom Jiryung Ahn, 2011; 416) säger, för att förstå hur individer konstruerar och 

rekonstruerar sina identiteter måste vi fokusera på individers berättelser. Berättelserna är 

nyckeln till att förstå vem vi är, individer positionerar sig själva genom sina berättelser. 

Schiffrin (1996) berättar att genom att analysera textberättelser kan hon urskilja hur 

textförfattaren visar sin sociala identitet. Hur de positionerar sig i berättelsen och kommer 

fram till att identitetskonstruktionen i berättelser ofta är lokalt förankrad, identiteten är 

kopplad till var vi är positionerade för tillfället. 

 

Diskurspsykologi 

Diskurspsykologin är en förgrening från diskursanalysen och utgår därmed från samma 

filosofiska grunder och teoretiska premisser som redogjorts i avsnittet om diskursanalys. För 

att distansera sig från traditionell psykologi så handlar diskurspsykologi inte om inre psykiska 

förhållanden, det går istället från det kognitiva till studerandet av social interaktion. 

Diskurspsykologin fokuserar på det aktiva användandet av språkbruket i konkret social 

interaktion vilket hjälper oss att se individers identitetskonstruktion. Diskurspsykologin 

försöker inte att analysera förändringar i samhällsstrukturer utan fokuserar mer på att studera 

hur individer förhåller sig till diskurser och framställer sig utifrån dem i social interaktion. 

Diskurspsykologin ser identiteter som diskursiva, alltså ses de som föränderliga och formas 

och omformas genom talet i sociala praktiker (Winther Jörgensen & Phillips, 2000; 13-14, 

105-106). Med diskurspsykologin ämnar vi studera individens tal i interaktion på nära håll 

och återge aktörens bild av verkligheten och således försöka synliggöra olika diskursiva 

praktiker som konstruerar deras supporteridentitet (Fairclough, 2001; 229). 

Diskurspsykologin är en bra teoretisk utgångspunkt i relation till studiens syfte och 

frågeställningar. Det blir för oss viktigt att fånga individers tal kring fenomenet vi undersöker 

då det handlar om en subjektiv uppfattning och inte någon generell sanning. Respondenternas 

tal konstruerar identiteten, det är denna identitetskonstruktion studien ämnar fånga genom 

diskurspsykologin. Detta kan göras med hjälp av tolkningsrepertoarer som är studiens första 

analysbegrepp, ett begrepp som inom diskurspsykologi används istället för diskurs. Man 

söker avabstrahera diskursbegreppet för att enklare och flexiblare kunna applicera det i 
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analysprocessen samtidigt som de även skiljer sig. Diskurs belyser större sammanhang medan 

tolkningsrepertoarer fokuserar på språkets väsentliga beståndsdelar (Potter & Wetherell, 

1987; 149). Tolkningsrepertoarer är de begrepp och termer som man urskiljer som betydande 

i språkbruket och kan kopplas som väsentliga för individens förklaringar av olika sociala 

praktiker. Genom tolkningsrepertoarer ämnar studien genom diskurspsykologi analysera vad 

individen vill åstadkomma med sitt tal, vi söker inte endast redogöra för individens tal utan 

vad som faktiskt sker när individen uttrycker sig. Med hjälp av tolkningsrepertoarer vill vi 

bättre kunna analysera vad språket åstadkommer som resurs och i material urskilja mönster i 

språkanvändningen på en detaljerad nivå som hjälper oss att koda samt kategorisera materialet 

och svara på studiens forskningsfrågor (Winther Jörgensen & Phillips, 2000; 114-116).  

 

Identitet 

”I have often thought that the best way to define a man's character would be to seek out the 

particular mental or moral attitude in which, when it came upon him, he felt himself most 

deeply and intensely active and alive. At such moments there is a voice inside which speaks 

and says: "This is the real me!”” (James, 1920). 

 

Citatet ovan är något vi kan tolka som en definition på identitet skrivet av William James, en 

amerikansk filosof och psykolog, redan 1878/79. James menar att kontexten, situationen och 

omständigheter är väsentliga delar i konstruktionen av ens identitet, situationerna varierar och 

som individ intar vi olika positioner från situation till situation där vi i en given situation låser 

en identitet – the real me! 

John Dewey (1932; 340) beskriver i likhet med James den flexibla identiteten och 

säger att det inte finns något fixerat färdigt jag, all individens handling är en omformning av 

jaget eftersom det skapar och öppnar nya viljor och möjligheter. Fasta identiteter är ingenting 

vi har vid födsel. Edley (2008; 192) redogör för att könsidentiteter, som ofta kan upplevas 

som fasta, inte är något vi föds till och inte heller något som vi blir. Han menar att 

könsidentiteten likt alla identiteter ska förstås som något ständigt föränderligt och skapas i 

sociala interaktioner. 

Det finns många olika identitetsteorier och Peter Burke, professor i sociologi, ser 

identitet som en intern process, betydelsen för hur en identitet utspelar sig beror på individens 

interna process. Burke (1980, refererad i Jan. E. Stets & Peter. J. Burke, 2003) menar att våra 

värderingar för en identitet och andras förväntningar på vår identitet ligger till grund för 
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uttrycket och beteendet hos en identitet. Individer kan ha olika värderingar och beteendet hos 

en identitet som student kan se olika ut från individ till individ. 

Men sociologin står i motsättning till denna psykologiska inriktning och menar att 

samhället grundar identiteter. För att ge en klar bild av vad identitet är och hur identiteter 

skapas kommer även ”jaget” förklaras. Stryker (1980), professor i sociologi menar att 

individers jag är en konstruktion av samhället, det framträder och formas i social interaktion 

inom ett komplext, organiserat och föränderligt samhälle. Jaget ska inte ses som en färdig 

stabil process utan utvecklas genom erfarenheter. Fortsättningsvis är individers identiteter en 

del av jaget, men till skillnad från jaget är identiteterna väldigt situationsbundna. När 

individer framträder i olika positioner i samhället synliggörs olika identiteter, i olika kontexter 

identifierar vi oss olika, ibland som far, ibland som kollega eller det som denna uppsats 

fokuserar på, supporter (Stryker, 1980; 60). En individ har således en identitet för varje 

specifik rollposition i samhället, även kallat subjektspositioner vilket vi återkommer till. 

Identitet är ett väl debatterat område bland flera discipliner och gemensamt kritiserar 

de den tidiga synen på identitet som stabil och enhetlig. På så sätt är dessa samtida perspektiv 

ofta anti-essentialistiska och utgår ifrån identitet som ständigt aktivt och föränderligt. Olika 

kontexter bringar fram olika framställningar av individen och konstruerar då kontextbundna 

identiteter. Stuart Hall (1996; 5f.) definierar således identitet; ”Identities are points of 

temporary attachment to the subject position, which discursive practices construct for us.”. 

I framställningen av sig själv i social interaktion sker ett identitetsskapande som t.ex. 

maskulin eller feminin, mamma eller pappa. Då intar individen en subjektsposition i samhället 

utifrån subjektets ideologi, sunda förnuft, trosuppfattning och förståelse av den givna 

situationen (Edley, 2001; 209-210). Detta kommer vara föreliggande studies andra 

analysverktyg. 

Identiteter ses som diskursiva och dess anti-essentialism gör dem till något som är 

kontingent, det betyder att identiteterna ständigt är föränderliga. Eftersom olika kontexter 

bringar fram olika framställningar av individen konstrueras då kontextbundna identiteter, det 

betyder att individer ständigt intar olika subjektspositioner. Identitet är således ting uppe för 

förhandling och formas och omformas i social interaktion. Eftersom att identiteter ses som 

dynamiska och kontextbundna byggs de upp och bestäms utifrån hur vi positionerar oss i 

sociala interaktioner. När en individ intar en subjektsposition sker en tillslutning av 

identiteten, det innebär att positionen vi intagit skapar den rådande identiteten passande för 

kontexten. Även fast identiteter ständigt förändras betyder det inte att helt nya identiteter 

uppstår varje gång, en ny identitet ses endast som en avlagring av en tidigare identitet, små 
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förändringar bildar en ny identitet. Tillslutning är viktigt i alla studier om identitet, när det 

sker en tillslutning skapar individen en tillfällig identitet för sig själv. Dessa tillslutningar kan 

möjligen leda till kollektiva identiteter vilket innebär att i en given situation positionerar 

individer sig likadant och det sker en tillslutning av samma identitet, att identifiera sig 

likadant skapar en kollektiv tillhörighet, en grupp (Winther & Phillips, 2000; 105-108, Edley, 

2001; 191-192). 
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Metod 

I detta kapitel redogör vi för studiens tillvägagångssätt i syfte att läsaren ska kunna följa 

studiens process för att förstå tillvägagångssättet för att få fram de resultat som senare 

presenteras. Studien är en kvalitativ intervjustudie som syftar till att studera hur 

respondenterna genom sitt tal konstruerar sin identitet. Här presenteras hur det empiriska 

materialet har samlats in, urvalsprocessen samt hur materialet har hanterats från rådata till 

analysmaterial. Kapitlet avslutas med att presentera studiens forskningsetiska överväganden 

samt validitetens betydelse när man använder sig av en kvalitativ ansats.  

 

Kvalitativ ansats  

Utifrån studiens tänkta forskningsområde har vi valt att använda oss av en kvalitativ ansats, 

som ordet antyder söker forskare här kvalitativ information, gå djupare i sökning och finna 

egenskaper av ett fenomen. Att gå in på djupet i kvalitativ ansats betyder att forskaren 

fokuserar på att studera helheten av få miljöer mer noggrant istället för att välja ut få aspekter 

av ett större område och gör ofta detta i ett nära förhållande till respondent eller 

observationsmiljön. Denna ansats står i motsats till den kvantitativa ansats som fokuserar på 

kvantiteten hos ett fenomen (Repstad, 2007; 15). Valet av kvalitativ metodansats är 

diskursanalys, diskursanalysen ämnar fastställa teckens betydelse i samhället. Genom att 

studera individers handlingar och utsagor går det att finna diskursiva mönster, 

tolkningsrepertoarer. Tolkningsrepertoarer är strukturer som påverkar och formar handlingar 

och utsagor (Winther Jørgensen & Phillips, 2000; 7, 16). Ur paraplybegreppet diskursanalys 

trär flera diskursanalytiska tillvägagångssätt fram och vi forskare kommer huvudsakligen 

använda förgreningen diskurspsykologi som metod. Diskurspsykologin fokuserar på det 

aktiva användandet av språkbruket i konkret social interaktion, så med diskurspsykologin vill 

vi studera individens tal i interaktion på nära håll och återge aktörens bild av verkligheten och 

således försöka synliggöra olika diskursiva praktiker (Winther Jørgensen & Phillips, 2000; 

14-15). Utifrån studien syfte och frågeställningar är det aktiva språkbruket och en textnära 

analys central, vi finner det mest lämpligt att använda kvalitativa metoder som ger möjligheter 

att bättre analysera respondenternas subjektiva världskonstruktion. 

