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Förord 

 
Härmed intygar Emma Larsson och Hanna Samuelsson att vi till lika stora delar har skrivit denna 

uppsats. Vi har båda tagit lika stort ansvar för uppsatsen och gemensamt varit delaktiga i dess 

olika delar. 

 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Elizabeth van Couvering som varit ett stöd under 

arbetets gång och peppat oss. Ett sista tack vill vi rikta till de personer som ställde upp i 

intervjuerna och möjliggjorde denna studie. 
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Sammanfattning 
 

”Den gode supportern” 
En kvalitativ studie om hur supportrar till IFK Göteborg ser på sin kommunikativa roll 

 
Supportrar är en stor del av en fotbollsklubb, men de är lite av en gråzon. Även fast det inte 

finns en ekonomisk vinning i engagemanget finns det fortfarande motivation att vara där för 

klubben. Supportrar beskrivs ofta som lojala och hängivna, men är detta ord som de skulle 

använda för att beskriva sig själva och sitt supporterskap? IFK Göteborg har en stor skara av 

supportrar som de själva beskriver som lojala. Säsongen 2018 skakade om klubben då dåliga 

resultat ledde till en kris och relationen mellan klubb och supporter sattes på spel. Bra 

kommunikation är en viktig del för att behålla supportrarna och kunna styra utgången av krisen.  

 

Syftet med studien är att undersöka hur supportrar till IFK Göteborg ser på sin kommunikativa 

roll, både under och utanför en kris. Studien ämnar att undersöka huruvida supportrarna 

uppfattar om de besitter en roll och om den rollen kommer med ansvar och skyldigheter till IFK 

Göteborg.  Detta är kopplat till IFK Göteborgs kommunikation gentemot supportrarna, därför 

är det även relevant att undersöka supportrarnas uppfattning av kommunikationen och om de 

ser förbättringsmöjligheter.  Då supportrarna utgör en stor del av klubben kommer studien även 

att undersöka hur supportrarnas identitet påverkas av den aktuella krisen. De frågeställningar 

som utformats för att svara på studiens syfte är: 

 

- Vad anser supportrar att deras kommunikativa roll är när IFK Göteborg befinner sig i och utanför en 

kris?  

 

- Hur uppfattar supportrarna klubbens kommunikation samt hur vill de att kommunikationen ska se 

ut? 

 

- Hur påverkas supportrarnas identitet när klubben är i en kris? 

 

Studien bygger på teorier och tidigare forskning om kriser inom sport, kriskommunikation samt 

identitet. Det är en kvalitativ studie där intervju har använts som metod för att svara på syfte och 

frågeställningar.  
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Studiens resultat visar att supportrarna tidigt introduceras till klubben vilket stärker deras 

identifikation med IFK Göteborg. Det som motiverar supportrarna är gemenskapen och 

samhörigheten som supporterskapet erbjuder. De centrala delarna av supporterskapet är 

stöttning , framförande av åsikter och beskyddande av klubben oavsett om klubben befinner sig i 

en kris eller ej. Resultatet visar även att supportrarna är missnöjda med hur klubben hanterat 

kommunikationen under säsongen 2018 och de önskar mer tydlighet. Det framgår också att 

identiteten hos supportrarna påverkas negativt då klubben befinner sig i en kris. Konstaterbart är 

även att alla supportrarna ser hoppfullt på framtiden.  

 

 

Nyckelord: Supporter, kriskommunikation, kris, identitet och fotboll  

  



 6 

Abstract 
 

”The good supporter” 
A qualitative study about how supporters of IFK Gothenburg perceive their communicative role 

 
Supporters are a big part of a football club, but they are a bit of a gray area. Even though there is 

no financial gain in the engagement, there is still motivation to be there for the club. Supporters 

are often described as loyal and devoted, but are these the words that they would use to describe 

themselves and their supportership? IFK Gothenburg has a large crowd of supporters who they 

themselves describe as loyal. The  season of 2018 shook the club as bad results led to a crisis and 

the relationship between club and supporter was at stake. Good communication is an important 

part of maintaining the supporters and being able to control the outcome of the crisis. 

 

The purpose of the study is to examine how supporters of IFK Gothenburg perceive their 

communicative role, both during and outside a crisis. The study aims to examine whether the 

supporters perceive whether they have a role and whether that role comes with responsibility and 

obligations to IFK Gothenburg. This is linked to IFK Gothenburg's communication with the 

supporters, therefore it is also relevant to examine the supporters' perception of communication 

and whether they see improvement opportunities. As the supporters make up a large part of the 

club, the study will also examine how the supporters' identity is affected by the current crisis.The 

questions designed to answer the purpose of the study are: 

 

- What do supporters think their role is when IFK Gothenburg is in and outside a crisis? 

 

- How do the supporters perceive the club's communication and how do they want the communication to 

look like? 

 

- How does the identity of the supporters get affected when the club is in a crisis? 

 

The study is based on theories and previous research on crises in sports, crisis communication 

and identity. It is a qualitative study where interview has been used as a method for answering 

the essay’s purpose and questions. 