Vi använde oss av intervjuer för att skapa det empiriska materialet, efter transkribering 

och kodning av råmaterialet skapades det material vi analyserat. Denna kvalitativa 

metodansats är en mellanmänsklig metod som grundar sig i att vi så bra som möjligt ville 

kunna redogöra för respondentens individuella konstruktion av världen. Kvalitativa ansatser 
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ger oss möjligheter att kunna vara närvarande och resulterar i att vi kan fördjupa oss och vara 

flexibla i insamlingen av materialet (Aspers, 2011; 14). Med flexibiliteten menar vi att ifall 

studien gjort en enkätundersökning skulle vi inte kunna förändra frågorna, att göra ändringar i 

frågeformulär skulle förstöra en enkätstudie då respondenterna utsätts för olika stimuli och 

datan blir då inte jämförbar. Men under en kvalitativ intervju kan vi vara flexibla och finner 

det inte problematiskt att ändra vissa frågor i intervjuguiden efter erfarenheter från tidigare 

intervjuer. Den kvalitativa ansatsen är även flexibel i aspekten att vi har möjlighet att variera 

följdfrågorna när vi uppmärksammar nya intresseområden under intervjuns gång, för vi är 

intresserade av aktörens egna konstruktion av världen och det är inte osannolikt att alla 

respondenters svar öppnar för olika följdfrågor (Repstad, 2007; 16).  

 

Urval 

När forskning bedrivs kan forskaren utforma sitt urval utifrån olika urvalskriterier. 

Föreliggande studie har valt ett strategiskt urval vilket innebär att forskaren väljer ut 

informanter som anses lämpliga att ge relevant information i relation till syfte och 

forskningsfrågor, syfte och frågeställningarna får ligga till grund för vilka informanter som är 

lämpliga (Repstad, 2007; 89). Denna urvalsmetod lämpar sig bäst i relation till studiens 

urvalskriterier. Det centrala urvalskriteriet studien har är att informanterna själva anser sig 

vara fotbollssupporter till en klubb. Utifrån studiens syfte och frågeställningar är detta ett 

kriterium som måste uppfyllas, informanter som inte uppfyller detta blir irrelevanta för 

studien. Studien har även ett underkriterium i relation till tidigare forskning, där flera studier 

diskuterar globala och lokala anhängare. Därför har vi ett underkriterium att det ska vara en 

bredd hos informanterna för att få dessa olika perspektiv, de ska variera mellan informanter 

med lokal anknytning till en klubb och informanter med en global anknytning till en klubb 

vilket innebär att klubben finns i ett annat land. Studiens informanter varierar i åldrar mellan 

19-48 år, detta är ett medvetet val för att undvika en homogen grupp samt få en bättre 

spridning som bidrar till olika perspektiv av fenomenet.  

Kontakten med informanter har skett på olika sätt, bland annat via supporterforum på 

internet och via telefon eller mail (bilaga 1). Fördelen med att vända sig till supporterforum är 

att det finns ett brett urval att kontakta, även om vi inte har någon relation till de vi kontaktar. 

Andra informanter har kontaktats i forskarnas närhet, där vi vet att de uppfyller kriterierna. 

Det kan finnas risker med att intervjua personer i sin närhet, intervjuare och respondent har 

kunskap om varandra och relationen dem emellan kan göra att respondenten ger en ny bild av 
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sig själv och utelämnar, överdriver eller är något felaktig i information som ges. Dock är de 

positiva effekterna av informanter i sin närhet att informanten känner sig trygg och är mer 

öppen i sina svar vilket vi värderade (Repstad, 2007; 91). 

 

Datainsamling  

Studien består av tio stycken intervjuer som samtliga genomfördes under en tvåveckorsperiod 

i slutet av april 2015. Innan intervjuerna genomfördes skickades ett informationsbrev till de 

respondenter som skulle delta, brevet innehöll relevant information för informanterna att ta 

del av innan intervjun ägde rum (se bilaga 1). Studien använder en semistrukturerad 

intervjuguide, det innebär att forskaren utformar övergripande frågor att förhålla sig till (se 

bilaga 2). Guiden ses som en mall och inte något som detaljerat måste följas. Fördelen med en 

semistrukturerad intervjuguide är att det finns färdiga frågor att återgå till ifall intervjun leder 

in på fel spår eller att intervjuaren kommer av sig, den öppnar även möjligheten att vara 

flexibla med följdfrågorna. Med en semistrukturerad intervjuguide känns samtalet mer 

vardagligt, mindre uppstaplat och öppnar för möjligheter att ställa fördjupade följdfrågor som 

kan ge mer detaljerade svar (Repstad, 2007; 85-86). Den semistrukturerade intervjuguiden 

består av tio stycken frågor i kronologisk ordning som bidrar med hjälp att hålla sig till de 

stora intresseområdena för intervjun och ses mer som en vägledare än en färdig mall 

(Repstad, 2007; 86) 

För insamlingen av det empiriska materialet genomfördes tio stycken intervjuer face-

to-face, med tio stycken olika respondenter. Intervjuerna genomfördes i samtycke med 

respondenterna på lämpliga platser i Uppsala och Gävle, eftersom vi utgår från dessa orter. 

Varje intervju spelades in med mobiltelefon. Vissa fördelar sågs med att vara två intervjuare 

för att göra en utförligare intervju, det för att båda kan bidra med att följa upp med följdfrågor 

som är relevanta. Den utförda intervjun kan tolkas på olika sätt och i efterhand diskuteras 

mellan forskarna vilket kan vara nyttigt för bättre förståelse. Dock finns det negativa aspekter 

av att vara fler intervjuare än respondenter, respondenten kan känna sig i underläge, eller ifall 

ämnet är känsligt bli obekväm vilket kan resultera i att intervjuns innehåll försämras (Repstad, 

2007; 111). Vi ansåg de ovan nämnda fördelarna tala för att vi gynnas av att genomföra 

intervjuer tillsammans, vi ansåg även inte forskningsområdet vara speciellt känsligt att 

respondenten skulle bli obekväm. Självklart fick respondentens åsikt om en eller två 

intervjuare vara det avgörande beslutet för att respondenten skulle känna sig så trygg som 
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möjligt. De flesta intervjuerna genomfördes, trots fördelarna av att vara två, enskilt då vi 

befann oss på olika orter och ibland inte hade möjligheten att vara två.  

Målet var att så fort som möjligt transkribera intervjuerna, helst samma dag eller 

dagen efter vilket gjordes. Detta gjordes dels för att vi forskare kommer ihåg intervjun som 

gjordes och kan lägga till kommentarer i materialet om detaljer vi fann relevanta, hade vi 

väntat för länge med att transkribera skulle vi troligtvis glömt dessa detaljer (Repstad, 2007; 

111).  

 

Forskarrollen  

Viktigt för alla forskare som utgår från socialkonstruktionistiska grunder är reflexivitet, i och 

med att sanningen konstrueras i den sociala interaktionen behöver forskare vara medvetna om 

att medverkan på fältet betyder att de är medskapare av världen (Kvale, 2009; 260). Så fort 

språket används producerar vi, likväl produceras vi, i den sociala verkligheten. Detta eftersom 

språket inte ses som en resurs som återspeglar vad som sker utan snarare som en 

handlingsapparat, det betyder att subjektet ses som en slav under och mästare över språket på 

samma gång (Edley, 2001; 190). Det är oundvikligt att som forskare inte vara medskapare av 

fältet som studeras då forskaren interagerar i det. Men för att forskarens närvaro ska påverka 

så lite som möjligt är det värt att tänka på att de frågor som ställs inte är ledande, de kan 

framkalla svar som mer utgår ifrån vad som förväntas och accepteras. På så sätt skulle vi 

forskare hjälpa till att upprätthålla diskurser. Eftersom att vi har erfarenhet av fältet vi 

studerar, behöver vi vara extra vaksamma på vårt beteende, omedvetet kan vi sitta fast i 

förkunskaper som reproducerar diskurser istället för att utmana dem. Sättet att diskutera 

fenomenet och ställa frågor kan innebära att vi inte sätter supporterbegreppet i en neutral 

position som öppnar för respondentens egen konstruktion och möjliga utmanande av de 

rådande diskurserna om supporterskap.   

 

Analysförförande  

När de 10 intervjuerna genomförts var det dags att transkribera materialet, varje intervju 

transkriberades enskilt. När transkriberingen var klar möttes vi åter för att arbeta tillsammans 

med kodningen av materialet. Materialet lästes igenom och diskuterades, vi gjorde en 

överskådlig kodning av materialet och markerade intressanta beskrivningar som återkom i 

materialet och kunde vidare fastställa olika teman. De återkommande teman vi fann gav 

möjlighet att finna tolkningsrepertoarer. Till en början fann vi fyra olika teman som blev 
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studiens tolkningsrepertoarer. Fortsättningsvis i arbetet, i överläggande med handledare, 

märkte vi dock att de fyra tolkningsrepertoarer var för breda. De representerade ett brett 

material som innehöll flera tolkningsrepertoarer. Vidare så kodades materialet om och vi fann 

tio tolkningsrepertoarerna i materialet, tio tolkningsrepertoarer som placerades i fyra 

övergripande teman. I kodningsprocessen användes färgpennor där vi valde att markera de 

beskrivningar från respondenterna som tillhörde en specifik tolkningsrepertoar med olika 

färger, en färg för varje tolkningsrepertoar, för att enklare kunna se helheten. Studiens tio 

tolkningsrepertoarer presenterades och legitimerades genom citat ur respondenternas 

berättelser. Varje respondent döptes i sin tur till var sitt fiktivt namn för att behålla 

anonymiteten.  

 När materialet kodats övergick arbetet i analys, kodningarna som resulterade i 

tolkningsrepertoarerna analyserades med hjälp av de teoretiska verktyg som beskrivit i 

teoriavsnittet vilket blev studiens resultat. Tolkningsrepertoarerna vi funnit representerar 

mönster i talet kring konstruktionen av supporteridentiteten och dessa repertoarer presenteras 

genom citat ur informanternas berättelser. Vidare analyseras citaten med hjälp av 

subjektspositioner där vi kan se hur individerna själva tillskriver sig subjektspositioner genom 

talet. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Att genomföra en intervjustudie innebär att forskaren alltid måste ta hänsyn till vissa etiska 

överväganden. Det är viktigt att man följer dessa och att det empiriska materialet behandlas 

varsamt så att respondenternas identitet och personliga information är skyddad. Vid forskning 

gällande humanistisk- och samhällsvetenskaplig inriktning finns det fyra etiska 

grundprinciper att ta hänsyn till vid genomförandet av en intervjustudie, informationskrav, 

samtyckeskrav, konfidentialitetskrav samt nyttjandekrav (Vetenskapsrådet, 2002).  