 

The study results show that the supporters are introduced to the club early, which strengthens 

their identification with IFK Gothenburg. What motivates the supporters is the community and 
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the affinity that the supportership offers. The key elements of the supportership are support, to 

speak up about one's opinions and the protection of the club regardless of whether the club is in 

a crisis or not. The result also shows that the supporters are dissatisfied with how the club 

handled the communication during the season of 2018 and they want more clarity. It also 

appears that the identity of the supporters is adversely affected when the club is in a crisis. It is 

also evident that all the supporters look hopefully for the future. 

 

 

Keywords: Supporter, crisiscommunication, crisis, identity and football 
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1. Inledning  
En sportklubb är en organisation som fungerar precis som vilken annan organisation som helst. 

Det krävs administrativt arbete, planering, bra kommunikation och goda relationer för att 

organisationen ska gå runt. Gemensamt för alla organisationer är att de är sårbara när det sker en 

kris. Kriser kan ske i vilken organisation när som helst och hur som helst. Det finns olika sätt för 

hur en kris kan hanteras för att minimera negativa konsekvenser. Skillnaden för en sportklubb är 

den gruppen intressenter som enbart har ett socialt intresse för organisationen, supportrar. 

Supportrar är lite av en gråzon när det kommer till deras inblandning i en sportklubb. De har 

ingen personlig ekonomisk vinning, det är endast deras sociala intressen som påverkas när en 

klubb genomgår någon form av kris. När en sportklubb befinner sig i en kris sätts relationen och 

kommunikationen mellan klubben och dess supportrar på prov. Då supportrar inte har någon 

plikt till sin klubb men ändå i många fall, kanske omedvetet agerar som en förlängd arm under en 

kris är det intressant att undersöka hur supportrarna ser på sin egna roll. Detta kommer att 

undersökas genom en kvalitativ studie i form av intervju.  

 

1.1 Bakgrund och problemformulering 

IFK Göteborg är en av Sveriges största fotbollsklubbar som har många hängivna supportrar. 

Klubben beskriver sig själva som ett topplag. Det finns ett stort engagemang runt klubben där 

supportrar tar egna initiativ i form av supporterklubbar, facebookgrupper och ideella aktiviteter. 

Från klubbens perspektiv kommuniceras det mycket mellan denna och supportrarna, både 

formella och informella samtal. Klubben visar även tydligt att de anser att kommunikationen 

mellan dem och supportrarna blir allt viktigare då supportrarna blir allt mer delaktiga (Intervju, 

IFK Göteborg).  

 

I intervju med klubben är det tydligt att IFK Göteborg värderar sina supportar högt då de 

beskriver dem med ord som; hängivna, lojala och kärlek. Klubben uppfattar det även som att 

supporterskapet är en livsstil och något som man identifierar sig med (Intervju, IFK Göteborg). 

När det sker en kris är det lätt att anta att supportrarna blir påverkade och kanske till och med 

överväger att överge sitt supporterskap. Trots att klubben påstår sig ha god kommunikation och 

god relation till sina supportrar är det ingen garanti för att supportrarna uppfattar det på samma 

sätt. Vad är egentligen en supporters roll när IFK Göteborg befinner sig i en kris?  
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IFK Göteborg är ett av Sveriges topplag och säsongen 2018 skakades klubben om när en kris 

inträffade då säsongen var allt annat än önskvärd. IFK Göteborg förlorande under en period 7 

av 10 matcher, då klubben ska vara ett topplag blir de nämnda resultatet en katastrof. Klubben 

landade i slutet av säsongen på plats 11 av 16 i den Allsvenska tabellen, 3 platser från kvalgränsen 

(Expressen, Blåvitts vägskäl: Därför kan jargongen vara farlig).  Klubben var på jakt efter orksaken och 

hittade en syndabock i Mats Gren. Gren var sportchef för IFK Göteborg när krisen var som 

störst. Mitt i pågående kris kommer nyheten att Gren har fått sparken. IFK Göteborgs 

klubbdirektör uttalar sin om att Gren hålls ytterst ansvarig för resultaten som inte gått klubbens 

väg (SVT, Bekräftat: Mats Gren sparkas av IFK Göteborg).  Att säsongen gick dåligt är ingen 

hemlighet, däremot kan man ställa sig frågan hur det tas emot av supportrarna som stöttar laget?  

 

 

1.2 Syfte             

Syftet med studien är att undersöka hur supportrar till IFK Göteborg ser på sin kommunikativa 

roll, både under och utanför en kris. Studien ämnar att undersöka huruvida supportrarna 

uppfattar om de besitter en roll och om den rollen kommer med ansvar och skyldigheter till IFK 

Göteborg.  Detta är kopplat till IFK Göteborgs kommunikation gentemot supportrarna, därför 

är det även relevant att undersöka supportrarnas uppfattning av kommunikationen och om de 

ser förbättringsmöjligheter.  Då supportrarna utgör en stor del av klubben kommer studien även 

att undersöka hur supportrarnas identitet påverkas av den aktuella krisen.  

 

Vår tanke är att studien kan bidra till förståelse för hur supportrarna ser på sin kommunikaiva 

roll gentemot klubben samt agera som vägledning för skapandet av ett starkare band däremellan. 