Inför genomförandet av föreliggande studie skulle hänsyn tas till informationskravet, 

då utformades ett informationsbrev (se bilaga 1) som redogör för studiens övergripande syfte 

samt hur denna undersökning kommer att gå tillväga och hur resultatet i studien kommer att 

presenteras. Vidare framgår det att deltagandet är frivilligt, det är frivilligt att avbryta när som 

helst och alla uppgifterna som lämnas endast används i enlighet med syftet av studien. Vidare 

görs i samtycke med respondenten ett godkännande av inspelning av intervjun samt att 

informantens personuppgifter behandlas konfidentiellt och att anonymitet utlovas. I 

informationsbrevet redogörs att alla intervjuer samt transkriberade material kommer att 
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raderas när det använts i huvudstudien. Informationsbrevet innehåller också kontaktuppgifter 

till studiens författare för att ge respondenten möjlighet att ställa frågor rörande studien. 

Informationskravet är i och med detta uppfyllt (Vetenskapsrådet, 2002; 7-8).  

I samband med att intervjuer ska genomföras behöver även ett samtyckeskrav 

uppfyllas, därför signerades ett samtyckesdokument av båda parter. Det är viktigt att båda 

parterna tydligt går igenom och är överens om deltagandets premisser. Detta dokument 

innefattar information om samtycke från båda parter om att utföra intervjun, att deltagarna har 

valmöjligheten att avbryta intervjun när som helst och även inneha rätten att begära att 

insamlat material inte publiceras. Det ska även finnas samtycke mellan båda parter om att 

intervjun spelas in (Vetenskapsrådet, 2002; 9-11). 

Konfidentialitetskravet innebär att deltagarna ska vara skyddade bakom anonymitet då 

de utgör det empiriska materialet. Informanternas personuppgifter som namn, ålder, kön, 

bostadsort, arbetsplats etc. kommer att behandlas på det sätt som krävs för att deltagarens 

identitet förblir anonym. Denna information nådde deltagaren genom informationsbrevet som 

tidigare nämnts samt att vid varje intervju informerades deltagaren igen för att vara säkra på 

att båda parter är på det klara med vad som gäller. Det empiriska materialet kommer att kodas 

på ett enkelt sätt genom färgpennor och fiktiva namn för att hålla isär det empiriska materialet 

och för att undanhålla informanternas namn och identitet (Vetenskapsrådet, 2002; 12-13). 

Det sista krav som ska tas hänsyn till är nyttjandekravet, det innebär att informera om 

hur det empiriska materialet kommer hanteras. Det framgick att materialet endast användes i 

förhållande till studiens syfte och materialet skulle inte överlåtas till någon annan part oavsett. 

Allt empiriska material, transkriberingar, inspelningar, anteckningar etc. som samlades in togs 

efter genomförd uppsats bort, det enda som finns kvar är de anonyma citat som presenteras 

genom uppsatsen (Vetenskapsrådet, 2002; 14). Även denna information finns med i 

informationsbrevet som sänds ut till deltagarna. 

 

Validitet och reliabilitet 

Inom forskning är strävan hos forskare alltid att ha en så hög validitet och reliabilitet som 

möjligt. Med validitet visar forskaren på giltighet, riktighet, styrkan i studiens yttrande och 

ifall det studien avser mäta faktiskt mäts. Med reliabilitet beskrivs ifall mätningarna görs 

konsistent, med relevanta verktyg och ifall studien kan reproduceras vid en annan tidpunkt av 

en annan forskare (Kvale, 2009; 263-264). Begreppen utformades för kvantitativ forskning 

och anses ofta vara svåra att på likvärdigt sätt användas för kvalitativ forskning (Repstad, 
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2007; 152). Inom kvantitativ forskning kan forskaren kontrollera reliabiliteten med hjälp av 

mätinstrument, i kvalitativ forskning är det inte möjligt. Då kan endast forskarna själva anse 

att de använder ett reliabelt verktyg att mäta med. Därför kommer en diskussion och 

argumentation föras om hur reliabiliteten och validiteten ökats i studien.  

Utifrån studiens syfte och frågeställningar är intervjuer bästa metodologiska 

angreppssätt, det ger ett djupare material och blir ett validare mätinstrument än kvantitativ 

metod. Genom intervjuer får vi en äkta och tydlig konstruktion av verkligheten vi studerar, 

möjligheten till att följa upp med följdfrågor och utveckla intressanta områden motiverar valet 

av intervju. Samtidigt är vi medveten om metodvalets negativa sida vilket är att forskarens 

inverkan på fältet gör oss till möjliga medskapare av respondentens konstruktion, närvaron 

skulle kunna påverka resultatet. För att närvaron ska påverka så lite som möjligt har 

intervjufrågorna utformats så neutrala som möjligt, frågorna får inte vara ledande eller 

uppfattas som att ett specifikt svar bör ges för att det anses vara det förväntade och 

accepterande. Detta höjer reliabiliteten, att ha ett verktyg som hjälper oss att undersöka det vi 

vill undersöka och inte påverkar respondenten att inte svara ärligt. För att stärka reliabiliteten 

kommer vi att spela in intervjuerna, transkribera och tematisera materialet. Det görs för att 

ordagrant kunna återge vad respondenterna sagt så intervjuerna inte blir forskarens tolkning, 

strukturerandet av material genom transkribering och tematisering öppnar även för att den 

empiriska analysen blir trovärdigare. Studiens respondenter bestäms utifrån ett strategiskt 

urval där forskarens subjektiva uppfattning ligger till grund för vilka vi anser kan tillgå med 

relevant information. Denna subjektiva påverkan försämrar studiens reliabilitet eftersom att 

ifall en annan forskare ska replikera studiens utförande kommer dennes val av respondenter 

skilja sig då våra subjektiva uppfattningar gällande respondenter troligtvis skiljer sig åt. Detta 

är dock ofrånkomligt när det kommer till val av respondenter för intervjustudier.  
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Resultat & Analys 

Detta kapitel är ämnat att presentera studiens resultat av den analyserade empirin. Det 

insamlade materialet har samlats in i syfte att besvara studiens frågeställningar rörande hur 

individer genom talet konstruerar sin identitet som fotbollssupportrar och inte minst hur det 

ter sig i relation till fotbollens globalisering. Tidigare forskning har lyft fram fotbollens 

globalisering och fotbollens kommersialisering har på både gott och ont förändrat 

fotbollskulturen och supporterskapet. Tidigare forskning visar även på olika typer av 

identitetskonstruktioner i relation till den lokala eller globala anknytningen, som ligger nära 

studiens frågeställningar. Denna studie ämnar undersöka detta från ett svenskt perspektiv, 

något som tidigare inte presenterats inom den tidigare forskningen. Resultatet representeras av 

tio respondenter och deras berättelser från intervjuer rörande supporterskap. Dessa berättelser 

kommer att presenteras utifrån tio tolkningsrepertoarer som representerar det tydligaste talet 

ur berättelserna. Dessa tolkningsrepertoarer är de språkliga verktyg informanterna använder 

för att konstruera sina och andras supporteridentiteter. Vidare genom att analysera 

användandet av dessa tolkningsrepertoarer hjälper det oss att urskilja tendenser i talet som 

skiljer respondenterna åt i relation till globaliseringen. Resultatet från detta hjälper oss att 

besvara studiens första och andra frågeställning.  

Gemensamt för intervjupersonerna är att alla har favoritlag och anser sig själv vara 

supporter till laget, men det skiljer sig i deras lokala och globala anknytning. För att inte 

avslöja respondenternas identitet kommer studien genomgående använda fiktiva namn för att 

göra texten mer levande. Informanterna som går under namnen Filip, Tomas, och Steven är 

28, 30 respektive 48 år och har gemensamt att de har en stark lokal anknytning till sina 

klubbar där de även är födda och uppvuxna. Vidare anser Joel, 23 och Axel, 27 även de har en 

lokal anknytning, dock inte alls lika stark, dessa informanter är supportrar till ett lag på annan 

ort. Informanterna Rickard, 24, Lisa, 27, Anton, 19, Markus, 22 och Erik, 26 är supportrar 

med en global anknytning till sin klubb. Med en global anknytning menas att dessa 

informanter följer klubbar utomlands. Utifrån urvalskriteriet, att anse sig själv vara supporter, 

inleddes intervjuerna med att informanterna frågades ifall de ansåg sig vara lokala eller 

globala supportrar. Filip, Tomas, Steven, Joel och Axel intog subjektspositionen som lokal 

supporter medan Rickard, Lisa, Anton, Markus och Erik intog subjektspositionen som global 

supporter. 

Vi har valt att presentera tolkningsrepertoarerna i fyra stycken teman, detta för att 

placera alla relaterade tolkningsrepertoarer i kluster vilket ger en logisk struktur och 
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underlättar presentationen av resultatet. Dessa fyra teman bygger gemensamt på hur 

respondenterna själva konstruerat supporterskapet. 

 

Supporterskapets grund 

Supporterskapets grund är det första av fyra teman där vi presenterar flera 

tolkningsrepertoarer som på olika sätt representerar respondenternas tal kring vad som 

grundar individens supporterskap. Temat representeras av tre tolkningsrepertoarer, arvet, 

idoler och kvalité.   