 

1.3 Frågeställningar 

- Vad anser supportrar att deras kommunikativa roll är när IFK Göteborg befinner sig i och utanför en 

kris?  

 

- Hur uppfattar supportrarna klubbens kommunikation samt hur vill de att kommunikationen ska se 

ut? 

 

- Hur påverkas supportrarnas identitet när klubben är i en kris? 
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1.4 Avgränsningar 

Vi valde att enbart fokusera på en fotbollsklubb i studien, IFK Göteborg och deras supportrar. 

Valet föll på IFK Göteborg och dess supportrar på grund av geografisk närhet samt att vi var 

medvetna om krisen som klubben genomgått under den senaste fotbollssäsongen. Vi valde att 

avgränsa oss till IFK Göteborg och deras kris under fotbollssäsongen 2018 då det fortfarande är 

aktuellt. Just eftersom det är färskt i minnet så var det intressant att undrersöka supportarnas 

reflektioner om den gångna säsongen. Krisen har blivit mycket uppmärksammad i media vilket 

försäkrade oss om att hängiva supportrar kände till krisen och kunde bridra med deras åsikter.   
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2. Teoretiska utgångspunkter  
I det här kapitlet presenteras tidigare forskning samt teori som är av relevans för studiens syfte 

och frågeställningar. 

2.1 Teori 

De teorier som tas upp i kapitlet är utvalda på grund av dess relevans för syfte och 

frågeställningar.  

 

2.1.1 Kriskommunikation        

Om en klubb gjort ett väl genomarbetat förarbete kring sina supportrar kommer de la ̈ttare 

fo ̈rutse hur supportrarna kommer agera under en kris och hur det kan komma att pa ̊verka 

klubben under och efter krisen. Genom detta kan en klubb anpassa sin kommunikation till sina 

supportrar för att pa ̊ ba ̈sta sätt hantera situationen. Kriskommunikationsteorin (Situational crisis 

communication theory) är relevant för studien då den ämnar att undersöka supportrarnas uppfattning 

om klubbens kommunikation i och utanför kris.  

 

Denna del redogo ̈r fo ̈r teori om hur en organisation kriskommunicerar pa ̊ ett effektivt sa ̈tt. 

Coombs definierar kris som en oväntad ha ̈ndelse som pa ̊verkar intressenternas fo ̈rva ̈ntningar pa ̊ 

ett eller annat sa ̈tt. Detta kan vara kopplat till organisationens säkerhet, miljo ̈ samt ekonomi och 

krisen har ofta negativa konsekvenser (Coombs, 2014). Ofo ̈rutsa ̈gbar men inte ova ̈ntad, kriser 

kan komma na ̈r som helst men det betyder inte att man som organisation inte kan vara förbered 

(Coombs, 2014). Om en kris hanteras illa kan detta skada en organisations rykte, ett rykte som 

baseras pa ̊ intressenternas syn pa ̊ organisationen i fråga. Coombs (2014) ha ̈vdar att det ba ̈sta 

sa ̈ttet att hantera en kris a ̈r att undvika en. Krishantering handlar minst lika mycket om 

fo ̈rebyggande som minimering av skador. Genom att upptäcka problem som hade kunnat leda 

till en kris i tid kan en organisation förebygga krisen innan den har börjat. Om en kris inte kan 

fo ̈rebyggas bo ̈r organisationen vara väl fo ̈rberedd. Fo ̈rberedelserna besta ̊r av: va ̈ga 

konsekvenserna, utse ett kristeam samt talesperson, ta fram krishanteringsplaner och testa 

systemet (Coombs, 2014). Coombs trycker pa ̊ vikten av planering och att vara redo för krisen 

med en fa ̈rdig hanteringsplan. Coombs menar att det finns forskare som hävdar motsatsen, 

planering gör att man blir fast i de redan satta stegen och kriskommunikation får oo ̈nskad effekt. 
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Efter diskussion visar forskning pa ̊ att det visst finns positiva reaktioner på krisplanering. Det a ̈r 

dock viktigt att komma iha ̊g att alla kriser inte har samma lo ̈sning. Na ̈r en kris intra ̈ffar är det 

viktigt att agera snabbt och därfo ̈r bo ̈r man som organisation agera snabbt och effektivt, det 

finns ingen tid att utse kristeam och talespersoner (Barton, 2001, refererad i Coombs 2014). 

 

I anknytnig till kriskommunikation finner vi Public Relations (PR), kriskommunikation är ett fort 

växande fält inom PR enligt Grunig, Grunig och Dozier (refererad i Breglez & Olausson, 2009). 

Det är viktigt att relationen mellan en organisation och dess intressenter värnas om och 

underhålls kontinuerligt (Strömbäck, 2014). God PR kan öka chanserna för att intressenterna ska 

hjälpa organisationen att motverka en kris. Med andra ord kan bra alternativt dålig PR antingen 

dämpa eller förstärka konsekvenserna av en kris beroende på hur relationerna vårdats.  

2.1.2 Öppenhet  

Teori om öppenhet är även det kopplat till studiens frågeställning och syfte om IFK Göteborgs 

kommunikation och hur supportrarna uppfattar den.  

 

Coombs definierar öppenhet från en organisation som att man ska vara tillgänglig för media, 

villig att dela med sig av information samt att man ska vara ärlig. Det är en stor fördel om en 

organisation har sedan innan valt ut en talesperson som ska utge information vid en kris. 

Coombs menar på att det i första hand är media som ska få uppmärksamhet men att det med 

högsta sannolikhet kommer finnas involverade intressenter som kan komma att kräva 

information om den kris som uppstått, speciellt om sociala medier är en del av krisen. Då är det 

viktigt att dessa intressenter får den information de behöver för att kunna stilla sitt begär och 

deras frågetecken. Om organisationen som befinner sig i en kris och använder sociala medier  

som en kanal att dela med sig av information är det högst troligt att intressenterna förväntar sig 

svar genom de använda sociala plattformarna (Coombs, 2014).    

   

Vakuumet som uppsta ̊r när en kris intra ̈ffar behöver fyllas med information, det är den som 

hinner fo ̈rst som besta ̈mmer hur krisen kommer att fortga ̊. Detta är direkt kopplat till öppenhet 

då en organisation bör ha en viss transparens i sin kommunikation, dock kan för mycket 

transparens också vara skadligt. Organisationen som är i krisens centrum bo ̈r skynda ut med 

relevant information för att inte riskera att vakuumet fylls med felaktigheter som kan skada 

organisationens rykte. Ma ̊nga av en organisations intressenter får ho ̈ra talas om händelsen som 

utlo ̈st krisen via nyhetska ̈llor men a ̈ven via sociala medier. Om felaktig information cirkulerar är 
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det la ̈tt fo ̈r intressenterna att a ̈ndra sin uppfattning om organisationen till mer negativt än 

positivt, vilket kan leda till att intressenterna klipper banden med organisationen och för vidare 

den felaktiga informationen (Coombs, 2007)   

 

2.1.3 Identitet 

Teori om identitet är relevant för studien då den ämnar att undersöka huruvida supportrarnas 

identitet påverkas av klubbens resultat. Vi ämnar även att undersöka hur en åldersmässigt tidig 

identifikation med klubben har betydelse för supportrarna och dess engagemang.  

 

Identitet kan definieras olika beroende på vem som tillfrågas. Hammarén och Johansson (2009) 

menar att det finns en mångfald av identiteter som är beroende på, till exempel, kön, etnicitet 

och uppväxt. Det finns alltså flera identiteter som en människa kan inneha; självidentitet, social 

identitet och kulturell identitet. Självidentitet är den identitet som man vill ha, hur man vill vara. 

Social identitet är hur man uppfattas av andra, vilket betyder att den kan skilja sig från 

självidentiteten. Kulturell identitet utgår från personens bakgrund, identiteten förstärks med hjälp 

att viktiga händelser (Hammarén & Johansson, 2009).  

 

Människor har olika egenskaper som gör dem till vem de är. Identiteten byggs upp av dessa 

egenskaper. Uppbyggnaden av identiteten utgörs även av titlar, grupptillhörighet och yrkesval. 

Vad man än identifierar sig med så hör det ihop med en uppsättning betydelser som är laddade 

med värderingar. Detta resulterar dock i att människor har flera olika identiteter som har sina 

egna meningar om vad som är rätt och fel i olika situationer. Burke och Stets (2009) menar att 

varje identitet använder dessa meningar för att klara upp situationen. Precis som identiteten har 

varje situation också en egen mening, dessa måste då stämma överens för att identitetsägaren ska 

bli verifierad och därmed vara nöjd med resultatet. Stämmer inte meningarna överens blir 

situationen icke-verifierad och identitetsägaren blir obekväm med resultatet (Burke & Stets, 

2009).   

 

Vårt beteende grundar sig i vår identitet, vår identitet baseras i sin tur på roll, grupp och person. 

Roll utgörs efter vilken position vi innehar i samhället som stort. Förälder, arbetare eller make 

definierar vår rollidentitet. Gruppidentitet är den sociala grupp man tillhör, till exempel: politiskt 

parti eller supporterklubb. Personidentitet är baserad på ens egen syn på sig själv som unik 

person, vad som skiljer oss från resterande människor (Burke & Setts, 2009).  
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Som sagt, en person har flera olika identiteter men de alla samspelar och därför gör vi olika val i 

livet. Det pågår en sorts hierarki där identiteterna tävlar om att få sin mening i genom. Desto mer 

en person identifierar sig just med den identiteten, ju mer framträdande blir den och beteendet 

påverkas (Burke & Stets, 2009).   

2.1.4 Social identitetsteori  

Social identitetsteori (Social identity theory) är en teori som används för att kunna förklara hur 

sociala grupper med hjälp av individer kommer underfund med sin plats i samhället för att kunna 

finna en positiv självkänsla. I texten ”I was there from the start: The identity-maintenance strategies used by 

fans to combat the threat of losing” har författarna applicerat teorin på supportergrupper till ett 

nystartat lag med i dåläget dåliga resultat. För att kunna förstå hur och varför supportrarna under 

denna dåliga period fortsatte vara lojala och ha en stark gruppdynamik i relation till sitt lag, har 

de genom intervjuer kunna få svar på deras frågor och med hjälp av teorin. Detta genom att titta 

på supportrarnas identitet i relation till klubben. Social identitetsteorin tar sitt fäste i strategier för 

identitetsbevarande (Identity- maintenance strategies) som består av tre olika strategier, dock har vi 

valt att plocka ut de två strategierna som är av relevans för vår studie (Doyle, Lock, Funk, Filo & 

McDonald, 2017).  