 

Arvet 

Arvet är en tolkningsrepertoar baserad på informanterna tal om fotbollsintresset, hur deras 

intresse startade och fortsatte till ett supporterskap. I det empiriska materialet gör sig arvets 

betydelse synligt för fotbollsintresset, när vi analyserade materialet visade kodningen den 

gemensamma uppfattningen om arvet hos de lokala supportrarna. Respondenternas familj och 

släkt har beskrivits som viktiga i hur fotbollsintresset tog fart. Arvsuppfattningen var 

tendenser som gjorde sig synlig hos supportrar med relation till lokalt supporterskap, vad som 

framgår som avgörande i berättelserna präglades av ett intresse för sporten fotboll genom 

arvet. Steven berättar om familjen och sin släkt som medverkande i hur hans fotbollsintresse 

startade; 

 

Jag har spelat själv, och växt upp i klubben… Troligtvis så har jag ärvt det av min 

far, det är alltså svårt att specificera. Eftersom att hela vår släkt spelar ju fotboll 

eller håller på med idrott överhuvudtaget, speciellt lagidrott. Det är ju liksom alla 

mina kusiner, morbror, moster på både mamma och pappas sida. Sen så har jag 

ju haft en far som givetvis engagerat sig och det var nog det första som tog mig in 

i fotbollen på det viset, sen har det ju aldrig varit några tveksamheter att man 

själv velat hålla på med det heller. Men just valet att just välja så är det ju för att 

man ärvt det liksom - Steven 

 

Stevens fotbollsintresse grundar sig mycket i arv från familjen, han säger att hela släkten har 

varit aktiv samt att hans far varit involverad i den lokala klubben. Så det har aldrig funnits 

några tveksamheter hos honom själv att hålla på, men återkommer till att arvet från hans far 

ligger som grund i utvecklandet av Stevens supporterskap. Arvet var även betydande för Filip 
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och återfanns i hans berättelse kring fotbollsintresset. Från en längre beskrivning kring 

fotbollsintresset visar det sig att intresset för själva klubben även enligt Filip bottnar i det 

ärftliga, han beskriver hur arvet är motivet till att han från början skapade ett intresse till 

klubben. 

 

Det är väl liksom världens största idrott tror jag, men det kanske handlar mer om 

fotbollen liksom. Men sen är ju klubben en annan sak i det hela, eh och där var ju 

farsan intresserad och tog med mig på de första matcherna och så och sen så i 

och med att jag som knatte började spela i X så var man ju också bollkalle på 

matcherna och så, så det föll sig ganska så naturligt - Filip 

 

Filip beskriver att fotbollen är en av de största sporterna i världen som en orsak till hans 

fotbollsintresse, men berättar vidare att intresset för sin klubb kommer ärftligt. Filip beskriver 

hur hans pappas intresse för klubben resulterade i att han tog med honom på sina första 

matcher, hur Filip själv spelade vidare i klubben och att det sedan föll sig naturligt för honom 

att supporta klubben.  

 Resultatet från ovanstående respondenter beskriver arvet som motiv till det 

fotbollsintresse de byggt upp idag. Steven och Filip berättar att deras familj har motiverat dem 

genom intresse, deltagande och engagemang i klubben, att de vuxit upp med klubben och 

också varit delaktiga i klubben precis som familjen. Analysen av berättelserna visar att arvet 

och den lokala anknytningen får en betydande del i hur de konstruerat sin supporteridentitet. 

Steven har själv inte gjort några aktiva val för att välja klubb, talet om arvet och den lokala 

anknytningen placerar Steven i subjektspositionen som lokal supporter. Motivet till att 

tolkningsrepertoaren “arvet” växt fram var något självklar, det återkommande talet om arvets 

betydelse hos de lokala supportrarna blev under kodningen relevant att analysera vidare. 

 Resultatet av detta tema visar hur subjekten tillskriver sin position som lokal supporter 

arvet som egenskap genom att beskriva motiven till varför subjektet följer sitt klubblag vilket 

baseras på arvet. Ett förtydligande är att detta arv inte handlar om genetik, utan snarare 

familjens betydelse och inverkan på individen. Detta tema är en del i konstruktionen av Filip 

och Stevens supporterskap. 
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Idolen 

Tolkningsrepertoar två i temat supporterskapets grund är idolen, det används i kontrast till 

“arvet”. I diskussioner kring samma ämne, uppkomsten av fotbollsintresset och val av klubb, 

finns gemensamma nämnare hos respondenter med lokala och globala anknytningar om att 

själv varit aktiv. Men utsagorna från respondenterna tyder även på specifika skillnader i motiv 

hos de lokala och globala supportrarna. Gemensamt berättar de om ett intresse för fotboll som 

startar genom kompisar och att spela själv där ett senare klubbintresse för de globala 

supportrarna kan handla om idoler. 

 

Jag minns inte riktigt hur det började, men man har ju alltid spelat i skolan och 

på fritiden och så, sen tror jag att det vara för att Henke Larsson var bra, att det 

var där det började, med en spelare liksom, och så började jag kolla på stora 

mästerskap - Lisa 

 

Lisa beskriver hur hennes fotbollsintresse började med att hon själv varit aktiv utövare av 

fotboll, hur hon spelade fotboll i skolan och på fritiden. Samtidigt som hon skapade Henrik 

Larsson som idol inom fotbollen som gjorde att hon följer Sveriges landslag i internationella 

mästerskap. Detta är Lisas motiv till hur hon skapade sitt fotbollsintresse och supporterskap 

inom fotbollen och genom Lisas motiverande kring idoler positionerar hon sig som en 

supporter vars intresse grundar sig i idoler. 

 

Kvalité 

Tolkningsrepertoar tre i temat supporterskapets grund är kvalité, Anton och Rickard trycker i 

sina berättelser på hur kvalitén på fotbollen är en viktig aspekt till valet av klubb. En 

informant beskriver att det finns möjlighet att följa klubbar i Sverige men finner kvalitén vara 

bristfällig och söker därför efter klubbar med högre kvalité utomlands.  

 

Det måste vara kompisar som spelat på rasterna och det var väl det som var lätt, 

tillgängligt när man var liten, föreningen och så… Jag tycker det är för dålig 

kvalité så det är inget jag ser på. Det är kvalitén på själva ligan, man har sett så 

mycket Premier League och sånt där och det är så mycket mer fart och det händer 

så mycket mer, mindre misstag och så. Det går så segt i allsvenskan, visst det är 

kul att se live, kanske att man ser derbymatcher men jag hade inte kunnat se varje 
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match liksom. Då skulle man nog behöva komma från sthlm och ha det i hjärtat. 

Nu är det mer att man håller på ett lag för att man måste hålla på något lag i 

allsvenskan liksom - Anton  

 

Anton beskriver hur fotbollen i Sverige håller för låg kvalité, i jämförelse med fotbollen 

utomlands är det för dålig fart och för mycket misstag. Valet hos Anton att inte följa en klubb 

i Sverige grundar sig i viljan att se fotboll med kvalité, alltså med mycket fart och mindre 

misstag. Anton nämner flertalet gånger ordet kvalité och menar att kvalitén på fotbollen ligger 

som motiv för uteslutningen av lokala klubbar. Utifrån beskrivningen tillskriver Anton den 

svenska fotbollen en sämre kvalité. Resultatet visar att Antons motiv till val av klubb bottnar i 

ett intresse för bra fotboll med kvalité, klubbens geografiska position har ingen betydelse. 

Genom Antons intresse för kvalitetsfotboll och uteslutningen av den lokala fotbollen intar 

Anton en position som global supporter med kvalitetskriterier genom att tillskriva denna 

position dessa egenskaper. Vidare talar även Rickard om kvalité, han beskriver att ifall 

individer önskar kvalité på fotbollen och följer lag med dålig kvalité försvinner engagemanget 

för fotboll. 

 

Det handlar om ett intresse för sporten, och intresset handlar inte om det är lokalt 

eller inte, engagemanget kommer från att man tycker att det är kul och tycker man 

inte det är roligt att kolla på matcher som inte har så hög kvalité, då faller ju 

engagemanget och då faller ju hela grejen - Rickard 

 

Rickard beskriver hur fotbollen för honom handlar om att han tycker det är kul, men för att 

han ska tycka att fotbollen är rolig krävs också att fotbollen håller hög kvalité. Som han 

beskriver så hade Rickards engagemang försvunnit ifall fotbollen hade haft låg kvalité. Som 

Rickard berättar inledandes i citatet trycker han på att engagemanget inte handlar om att ha en 

lokal anknytning eller inte, utan kvalité. Som vi beskrivit i inledningen har vi vetskapen om 

att ligorna som omsätter mest finns utomlands, utifrån hög omsättning ges ökade möjligheter 

till högre kvalité. Som Rickard beskriver är kvalitén viktig för att han ska följa en klubb vilket 

positionerar Rickard som en global supporter likt Anton med kvalitetskrav. 
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Idealet 

Tema två av fyra har nämnts till idealet, det har delvis växt fram från den tidigare forskningen 

som hävdar att supporterskapet har förändrats i och med globaliseringen, även forskning som 

ifrågasatt om den äkta supportern finns kvar idag. Temat kommer innefatta en egen 

tolkningsrepertoar som används av supportrar i konstruktionen av den äkta supportern. För att 

ge en förförståelse för hur den äkta supportern är, kan den ses som den supporter som enligt 

supportrarna själva värderas högst. 

 

Äkta 

Tidigare forskning rörande äktheten hos en supporter gjorde oss nyfikna på hur studiens 

informanter själva ställer sig i frågan kring äkthet i relation till fotbollen förändring och 

globalisering. I intervjuerna fick vi mycket intressanta berättelser kring vilka egenskaper de 

tillskriver äktheten vilket skapade denna tolkningsrepertoar. Vi frågade informanterna om det 

finns något som bevisar äktheten hos en supporter, Filip berättar; 

 

Ja absolut det finns det, men det blir ju färre av dom. Men absolut, jag anser ju 

mig själv vara en äkta supporter. Äkthet för en annan kan ju vara olika för olika 

personer, men för mig personligen finns det ju en äkta supporter, det är tveklöst, 

eftersom att jag själv personligen kan åsidosätta massor av saker på grund av 

fotbollen - Filip 

 

Filip säger att han anser att det finns en äkta supporter, det är tveklöst menar han och han 

anser även sig själv vara en äkta supporter. Han tillskriver äktheten egenskaper som att 

individer åsidosätter saker i livet på grund av fotbollen vilket han själv gör och positionerar 

sig i subjektspositionen som äkta supporter. Vidare beskriver Steven hur äktheten för honom 

handlar om att han och klubben är ett, att han ärvt det och vuxit upp med klubben som ett 

syskon. 

 

Jag anser mig ju själv att vara en äkta supporter, passionen för fotbollen och vara 

supporter, och för mig är det ju ingenting som jag har tvingats i eller tagit upp på 

senare dagar, utan jag har ju vuxit in i det och därför som jag sa så har jag 

antagligen ärvt det. För mig är det som att ha växt med ett syskon eller kalla det 

vad du vill, men jag har växt upp med det, eller som ett husdjur, att X har ju alltid 
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funnits där så absolut så finns det en äkthet i det, det är det ju utan tvekan - 

Steven 

 

Steven anser sig själv vara en äkta supporter, han placerar sig i en subjektsposition som äkta 

supporter där han tilldelar positionen egenskaperna passion för klubben, uppväxten med 

klubben och arvet från sin far. Gemensamt för Filip och Steven är att de båda tillskriver sig 

själva äktheten genom de egenskaper de själva besitter. Intressant i båda respondenternas 

beskrivningar är att de använder sig av ordvalen tveklöst och utan tvekan, det är starka ordval 

som retorisk används för att ge deras beskrivningar en övertygande ton.  