 

Den första strategin är social rörlighet (social mobility). Den här strategin fokuserar på individen i 

sig. Här tittar man på vad individen gör för sin egen självkänsla utan att det ska påverka gruppen 

i sig. Ett exempel är att en person väljer att distansera sig själv från de sociala grupper som man 

inte känner en tillhörighet till. Om det går dålig för de lag personen identifierar sig med kan 

personen distansera sig genom att börja använda uttryck som de i stället för vi. Genom detta 

visar fans som känner att deras identitet är hotad använder genom att skärma av sig från det 

akutella hotet: Cutting off the Reflected Failure (CORF). Dessa fans är ofta kulturellt uppväxta med 

sin identitet kopplad till de lag de står bakom. Dock är det inte troligt att dessa fans skulle vara 

icke lojala mot sitt lag. Då laget personen håller på är en stor del av deras liv och identitet. Att det 

går dåligt för de lag som de håller på är inte en tillräckligt stark anledning till att vända kappan 

efter vinden. Det är snarare behovet av att tillhöra en grupp och att ha ett medlemskap som har 

en större betydelse för individen. Genom att tillhöra en supportergrupp kan individer med 

samma intresse genom en bra gruppdynamik bemöta negativa händelser kopplat till de lag de 

håller på (Doyle, Lock, Funk, Filo & McDonald, 2017).  
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Den andra strategin är social kreativitet (social creativity). Den här strategin handlar om social 

kreativitet på en gruppnivå. Här pratar man om en innegrupp och en utegrupp och relationen 

däremellan. Ett exempel på social kreativitet är när personer i en grupp skiftar dimension till en 

högre nivå för att bibehålla en positiv gruppidentitet när det går dålig för de lag man håller på. 

Ett uttalande skulle kunna vara “Vi förlorade men vår skola är fortfarande bättre än er”. Något 

som forskning också hittat inom den här strategin är boosting. Även om de lag man håller på gör 

en dålig match har fansen mer överseende då man lägger mer fokus på framtida matcher. Då 

fansen lägger mer fokus på framtida matcher skyddar man sin identitet från ett hotat tillstånd i 

relation till klubben i just den stunden för att flytta fokus till framtida matcher och tänker på 

dessa som framtida framgångar. Något som tas upp inom denna strategi är när en 

supportergrupp omdefinieras. Det betyder att fansen skiftar något negativt till något positivt som 

passar in på deras identitet. När en innegrupp får negativa påhopp från en utegrupp kan fansen 

fort omdefiniera sig själva och vända detta till något positivt. Ett exempel är “Vi älskar att bli 

hatade”. Här går man ihop som grupp för att skydda sin identitet från hot och att definiera sig 

som något man från början kanske inte är (Doyle, Lock, Funk, Filo & McDonald, 2017).  

 

2.2 Tidigare forskning 

Den tidigare forskning som finns kring ämnet fokuserar mer på hur organisationen uppfattar 

situationer. Då vår studie ämnar att undersöka hur supportrar uppfattar klubben ansåg vi att det 

var av relevans att inkludera den tidigare forskning för att sedan jämföra de två. 

 

2.2.1 Buffers i organiserad sport  

I texten Preventing damage: The psychology of crisis communication buffers in organized sports av Koerber 

och Zabara (2016) tittar man på vilka redan befintliga faktorer som finns och kan komma att 

pa ̊verka hanteringen av en kris för en organisation. Mycket bygger även ha ̈r pa ̊ fo ̈rberedelser och 

kriskomunikationsteorin ligger till grund fo ̈r hur man pa ̊ ba ̈sta sätt hanterar en kris utifra ̊n de 

befintliga faktorerna. Koerber och Zabara (2016) är eniga med Coombs (2014) om att vara va ̈l 

fo ̈rberedd info ̈r en potentiell kris. I deras text lyfter de och la ̈gger mycket fokus pa ̊ buffers. Buffers 

a ̈r de redan existerande villkoren hos en organisation som kan komma att påverka hanteringen av 

en kris. Det finns tva ̊ olika typer av buffers, den fo ̈rsta a ̈r krishistorik. Har en organisation sedan 

tidigare la ̊g krishistorik a ̈r chanserna stora att organisationen skulle klara en enstaka kris bra utan 
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fo ̈r mycket skada pa ̊ sitt rykte. Ha ̈r kan en klubb titta tillbaka pa ̊ sin krishistorik och se hur fansen 

tidigare agerat under en kris. Utefter det kan klubben ta lärdom fra ̊n fansens agerande och 

antingen fo ̈rbättra eller fo ̈rhindra genom att forma en ny krishanteringsplan. Den andra är ett 

ho ̈gt värderat och gynnsamt rykte med sina intressenter. Om en organisation va ̈rderar sina 

intressenter ho ̈gt och värnar om relationen kan intressenterna komma att se förbi en kris om en 

kris skulle intra ̈ffa. Intressenter a ̈r i det ha ̈r fallet klubbarnas fans. Precis som med en 

familjemedlem a ̈r det viktigt att va ̈rna om sina relationer till varandra. Har man en bra relation till 

sin familj och na ̊gon gör ett snedsteg a ̈r chansen stor att man ser fo ̈rbi det misstaget och fo ̈rla ̊ter 

personen. Exakt sa ̊ a ̈r det fo ̈r en klubb gentemot sina fans. Va ̈rnar klubben om sina fans kommer 

fansen kunna se förbi en kris om den skulle intra ̈ffa. Med ett bra förarbete kan en klubb redan då 

ta reda pa ̊ om de har tva ̊ starka buffers. Det kan till och med bli sa ̊ att fansen ga ̊r till attack mot 

den ka ̈lla som kommit med anklagelserna (Coombs, 2007 refererad i Koerber & Zabara, 2016). 

 

2.2.2 Penn State University      

Det finns ha ̈ndelser inom sport da ̈r en klubb eller organisation anser sig tro att de har en 

krishanteringsplan eller tro sig ka ̈nna sina fans. Penn State University (PSU), ka ̈nda fo ̈r sitt 

framga ̊ngsrika program inom amerikansk fotboll utsattes för en kris na ̈r den fo ̈re detta 

fotbollstra ̈naren Jerry Sandusky anklagades och visade sig skyldig till ett flertal sexuellua 

o ̈vergrepp på studenter under 15 a ̊rs tid. Genom detta exempel beskrivs hur fansen på Penn State 

via Twitter va ̈nder sig mot sin skola för att ista ̈llet visa sto ̈d och lojalitet gentemot den dåvarande 

tra ̈naren Joe Paterno. Paterno ansa ̊gs da ̊ som en av det absolut bästa tränarna na ̊gonsin inom 

amerikansk fotboll. Skolan ifra ̊gasatte Paternos vetskap om de sexuella händelserna och kort 

da ̈refter fick han sparken fra ̊n PSU. Detta sa ̈gs vara en av de sto ̈rsta skandalerna inom 

amerikansk fotboll na ̊gonsin. Na ̈r Paterno fick sparken drog en stor media ha ̈rva iga ̊ng. Fansen 

so ̈kte sig till Twitter fo ̈r att yttra sina a ̊sikter och sitt missno ̈je o ̈ver att tränaren Paterno fa ̊tt 

sparken. Twitter har blivit ett forum för sportfans att kunna uttrycka den relation de känner till 

sitt lag de identifierar sig med. Viktigt att ka ̈nna till a ̈r den grupp fans som kallas fo ̈r aktiva 

intressenter, alltsa ̊ de fans som va ̈ldigt starkt identifierar sig med sin respektive sportklubb eller 

organisation och som tydligt uttrycker sina a ̊sikter pa ̊ offentliga forum. A ̊sikterna fra ̊n aktiva fans 

tar sig i uttryck da ̊ de agerar pa ̊ ka ̈nslor och kontakten de ka ̈nner till sitt lag (Wann, 2006 

refererad i Brown, Brown, & Billings, 2015). Penn State fansen känner en samhörighet med laget 

och tra ̈naren Paterno och da ̈rfo ̈r ka ̈nner att skolan svikit dem. Fansen menade pa ̊ att den fo ̈re 
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detta tra ̈naren Sandusky och hans anklagelser gick ut över Paterno och att detta var ska ̈let till att 

han blev sparkad. De aktiva fansen som uttryckte sig pa ̊ Twitter tillho ̈rde Joe Paterno. Fansen 

kallade Paterno för sin morfar och bandet mellan fansen och tränaren var oerho ̈rt starkt. Sa ̊ 

starkt att fansen hade sva ̊rt att skilja pa ̊ laget och skolan. Da ̈rfo ̈r stod fansen info ̈r ett val av sida, 

Paternos sida eller Penn States sida. Twitter blev forumet fansen yttrade sig pa ̊ och skolan hade 

sva ̊rt att hantera krisen. Valet fansen tog landade på Paterno. Det yttrande missno ̈jet o ̈ver skolan 

var nu pa ̊tagligt och sa ̊ a ̈ven hotet av skolans rykte (Brown, Brown, & Billings, 2015). 

Även då händelsen på Penn State och krisen som har drabbat IFK Göteborg är två skillda kriser 

så vill vi undersöka om det finns likheter och skillnader på supportrarnas agerande. Vi anser 

därför att den tidigare forskingen om Penn State är relevant för vår studie.  