Vidare kommer ett citat från Markus. Intressant med denna berättelse är att han 

tillskriver den äkta supportern egenskaper som vi har sett hos supportrar med lokal 

anknytning. 

 

Självklart så finns det supportrar som växt upp med laget, dom har spelat där som 

ung, vi säger till exempel att det finns ju sådana som spelat där som barn och 

sedan lagt av vid tjugo års ålder men sen fortsatt att gå och stötta laget på 

matcherna, du kanske har haft föräldrar eller släktingar som håller på det där 

laget och det har levt kvar i familjen och då, du är liksom där och ger ditt stöd så 

ofta du kan liksom, då är man väl en äkta supporter tycker jag - Markus 

 

Markus beskriver den äkta supportern som en person som ärvt laget från sina föräldrar, växt 

upp med laget, någon som spelat där som ung och stöttar laget vidare så ofta man kan. Det 

intressanta i resultatet är hur Markus, som global supporter, legitimerar och tillskriver den 

äkta supportern egenskaper som återfinns hos respondenter med en tydlig lokal anknytning. 

Genom Markus uttalande interpellerar han de lokala supportrarna Filip, Steven och Tomas 

subjektspositionen som äkta supportrar då de innehar egenskaperna Markus beskriver en äkta 

supporter med. 

  

Engagemang 

Engagemang är det tredje temat av fyra och representeras av tolkningsrepertoarer 

supportrarna använder för att beskriva deras engagemang och involvering i klubben. Detta 

tema innehåller fyra tolkningsrepertoarer som gemensamt lyfter fram talet kring hur 

engagemanget visas. Supportrarna använder tolkningsrepertoarerna för att konstruera sina 
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supporteridentiteter. När vi analyserade materialet var talet återkommande hos respondenter 

om hur engagemanget visas i relation till klubben, laget, matcherna eller konsumtion.  

  

Klubbengagemang 

Tolkningsrepertoaren matchengagemang är något som används av supportrar med lokala 

anknytningar till sina klubbar. Det är en tolkningsrepertoar som supportrarna använder för att 

beskriva sitt supporterskap, när de använder sig av denna repertoar beskriver de hur fotbollen 

tar plats i deras vardag. Klubbens betydelse för dessa supportrar skapar ett engagemang som 

involverar dem i klubben. För Tomas handlar fotbollen inte endast om matcherna, vinsterna 

eller förlusterna, det är så mycket mer än så. För Tomas handlar det om en identitet, en hel 

livsstil och engagemanget för klubben är så mycket mer än bara matcherna. I Tomas 

berättande nedan synliggörs tolkningsrepertoaren klubbengagemang; 

 

Det är ju liksom som en hel identitet kan man säga, det är som en hel livsstil 

egentligen, det är ju liksom mer det är ju mer än en hobby, eftersom det påverkar 

så jäkla mycket, det tar så mycket tid i det och så jäkla stor del av ens 

känslotillstånd och så – Tomas 

 

Tomas berättar om hur klubben för honom har skapat en ny identitet och engagemanget är en 

livsstil som är mer än en hobby. Han fortsätter vidare att beskriva vad supporteridentiteten 

och livsstilen innebär för honom; 

 

Jag tycker ändå att man ska värdera engagemanget runt, alltså inte bara gå på 

matcherna utan att hjälpa till på andra sätt med, till exempel tifon och försöka 

vara… bry sig om hur klubben styrs, det är jävligt bra att försöka komma på 

årsmöten och sånt. Så det är många olika bitar. Vi har haft dålig uppslutning på 

årsmötena nu och det tycker jag är synd, jag sitter ju med i X styrelse. Sånt är ju 

också väldigt viktigt, och där tror jag att supportrar spelar en viktig roll… Jag 

tycker det är jäkligt märkligt att hålla på ett lag sjutton mil bort liksom - Tomas 

 

Förberedelser innan match och deltagande i supporterförening och årsmöten betonar han även 

som viktigt hos en supporter. Genom Tomas beskrivningar berättar han vad det innebär för 

honom att vara aktiv lokal supporter och menar att nerlagd tid i klubben på fler sätt än 
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matchnärvaro är viktigt. Tomas intar en subjektsposition som en supporter med ett brinnande 

engagemang och stort involverande i klubben, Tomas tycker att fler bör värdera att hjälpa 

klubben på olika sätt, t.ex. med tifon och vara delaktig i X styrelse. Samtidigt yttrar Tomas 

hur märkligt det är att hålla på en klubb som ligger långt bort, han är kritisk till ett distanserat 

supporterskap och interpellerar härmed dessa supportrar till ett sämre supporterskap eftersom 

att de inte kan engagera sig i klubben på samma sätt, de har inte möjlighet att delta på möten 

och i tifon likt Tomas. De supportrar som har ett mer distanserat förhållande till sina klubbar 

placeras av Tomas i en subjektsposition som märklig supporter, något som värderas lägre av 

Tomas. 

 

Lagengagemang 

I studiens intervjuer beskriver lokala och globala respondenter hur fotbollen finns i deras 

vardag. Intervjupersonerna berättar om hur en matchdag ser ut och vad de gör som supportrar, 

vissa är på hemmamatcher, andra på bortamatcher också, någon tittar matcherna på TV eller 

följer sociala medier medan någon är involverad i nästan allt klubben gör. Flera supportrars 

berättelser tyder på att supporterskapet är en betydande del av deras vardag, och ett 

involverande blir tidskrävande. Detta genomgående tema öppnade för en tolkningsrepertoar 

som vi benämner tid. I den här tolkningsrepertoaren visar empirin på ännu tydligare skillnader 

mellan lokala och globala supportrar i summan av nerlagd tid runt fotboll, speciellt när det 

kommer till fysisk närvaro. 

 

Även fast närvaron som Tomas beskriver är svår för de globala supportrarna beskriver Erik 

ändå hur tid är relevant för honom som global supporter; 

 

Jag lägger väl ner tid nästan varje dag på att kolla sociala medier om hur läget 

är i laget, skadeläget och sådär… Man borde väl ändå liksom, några dagar i 

veckan liksom, tre eller fyra dagar i veckan. För jag kollar ju varje dag, men det 

är ju jag som läser och så där. Medans vissa inte kan sig på sociala medier 

precis, men då finns det ju andra sätt att kolla på, text-tv eller internet har väl 

dom flesta. Men tre till fyra dagar i alla fall tycker jag. Det är ju inte konstant 

24/7 då heller, men det är ju ändå om dagen man kollar lite då och då - Erik 
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Erik beskriver hur han följer sitt lag nästan varje dag genom sociala medier, både Tomas och 

Erik anser att en supporter bör lägga ner tid på klubben, men på olika sätt. Erik kan inte vara 

närvarande på samma sätt som Tomas beskriver sitt supporterskap, men på grund av 

fotbollens kommersialisering har Erik idag möjligheten att vara uppdaterad kring klubben. 

Erik anser sig själv vara supporter till en klubb utomlands men anser ändå att man bör vara 

uppdaterad kring klubben några tillfällen i veckan. Erik säger för jag kollar ju varje dag och 

trycker på att han själv håller sig uppdaterad genom internet dagligen, han använder tiden som 

en resurs för att legitimera att Erik själv uppfyller de krav han själv anser finns på en 

supporter.  

 

Matchengagemang 

I kontrast till repertoaren lagengagemang där individerna lägger ner mycket tid och 

engagemang runt klubben även när laget inte spelar match, framkom det hos några 

respondenter ett engagemang som visar sig när laget har match. Detta är en tolkningsrepertoar 

som uppkom då supportrar talar om hur en matchdag ser ut. Under intervjuerna återkommer 

berättelser kring hur man följer sitt lag, istället för att tala om fysisk matchnärvaro och 

engagemang i klubben handlar det istället om att ett engagemang synliggörs när det är dags 

för match och det är under dessa stunder dessa supportrar är engagerade.  

 

Så jag tänker inte generellt på matchen i sig. Utan det är dom där 90 minutrarna 

som jag fokuserar på… Men jag blir ju självklart irriterad under matchens gång 

absolut, men sen så släpper jag det ganska så omgående tycker jag - Axel 

 

Ovan beskriver Axel hur det för honom handlar om 90 minuter, för honom påverkar inte 

matchen hans vardagsliv under dagen. Men även om det endast handlar om matchen under 90 

minuter berättar han hur han självklart blir känslomässigt involverad där och då. 

Engagemanget finns där under matchen, men att det endast handlar om matchen under 90 

minuter och det har inte samma påverkan på individen under dennes vardag innan eller efter 

matchen som det beskrivs hos de supportrarna som använder tolkningsrepertoarerna 

klubbengagemang och lagengagemang. Markus beskriver matchengagemanget likt Axel; 

 

Oftast så brukar det vara ett par vänner som möts upp innan matchen, eller att 

jag bjuder hem dom hit till mig, eller så bjuder dom hem mig, men sen så ska jag 
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vara ärlig så tänker jag inte så mycket just då på matchen förän matchen börjar - 

Markus 

 

Markus följer en klubb utomlands och har en global anknytning till klubben, han beskriver 

hur engagemanget finns, men precis som Axel handlar det endast om matchen och inte mer än 

så. Matchen påverkar inte Markus förrän den startar, det är då hans engagemang tar fart. 

Resultatet av berättelserna visar att Axel och Markus använder tolkningsrepertoaren 

matchengagemang för att beskriva att deras supporterskap till klubben uttrycks under 

klubbens matcher, de berättar att när laget inte spelar match tänker de inte på eller lägger ner 

tid i klubben. Axel och Markus tillskriver sig en subjektsposition som global supporter med 

ett engagemang för klubbens matcher, det innefattar att subjekten engagerar sig när laget har 

match men tänker inte så mycket på laget i övrigt. 

 

I kontrast till Axel och Markus har Filip intagit en subjektsposition som lokal supporter som 

ständigt närvarar på klubbens hemmamatcher. Filips passion för klubben visar sig i den 

emotionella påverkan i Filips liv under en matchdag. Där känslorna visar sig långt före match, 

under hela dagen och ibland till och med dagen innan vilket påverkar vardagen. Filip citeras; 

 

Ah eh, nervositet, alltså före, för det ser man ju både då man spela själv och som 

supporter, när man har känslor för ett lag, det är något man lär sig med åldern, 

man blir mycket lugnare före, jag laddar direkt när jag vaknar, jag börjar redan 

kvällen före och direkt oavsett om jag spelar själv eller om jag tittar. Så laddar 

jag även om jag inte skulle erkänna det, så laddar man ändå, det har jag alltid 

gjort och det gör jag nog lika än idag - Filip  

 

Filip beskriver i kontrast till Axel och Markus ett engagemang som sträcker sig utanför 

matchens 90 minuter. För honom skapar matchen känslor, han är nervös inför matchen och 

laddar långt innan match, ibland även dagen innan. Tolkningsrepertoaren matchengagemang 

synliggörs i Filips berättande då det är matchen som skapar det känslomässiga engagemang 

som byggt upp för honom. Han använder matchengagemanget i beskrivningen av sitt 

supporterskap. Resultatet visar att vi funnit användandet av repertoaren matchengagemang 

hos flera supportrar, hos supportrarna med global anknytning tenderar engagemanget att 

kretsa kring matchens 90 minuter. För Filip vars koppling till klubben är mer lokal involverar 
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matchengagemanget mer än bara 90 minuter, det har benägenhet att påverka honom 

känslomässigt under större delar av dagen.  

 

Konsumtion 

Konsumtion framkom som tolkningsrepertoar utifrån beskrivningar kring hur 

supporterskap uttrycks. För de globala och en lokal supporter finns ofta beskrivningen om 

att fysisk närvaro är viktigt, dock blir tids- och ekonomiaspekten för krävande vilket gör 

att närvaron blir svår och att det då intas en mer konsumtionsinriktad ideologi kring 

supporterskapet. Globala supportrarna i studiens material använder sig av 

konsumtionsrepertoaren som ett sätt att motivera sitt supporterskap till klubben, Markus 

berättar att han konsumerar supporterkläder som ett sätt att stötta klubben, även att han 

skulle donerat pengar om det vore möjligt. 

 

Men det jag gör för klubben, det är ju att jag oftast sitter och kollar på dom på 

TV, följer dom på sociala medier, köper lite matchtröjor och sådär. Det är väl så 

jag supportar dom… Det menar jag alltså, då är det både med köp av 

supporterprodukter och vissa kanske donerar direkt till klubben liksom. Jag kan 

inte göra så mycket mer än att liksom, kolla på matcherna, eh och köpa 

matchkläder varje år, mer kan jag ju inte göra. Man kan ju donera, men nu har 

inte jag dom pengarna som student - Markus 

 

Beskrivningen från Markus visar konsumtionens värde för supporterskapet och 

konsumtion för Markus motiverar supporterskapet till den globala klubben. 

Konsumtionen är en väsentlig del av supporterskapet för Markus som konsumerar 

fotbollen genom media, TV, sociala medier och supporterprodukter vilket gör att Markus 

supporterskap mer handlar om pengar och konsumtion till skillnad från lokala supportrars 

utsagor som vi återkommer till i nästa repertoar. Markus retorik för att övertyga om sitt 

supporterskap grundar sig i pengar, pengar för att konsumera matcher och klubbattiraljer. 

Detta visar kontrasten i det empiriska materialet i supporterkonstruktionen mellan de 

starka lokala och globala supportrarna.  

Axel, som definierar sig som lokal supporter, men har laget på en annan ort och 

inte kan närvara på alla matcher, beskriver konsumtionens betydelse i likhet med den 

globala supportern Markus.  
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Ser vi mer till fotbollens värld, så har ju dom sin egen lilla trend. Kanske man ska 

ha matchtröjan eller nödvändigtvis inte det heller men någon supportertröja, det 

kan vara allt från Black Army till AIKs matchtröja, som visar att man är en 

supporter - Axel 

 

Hos lokala supportern Axel finns en gemensam nämnare med de globala supportrarna i 

att han inte kan ha matchnärvaro vilket motiverar hans uttalande kring konsumtion. Här 

belyser vi kontraster i det lokala supporterskapet, när full matchnärvaro inte är möjlig går 

det för Axel i likhet med Markus över till konsumtion av supporterprodukter för att visa 

sitt supporterskap. Axel berättar att användandet av en supportertröja behövs för att visa 

att man är supporter. Axels åsikter om konsumtion som lokal supporter ligger i likhet med 

Markus som global supporter, vilket vi finner intressant. Så fort individen inte har så hög 

fysisk matchnärvaro blir betydelsen av konsumtion större, även för en lokal supporter. 

Lokala supportern Tomas som har fysisk närvaro på alla klubbens matcher värdesätter 

inte konsumtionen för supporterskapet. Detta visar skillnader i individernas 

identitetskonstruktion i relation till matchnärvaro. 

 

Jag tror generellt vad gäller dom mest inbitna, dom kanske inte har behov av att 

gå runt i matchkläder, för man vet ju liksom ändå att man är klubben så mycket 

liksom. Det tror jag, det gör nog dom flesta, det är klart att det finns av dom som 

är mest engagerad, jag har liksom inte så överdrivet mycket klubbdetaljer och så 

där - Tomas 

 

Tomas beskriver ovan hur matchkläder inte är ett behov hos den mest inbitna supportern, 

de supportrarna vet om att supporterskapet till klubben är starkt ändå, matchkläder behövs 

inte som bevis. För Tomas sitter inte supporterskapet i kläderna och lika så är det nog för 

de flesta andra likasinnade också. Tomas beskriver att man vet att man är klubben så 

mycket, för honom är han verkligen en del av klubben, en av de mest inbitna. Tomas 

berättar generellt att den inbitne supportern inte är i behov av kläder och beskriver senare 

att han själv inte använder så mycket klubbdetaljer vilket gör att han själv positionerar sig 

som en inbiten supporter. Han förkroppsligar sitt stöd till klubben och sättet att vara som 

person har ett högre värde än alla attiraljer.  
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Gemenskap 

Det avslutande temat är gemenskap och innehåller två tolkningsrepertoarer, läktargemenskap 

och stryktipsgemenskap. Repertoarer som respondenterna använder för att beskriva hur 

gemenskapen tar form och vilken betydelse den har. Gemenskapen är signifikant för samtliga 

respondenter men i detta tema åskådliggörs skillnader i gemenskapens betydelse för 

individens supporterskap och hur den ter sig. 

 

Läktargemenskap 

Tidigare forskning har gett oss förståelse för gemenskapens betydelse och efter 

analyserandet av intervjuerna var ett återkommande samtalsämne kring respondenternas 

gemenskap med andra individer. Detta skapade en tolkningsrepertoar matchnärvarons 

gemenskap och representeras av de lokala supportrarnas berättelser kring gemenskap. 

Återkommande hos de lokala respondenterna beskrivs uppfattningar om gemenskapens 

betydelse för supporterskapet.  

 

Eh den har en stor betydelse skulle jag säga och det tror jag det svaret kommer du 

nog också få från dom andra som är involverade och aktiva. Eh det är ju liksom 

som en del av hela grejen skulle jag säga, det finns den här kamratandan kring 

det och så, jag tycker att en fotbollsläktare är väldigt vacker på så vis att det är 

väldigt många olika människor som kommer från helt olika delar av samhället 

som kan samsas just kring ett gemensamt intresse, vilket jag annars tror är 

ganska så svårt att finna sådana fenomen i andra delar av samhället. Det är ju 

liksom en sådan sak jag har funderat på också, jag har ju träffat människor som 

jag är helt övertygad om att jag aldrig skulle ha träffat annars om det inte varit 

för fotbollen och det är jag glad för - Tomas 

 

Ovan citat beskriver Tomas den generella uppfattningen av gemenskapens betydelse för 

supportrar. Respondenten säger att gemenskapen har stor betydelse samtidigt som han 

beskriver hur gemenskapen kan se ut. Genom det gemensamma intresset runt klubben 

möts likasinnade tillsammans och öppnar för nya bekantskaper. I en given situation på 

fotbollsläktaren intar likasinnade individer subjektspositionen som supporter, då subjektet 

tillsluter sig som supporter sker kollektiv identifiering. Flera individer identifierar sig på 

samma sätt, detta är vad respondenter uttrycker som gemenskap och har stor betydelse.  
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 Tomas beskriver inledande i citatet att gemenskapen har stor betydelse, 

fortsättningsvis berättar han att vi kommer få samma åsikt från andra som är involverade 

och aktiva kring fotbollen. Tomas intar en subjektsposition som en involverad och aktiv 

supporter. 

 

Ja men det är väl gemenskapen på något härligt sätt. Att alla, det spelar ingen 

roll om man känner varandra eller någonting sånt där, utan man är inte ovänner 

eller man är liksom alla håller på samma lag, vilket är fantastiskt liksom. Ja det 

spelar ju ingen roll vad man heter eller ser ut, liksom så länge man har den där 

grönvita halsduken eller tröjan på sig så passar man in i gemenskapen. Det är väl 

något som alla känner också. Det är skönt att bara gå och kolla på fotboll och ta 

en öl och bara surra lite, och sen har väl den där människan som jag surrat med 

under matchen, han kommer jag troligtvis inte se eller träffa igen, men vi hade en 

jävla go pratstund där och då liksom - Joel 

 

I likhet med Tomas berättar Joel om gemenskapen kring en fotbollsmatch och på samma 

sätt sker den kollektiva identifieringen kring en klubb som inte präglas av några tidigare 

relationer utan individerna skapar en gemenskap baserad på identifieringen till samma 

klubb. Det spelar ingen roll vem individen är, en gemenskap kan byggas upp med 

individer kring fotbollsmatchen. 

 

Stryktipsgemenskap 

Vidare från tolkningsrepertoaren läktargemenskap visar samtidigt empirin hur 

gemenskapen har betydelse även för andra supportrar, men gemenskapen ter sig på ett 

annat sätt. Till skillnad från läktargemenskapen spelar det roll för supportrarna som 

använder tolkningsrepertoaren stryktipsgemenskap vilka de har en gemenskap med. 

Gemenskapen sker med vänner och bekanta som bjuds hem för att kolla på fotboll. Även 

fast den fysiska närvaron inte är möjlig för dessa supportrar beskriver Erik hur 

gemenskapen är viktig ändå, han beskriver hur den skapar mer spänning och ett större 

engagemang. 

 

Så gemenskapen har ju en betydelse när man kollar på United hemma vid TVn, då 

är det ju oftast så att jag bjuder in mina vänner som är Unitedsupportrar, alltså 
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då bjuder jag in andra så är det ju oftast när det är stryktipslördag eller när vi 

möter andra lag, då är det ju kul när man sitter med dom som håller på andra lag 

också… det är roligare att se tillsammans. Det blir mer spänning och man blir 

mer engagerad på något vis… Det är ju oftast en helg och då vet man att United 

har match och då åker man iväg och köper lite på bolaget och bjuder in 

kompisarna och så brukar man beställa hem lite mat innan och sådär och så 

börjar man att ladda upp bara. Och här har ju då gemenskapen en stor betydelse 

för mig alltså - Erik 

 

Den globala supportern Erik värderar gemenskapen likt de lokala supportrarna, dock sker 

det på olika sätt. För den lokala supportern sker gemenskapen mycket kring den fysiska 

närvaron på match medan den globala supportern sluter upp med vänner på platser där de 

kan följa klubben genom media. Erik intar en subjektsposition där gemenskapen har 

betydelse för hans supporterskap då han ovan redogör för att gemenskapen leder till att 

fotbollen blir mer spännande vilket ger ett större engagemang. 