 

 

2.3 Sammanfattning av teori och tidigare forskning  

Kriskommunikation är en viktig del i hur en kris kommer att utspela sig därför är det viktigt för 

en organisation att vara väl förberedda, krisen är oförutsägbar men inte oväntad. Genom att ha 

starka buffers kan det komma att underlätta för organisationen och deras kriskommunikation. För 

att kunna ha två starka buffers behöver en organisation känna sina intressenter, i denna studien 

supportrar till IFK Göteborg. Hur intressenter väljer att engagera sig i krisen kan bero på deras 

identifikation till organisationen. Identifikationen kan vara påverkad av hur organisationen har 

valt att sköta sin kommunikation. Om kommunikationen är öppen och transparent kan 

relationen mellan organisation och intressent stärkas. Vi anser att de teorier och faktorer inom 

tidigare forskning som presenterats fungerar i kombination för att förstå varför en supporter 

agerar som de gör och vilken roll de tar på sig.  
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3. Metod  
I det här kapitlet presenteras den metod som använts för studien och metodens tillvägagångssätt, 

urval, validitet, reliabilitet samt problem som uppstått med genomförandet av metoden.  

 

3.1 Val av metod  

Till vår C-uppsats valde vi att använda oss av intervju som metod då vi ville studera 

supportrarnas beteende och uppfattning inom sportvärlden samt hur supportrarna uppfattar sin 

egna roll.  

 

Med intervju som metodval tilläts studien att undersöka supportrarnas beteende och sociala 

relationer till klubben som de stöttar.  Informationen är svår att nå med ett annat metodval 

(Helland, Larsen, Knapskog, Østbye, 2014). Intervjuerna var semistrukturerade då en 

intervjuguide upprättades, men själva intervjun var inte bunden till intervjuguiden då den var 

relativt flexibel (Helland, Larsen, Knapskog, Østbye, 2014). Widerberg (2008) menar att man 

under intervjun kan följa upp respondenterns svar med nya följdfrågor som inte har varit 

planerade i förväg. Intervju som metodval var därför attraktivt för oss då vi var intresserade av 

faktorerna bakom ett supporterskap, vilket kan variera beroende på intervjuperson. Intervju som 

metod är enligt Widerberg (2008) det rätta valet när man vill förstå människors reflektioner och 

resonerande, inte enbart fakta. Då våra frågeställingar och vårt syfte handlar om supportrarnas 

uppfattningar och förståelse kring sitt supporterskap visar detta att intervju var det rätta 

metodvalet för den här studien.  

 

Vi valde att ha enskilda intervjuer med supportrarna. I början av studien stod valet mellan 

enskilda intervjuer och fokusgrupper. Då det handlar om personliga åsikter som kan skapa 

osämja mellan supportrarna valde vi bort fokusgrupper. Enligt Trost (2005) kan fokusgrupper 

hindra samtalet då respondenterna kan känna sig obekväma och därför inte kunna uttrycka sig 

fritt.  

 

3.2 Population och urval 

Vi baserade vårt urval på ett typurval. Enligt Ekström och Larsson (2010) används typurval när 

man söker efter en grupp personer som representerar det typiska i gruppens fenomen, i denna 
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studie är dessa personer supportrarna till IFK Göteborg. För att kunna ge svar på vårt syfte var 

det självklart att vårt urval behövde bestå av klubbens supportrar. Vi har intervjuat supportrar till 

fotbollsklubben IFK Göteborg, där vi sökte människor som ser sig själva supportrar och är 

engagerade i klubben. Som tabellen nedan visar genomfördes åtta intervjuer, alla intervjuer 

varade i 30-60 minuter.  

 

Tabell 3:1 – Tabell över respondenter i studien.  

Benämning  Kön Ålder  Intervju 

Respondent 1 Man 20 Personlig 

Respondent 2 Man 29 Personlig 

Respondent 3 Man 34 Personlig 

Respondent 4 Man  30 Personlig 

Respondent 5 Kvinna  25+ Telefon  

Respondent 6 Man 35 Personlig 

Respondent 7 Man 35 Personlig 

 Respondent 8 Man 42 Personlig 

 

Vi har även intervjuat IFK Göteborgs kommunikationschef samt deras SLO, Supporter Liasion 

Officer. Rollen som SLO innebär att man ska underlätta och förbättra dialogen mellan klubb och 

supportar. SLO:ns uppgift är att hjälpa klubben förstå det dagliga arbetet utifrån ett 

supporterperspektiv (IFK Göteborg, Supporter Liaison Officer).  Intervjun blev en form av 

expertintervju för att få en djupare inblick i hur organisationen arbetar och kommunicerar med 

deras supportrar som vi har haft i åtanke under uppsatsens gång. 

3.3 Tillvägagångsätt    

Som nämnt ovan valde vi intervju som metod. Datan har därför samlats in via intervjuer. 

Intervjuerna har vid samtycke spelats in för att i efterhand kunna gå tillbaka och lyssna igenom. 

Vi valde att operationalisera vår intervjuguide utefter studiens tre frågeställningar. Detta för att 

försäkra oss om att vi under våra intervjuer kommer att kunna med största sannolikhet besvara 

dessa i slutet av uppsatsen. Intervjuguiden syfte var också att hjälpa oss hålla en röd tråd genom 

intervjuerna. Dock var vi noga med att förbereda följdfrågor då svaren från respondenterna med 

största sannolikhet skulle skilja sig från varandra. För att inte bli för låsta under intervjun tillät vi 

oss själva att gå ifrån vår intervjuguide för att kunna få ett bra flyt och öppna upp möjligheterna 

för att leda intervjun i en givande riktning. 
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Personerna som intervjuades var supportrar till IFK Göteborg. Personerna ansåg sig själva vara 

stora supportrar till klubben vilket var av stor relevans för vår studie.  