 Som vi nämnt tidigare är uppfattningen om gemenskapen en uppfattning de flesta 

respondenter delar. Rickard talar om gemenskapens betydelse, en betydelse som skapar 

starkare supporterskap. Dock beskriver Rickard att denna gemenskap inte finns hos 

honom själv.  

 

Så gemenskap påstår jag inte att jag har något, kanske initialt, att det är en 

anledning till att man väljer lag, men inte för att fortsätta heja, men däremot tror 

jag att om man känner gemenskap tror jag det är enklare att vara en starkare 

supporter, för då blir det lite som vi var inne på förut, att man har en ritual 

tillsammans med en kompis eller gäng inför matcher och så, så det tror jag ju. 

Men jag har inte gemenskap på det sättet… Följa varenda match vilket jag inte 

gör idag, det är långt ifrån allt - Rickard 

 

Rickard intar en position som global supporter där han inte tillskriver gemenskapen 

betydelse för sin supporterkonstruktion. Han beskriver gemenskapen som en viktig del i 

ett enklare och starkare supporterskap, men att Rickard själv inte har gemenskapen kring 

fotboll och inte heller följer alla klubbens matcher. Rickards beskrivning tyder på att 

gemenskapen har en central roll i ett mer engagerat och starkare supporterskap, där man 

följer alla klubbens matcher. 
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Diskussion 

I detta avslutande kapitel kommer vi genomgående föra en reflekterande diskussion kring 

studiens delar. Inledningsvis kommer vi att presentera en sammanfattning av studiens resultat 

i relation till syfte och frågeställningar. Vidare förs reflekterande diskussioner om resultatet i 

relation till tidigare forskning. Fortsättningsvis diskuteras studiens teoretiska och 

metodologiska val, dess fördelar och nackdelar i relation till studiens resultat. Detta görs för 

att visa på för- och nackdelar med teori- och metodvalet utifrån de erfarenheter vi skaffat 

genom studiens gång. Studien avslutas med slutsatser och avrundas med förslag på vidare 

forskning utifrån de erfarenheter vi fått.  

 

Sammanfattning och resultat kopplat till syfte och frågeställningar 

Fotbollens och supporterskapets utveckling där kommersialiseringen och globaliseringen 

förändrat det traditionella supporterskapet har lett till ett mer individualiserat supporterskap. 

Denna vetskap grundar studiens syfte och ämnar bidra med kompletterande forskning från ett 

svenskt perspektiv. Vi ett urval av supportrar i det svenska samhället och hur de, genom talet, 

konstruerar sina identiteter som fotbollssupportrar. Studien har två frågeställningarna som vi 

ämnar besvara, den första är ”Vilka tolkningsrepertoarer tillskriver individer ett äkta 

supporterskap?” och fokuserar på hur individerna konstruerar idealsupportern. Vidare är 

frågeställning två ”Vilka tolkningsrepertoarer används i supportrars identitetskonstruktion 

och använder lokala och globala supportrar olika tolkningsrepertoarer?” och fokuserar på 

vilka tolkningsrepertoarer individerna använder för att konstruera sin supporteridentitet och 

ifall det skiljer sig i relation till deras lokala eller globala anknytning till klubben. För att 

besvara frågeställningarna utgår studien ifrån en diskursanalys, mer specifikt 

diskurspsykologins teoretiska och metodologiska utgångspunkter och analysverktyg. De 

diskurspsykologiska verktygen studien använt är tolkningsrepertoar samt subjektsposition. 

Valet av diskurspsykologin grundar sig i att vi därigenom kan undersöka och analysera hur 

supportrar aktivt använder språket och vidare urskilja vilka tolkningsrepertoarer som används 

i framställandet av sig själva och positionerandet i samhället. 

Resultatet presenteras i fyra olika teman, supporterskapets grund, idealet, 

engagemang och gemenskap. Temana representerar det tydligaste talet relaterat till 

forskningsfrågorna, vidare i varje tema presenteras tolkningsrepertoarer. Resultatet visar tio 

tolkningsrepertoarer, fördelade i temana, som tydligt framhävdes och var de språkliga resurser 

supportrarna använde i konstruerandet av supporterskapet. Temat supporterskapets grund 
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representerar tre tolkningsrepertoarer, arvet, kvalité och idolen. Temat idealet representeras 

endast av en tolkningsrepertoar, äkta. Temat engagemang representeras av fyra 

tolkningsrepertoarer, klubbengagemang, lagengagemang, matchengagemang och konsumtion. 

Temat gemenskap representeras av två stycken tolkningsrepertoarer, läktargemenskap och 

stryktipsgemenskap. Med hjälp av temat idealet kan vi se hur supportrarna använder 

tolkningsrepertoaren äkta som språklig resurs i deras konstruktion av idealsupportern. Genom 

tolkningsrepertoaren äkta intar supportrarna subjektspositioner vilket hjälper oss att besvara 

studiens första frågeställning. Temana supporterskapets grund, engagemang och gemenskap 

representeras av tolkningsrepertoarerna arvet, kvalité, idolen, klubbengagemang, 

lagengagemang, matchengagemang, konsumtion, läktargemenskap och stryktipsgemenskap. 

De tre temana visar resultatet, hur supportrarna använder tolkningsrepertoarerna som språklig 

resurs för att konstruera sina supporteridentiteter vilket hjälper oss att besvara studiens andra 

frågeställning.  

 

Resultat i relation till tidigare forskning 

I den tidigare forskningen kring idealsupportern presenterar Davis (2015) resultat som visar 

att den traditionella synen på äktheten grundades i supportrars lokala förankring till sin klubb 

där en fysisk matchnärvaro och känslomässig relation var viktig. Men i och med 

kommersialiseringen menar Davis (2015) att den traditionella synen på äkthet har förändras. I 

relation till att Davis (2015) hävdar att synen på äkthet har förändrats har Gibbons & Nuttall 

(2014) genom en enkätundersökning studerat vilka egenskaper en äkta supporter har idag. 

Resultatet visade att majoriteten anser att kärnbeviset för en äkta supporter är matchnärvaron. 

Föreliggande studies resultat finner stöd i forskningen från Gibbons & Nuttall (2014), att 

matchnärvaron är en viktig egenskap hos den äkta supportern. Studies resultat visar att 

tolkningsrepertoaren äkta användes genomgående av respondenterna i berättandet om 

idealsupportern. Respondenterna Steven och Filip, med en tydlig lokal anknytning till sina 

klubbar, använde tolkningsrepertoaren äkta i konstruerandet av sina egna supporteridentiteter 

genom att tillskriva sig själva de egenskaper de anser en äkta supporter ha. Detta positionerar 

dem som äkta supportrar. Ingen av resterande supportrar använde repertoaren äkta i 

konstruerandet av sina supporteridentiteter. Det intressanta var dock att Markus med en global 

anknytning till sin klubb tillskrev den äkta supportern egenskaper som Steven och Filip har. 

Egenskaper som arv, relationen till klubben och matchnärvaron. Markus interpellerar härmed 

Steven och Filip till att vara äkta supportrar. För att en kategori, i detta fall kategorin äkta 
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supporter, ska existera behöver det stå i relation till någonting annat. Ett intressant resultat blir 

då att Markus, genom att själv inte inneha de egenskaper som krävs av en äkta supporter, 

automatiskt positionerar sig i en subjektsposition som oäkta. Studiens resultat visar att 

supportrarna håller fast vid den traditionella synen på äkthet, detta i likhet med Davis (2015). 

Samtidigt visar resultatet tendenser som ligger i likhet med forskningen av Gibbons & Nuttall 

(2014) att matchnärvaron är en viktig egenskap hos den äkta supportern. Dock visar inte 

föreliggande studies resultat att matchnärvaron är kärnbeviset utan endast en av flera 

betydande egenskaper som är viktig.  

 Studiens tema engagemang visar hur supportrarnas supporterskap ser ut och vad 

supporterskapet innebär för dem, vilket gav intressanta resultat i relation till tidigare 

forskning. Tidigare forskning av Giulianotti (2002) har studerat hur supporterskapet ser ut, 

han visar ett resultat som beskriver fyra olika supporterkategorier. Dessa är supporters, 

followers, fans och flaneurs. Detta är supporterkategorier Giulianotti (2002) skapat utifrån 

forskning kring egenskaper hos olika supportrar. Supportrarna som vi studerat visar många 

likheter med den tidigare forskningen i hur ett supporterskap ser ut. I denna studie används 

tolkningsrepertoarerna klubbengagemang, lagengagemang, matchengagemang och 

konsumtion av olika supportrar i deras konstruktioner av sitt supporterskap, mer specifikt 

användes dessa som resurs i berättandet kring hur deras engagemang till klubben såg ut vilket 

resulterar i olika subjektspositioner. Subjektspositionen som intas genom att använda sig av 

tolkningsrepertoaren klubbengagemang visar tydliga tendenser att likna Giulianottis (2002) 

supporterkategori supporters. Den traditionella supportern med hög matchnärvaro, lokal 

anknytning och emotionella band till klubben. De subjektspositioner som intas genom 

användandet av repertoarerna matchengagemang och konsumtion går i likhet med Giulianottis 

(2002) fans och flaneurs. Dessa är enligt Giulianotti (2002) de moderna supportrarna, de har 

en global anknytning till sin klubb och saknar matchnärvaron, de har givetvis emotionella 

band till klubben men för att legitimera kopplingen till klubben konsumerar man 

supporterprodukter och är även uppdaterad genom medier. Man ska inte förstå dessa två 

repertoarer som likadana, men i relation till tidigare forskningen placeras dem i närhet av 

varandra då likheter finns. Denna studies resultat visar att konsumtionen endast värdesätts av 

supportrar med en global anknytning, något som visar en väldigt intressant skillnad mellan 

supportrars konsumtionsinställning i relation till lokal eller global anknytning. Men forskning 

från Sydafrika av Kaminju & Ndlovu (2011) visar att lokala supportrar värderar konsumtion 

av supporterprodukter högt, vilket visar på intressanta skillnader länderna emellan.   
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 Föreliggande studie har visat resultat på att gemenskap har en viktig roll för hur 

individer konstruerar sina supporteridentiteter. Denna konstruktion grundar sig i användandet 

av tolkningsrepertoarerna läktargemenskap och stryktipsgemenskap. Oavsett supportrarnas 

relation till klubben tillskriver samtliga på ett eller annat sätt gemenskapen en betydelse för 

supporterkonstruktionen. En intressant och tydlig skillnad i tolkningsrepertoarerna är att 

läktargemenskap användes av supportrar med lokal anknytning medan stryktipsgemenskap 

användes av supportrar med global anknytning. Gemenskapens betydande roll presenteras 

även i tidigare forskningen. Heinonen (2000) beskriver gemenskapens roll ur ett globalt 

perspektiv, supporterskapet framför TV:n gör laget till en symbol att sluta upp kring som 

skapar en gemenskap mellan supportrar. Gemenskapen är tydligt i likhet med hur 

supportrarna i föreliggande studie tillskrev gemenskapen betydelse genom användandet av 

repertoaren stryktipsgemenskap för att positionera sitt supporterskap. Samtidigt visar Ranc 

(2009) gemenskapens roll ur ett lokalt perspektiv, hur ett klubblag i en stad har ett symboliskt 

värde och skapar en kollektiv identifiering och gemenskap för invånarna. Vi finner likheter i 

Rancs (2009) forskning när supportrarna i föreliggande studie använder sig av repertoaren 

läktargemenskap och berättar hur gemenskaper uppstår runt matcherna.  

 Studiens presenterade resultat kring temat supporterskapets grund och dess 

repertoarer arv, kvalité och idolen har varit svårt att relatera till den tidigare forskningen. Vi 

har inte funnit tidigare forskning som tydligt studerat hur supporterskap börjar. Studiens 

resultat visar dock likheter i Lisas konstruerande genom användandet av tolkningsrepertoaren 

idolen med Engstrands (2003) forskning. Engstrand (2003) beskriver hur ett supporterskap 

kan baseras på en specifik spelare, inte enbart ett lag. Genom en idol är precis hur Lisa 

konstruerar sitt supporterskap. Tolkningsrepertoarerna arv och kvalité var svårare att relatera 

till den tidigare forskningen, men det finns vissa likheter. Arvet innefattar inte endast arvet 

från familj och släkt, det innefattar även egenskaper som att ha växt upp med och spelat i 

klubben vilket finner stöd i forskning från Giulianotti (2002) kring den traditionella 

supportern. Användandet av tolkningsrepertoaren kvalité kan inte relateras till tidigare 

forskning, men vi finner resultatet intressant. En tolkningsrepertoar som tenderar att vara 

viktig i hur supportrar med en global anknytning konstruerar sina identiteter som 

fotbollssupportrar. 

 Ovanstående sammanfattning och diskussion har åskådliggjort hur supportrar genom 

sitt tal konstruerar sina supporteridentiteter samt idealsupportern. Det visar även på skillnader 

i konstruktionen mellan supportrar i relation till lokal och global anknytning.  
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Teoretiska och metodologiska reflektioner 

I relation till studiens syfte att studera hur individer genom sitt tal konstruerar sina 

fotbollsidentiteter ansåg vi diskursanalysen med diskurspsykologins inriktning och verktyg 

vara användbar. Genom vald teori och metod har vi kunnat framställa studiens resultat, 

genom en detaljerad analys av fotbollssupportrarnas tal. Studiens teoretiska och 

metodologiska perspektiv har styrkan att undvika antaganden, istället återges supportrarnas 

egna uttalanden. Det är genom supportrarnas uttalanden vi med hjälp av teorin funnit 

språkliga mönster som individen använder i sin supporterkonstruktion. Metodologiskt valde 

vi att använda oss av en semistrukturerad intervjuguide vilket har bidragit till mer öppna 

intervjusamtal. Till skillnad från en strukturerad intervjuguide ges respondenten större 

möjlighet att vara öppnare i sina svar och ger oss möjlighet att ställa följdfrågor när nya 

intresseområden visade sig, vilket har bidragit till hur resultatet ser ut och hade troligtvis sett 

annorlunda ut vid en strukturerad intervjuguide. Utifrån studiens teoretiska utgångspunkt är 

det valda metodologiska tillvägagångssättet bäst lämpat. Värt att nämna är att studiens resultat 

inte ämnar generalisera något utan är endast tio supportrars subjektiva 

identitetskonstruktioner.  

 

Slutsats och förslag på vidare forskning 

Vi har undersökt hur individer konstruerar sitt supporterskap, vad individerna tillskriver ett 

äkta supporterskap och även hur detta skiljer sig mellan supportrar med lokala och globala 

anknytningar. Forskningsfrågorna har undersökts genom tio stycken semistrukturerade 

intervjuer där supportrarna har getts utrymme till sina subjektiva berättelser. Det är dock svårt 

för oss att ge svar på studiens frågeställningar i några meningar vilket istället ges successivt 

genom diskussionen. I individernas tal använde de sig på olika sätt av tio stycken 

tolkningsrepertoarer vilket är placerat i fyra olika teman som visar resultatet som hjälpt oss 

besvara studiens frågeställningar. Tidigare forskningen har visat på att supportrar historiskt 

har varit en tämligen homogen grupp, men i och med kommersialiseringen har 

supporterskapet förändrats och blivit mer individualiserat. Det visar i sin tur på komplexiteten 

i att vara supporter och gör det väldigt svårt att idag definiera supporterskapet. Alla 

respondenters supporterkonstruktion visade sig vara unika, men väldigt intressant är hur vi 

kan se tendenser till likheter i supporterkonstruktionen hos lokala kontra globala supportrar. 

De lika tendenser vi ser hos supportrarna med lokal anknytning är användandet av repertoarer 

som innefattar matchnärvaro, nära relation till klubben, arv och tillskrivandet av äkthet i sitt 
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supporterskap. Egenskaperna ovan är också vad som tenderar att skilja det lokala och globala 

supporterskapet då ingen supporter med global anknytning tillskrev sig dessa egenskaper. 

Intressant är också att en av respondenterna med global anknytning tillskrev de lokala 

supportrarna det äkta supporterskapet. Studiens resultat visar att individer är unika i sin 

supporterkonstruktion, ett supporterskap ser olika ut från individ till individ. Men vissa 

aspekter är intressanta att undersöka närmare. Resultatet visar att vissa egenskaper värdesättas 

av flera supportrar medan vissa är unika för vissa supportrar. Äktheten är den tydligaste, 

supportrar med lokal anknytning tenderade att tillskriva sitt supporterskap äkthet vilket även 

en supporter med global anknytning gjorde. Men även talet om gemenskap visade sig vara en 

betydande egenskap för ett supporterskap. Som vi diskuterat är detta ett intressant resultat 

som visar tendenser till att supporterskapets konstruktion ser olika ut i relation till den lokala 

och globala anknytningen. Hur identitetskonstruktionen skiljer sig mellan lokala och globala 

anknytningar är en intressant undersökning för framtida forskning, att undersöka hur väl 

föreliggande studies resultat går att applicera på en större målgrupp. Genom att använda 

resultatet från kvalitativa studier som grund skulle den vidare forskningen med fördel kunna 

undersöka detta genom en kvantitativ ansats för att enklare få ett brett material. 
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Informationsbrev (Bilaga 1) 
Hej. 

Vi är två sociologistudenter vid Uppsala universitet som skriver vår kandidatuppsats under 

denna termin. Syftet med vår studie är att studera och skildra supporterskap inom fotboll, få 

en bättre förståelse för vad en supporter är och vad det innebär. Vi vill intervjua tio stycken 

informanter som har en tydlig anknytning till fotboll och hoppas att du vill ställa upp. 

Intervjuerna beräknas ta ca 30-45 minuter och utförs utifrån överenskommen plats och tid, vi 

undviker gärna telefonintervju och möts gärna för face-to-face-intervjuer. Alla intervjuer 

kommer att spelas in för att vi efter intervju ska kunna bearbeta materialet så bra som möjligt. 

Allt material kommer att behandlas konfidentiellt, deltagaren kommer alltid att vara anonym 

samt att allt material kommer att raderas efter användning och inte finnas tillgängligt för en 

tredje part. Det material som kommer finnas kvar är de citat som används i uppsatsen men är 

fortfarande anonymt. Uppsatsen kommer att publiceras vid Uppsala universitets sociologiska 

institution. 

Vi hoppas att just du har tid och finner intresset att delta i vår intervjustudie. Har du några 

frågor får du gärna kontakta oss. 

Kontaktinformation: 

Jonathan Linde: jonathan.linde@hotmail.com 

Rasmus Axman: rasmus90axman@hotmail.se 

Uppsatshandledare, Fredrik Palm, e-post: Fredrik.Palm@soc.uu.se 

Tack på förhand 

Jonathan Linde & Rasmus Axman 

 

Intervjuguide (Bilaga 2) 

Tillvägagångssätt 

Innan intervjun påbörjas inleder vi med att presentera vilka vi är och att vi kommer från 

sociologiska institutionen vid Uppsala Universitet. Vidare redogörs för studiens syftet samt 

varför vi genomför dessa intervjuer. Informanten ges sedan information om intervjuns 

beräknade längd som är mellan 30-45 minuter. Vi informerar om att deltagandet är frivilligt 

och att informanten när som helst under intervju eller helt avböja ifrån att svara på frågor. 

Anonymitet utlovas samt att intervjumaterialet kommer att transkriberas till skriftlig form, 

men att ljudfilen därefter raderas. Avslutningsvis i samtycke med informanten godkänns 
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villkoren ovan samt att intervjun kommer att spelas in. Till sist har du någon fråga innan vi 

börjar? 

 

 Inledningsvis, har du en lokal eller global anknytning till de lag du följer?·          

 Kan du beskriva hur det kommer det sig att du har ett intresse av fotboll? 

 Hur ofta går du på fotbollsmatcher? 

 Vad innerbär det generellt att vara supporter? 

 Vad innerbär det för dig att vara supporter 

 Kan du ta oss igenom en matchdag? 

 Vad gör du före match? 

 Vad gör du under match? 

 Vad gör du efter match? 

 

 Vad innerbär det att vara supporter för dig i din vardag? 

·         -Har gemenskap någon betydelse? 

   - Varför? 

 Finns det olika typer av supportrar? 

                  - Har klädsel, uppförande etc. någon betydelse? 

                  - Hur är en bra supporter? 

                  - Hur är en dålig supporter? 

- Finns det en “äkta” supporter? 

- Varför? 

 Vem blir supporter? 

 ·Kan man vara supporter genom att enbart följa ett lag på TV? 

                  - Behöver man följa sitt lag på plats? 

  Hur mycket tid behöver man lägga för att vara en supporter? 

 

 

 