 

Datan har transkriberas av båda uppsatsens författare. Efter transkribering började vårt arbete 

med att leta efter mönster samt teman. Vi valde att göra ett dokument med en mall över hur vi 

valt att kategorisera och tematisera vårt insamlade material. Vi gjorde detta utefter våra 

frågeställningar och för att hålla oss till samma struktur som vi använde oss av när vi 

operationaliserade vår intervjuguide som var skapad utefter våra frågeställningar. Vi plockade ut 

teman som var kopplade till varje frågeställning och färgmarkerade dessa för att enkelt kunna 

hitta samband som vi senare kom att använda oss av i resultatet och i analysen. Kodschemat var 

uppbyggt utifrån våra frågeställningar som huvudtema för att sedan brytas ned i mindre teman. 

Exempel på teman vi letade efter var: gemenskap, skyldighet och uppskattning.  

 

3.4 Kritik mot intervju som metod 

Kritik kan riktas mot intervju som metodval då forskaren, i detta fall vi, kan omedvetet styra 

samtalet. Respondenterna känner möjligtvis inte det förtroende för intervjuaren för att svara 

ärligt på frågor utan svarar på det sätt som han eller hon förväntas svara (Ekström & Larsson, 

2013). Genom att försöka vinna respondenternas förtroende i början av intervjun kunde vi 

motverka att respondenten gav oärliga svar. Detta gjordes genom allmänna frågor där 

respondenten kom in i samtalet på ett bekvämt sätt. Respondenterna var även anonyma vilket 

förstärker förtroendet.  

 

3.5 Praktiska förberedelser  

För att få kontakt med våra respondenter valde vi att gå via mejl. I mejlet fanns information om 

själva studien och hur intervjuerna skulle gå till. Kontaktuppgifter stod även med så att 

personerna själva kunde ta kontakt med oss om intresse för att vara med fanns. Respondenterna 

var alla bosatta i Göteborg. Inför vår expertintervju åkte vi till Kamratgården som är IFK 

Göteborgs egen lokal. Resterande intervjuer med supportrar hölls på en gemensam bestämd 

plats i Göteborg. Då det var en svårighet med att få tag på supportrar erbjöd sig ett antal av våra 

respondenter att sprida ordet vidare och med tillgång till telefonnummer tog vi kontakt via SMS 
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med de personer som återstod på grund av tidsbrist, det gjorde det möjligt för oss att boka in alla 

intervjuer undet två veckor i Göteborg utom en som hölls via telefon.  

Vid de intervjuer som skedde genom ett personligt möte använde vi en telefon för 

ljudupptagning. Detta för att vi skulle kunna koncentrera oss på själva intervjun och inte bli 

distraherade. Inför den enskilda intervjun via telefon använde vi en telefon för ljudupptagning. 

Vi gjorde ett test innan för att kunna höra att ljudet funkade som det skulle. Då respondenten 

inte var på plats för att skriva under samtyckesformuläret mejlade vi det i förväg. Respondenten 

fick då möjlighet att i förväg kunna läsa genom formuläret i lugn och ro. Samtyckesformuläret 

skrevs under av respondenten och skannades sedan över till oss. 

 

3.6 Operationalisering  

De frågor som ställdes under intervjuerna var operationaliserade utefter studiens frågeställningar 

med teori och tidigare forskning i åtanke. Nedan följer ett antal exempel på frågor följt av 

förklaring och motivering till varför de här frågorna ställdes.  

 

3.6.1 Frågeområden till supportrar 

Alla intervjuer inleddes med enkla bakgrundsfrågor. Genom dessa frågor ville vi kunna skapa oss 

en uppfattning om personen för att senare kunna gå in mer på djupet och respondenternas 

supporterskap. 

 

3.6.2 Bakgrundsfrågor  

Har du haf t  någon koppl ing t i l l  IFK Göteborg under din uppväxt?  

Frågan ställdes för att ta reda på hur personen fick sin första kontakt med IFK Göteborg. Vi 

anser att den är viktig för att kunna förstå respodenternas “resa” med sitt supporterskap och vart 

supporterskapet grundade sig från första början. Detta för att förhoppningsvis senare kunna 

koppla ihop med intervjupersonens identitet och dennes relation till IFK Göteborg. 

 

Vad är det  som får dig  at t  ta på dig trö jan och betala för  at t  t i t ta på det  lag som du he jar 

på?  

Med hjälp av denna frågan ville vi ta reda på vilka bakomliggande faktorer som får 

respondenterna att trots en dålig säsong av IFK Göteborg fortsätta att gå på matcher och stödja 
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sitt lag. Tanken med frågan var att få respondenten att reflektera och kunna gå på djupet med sitt 

supporterskap. Frågan är här kopplad till social identitetsteori. 

 

3.6.3 Frågeställning 1 

- Vad anser supportrar att deras kommunikativa roll är när IFK Göteborg är i och utanför 

en kris?  

 

Vad innebär det  at t  vara supporter  för  dig?  

Syftet med frågan var att respondenten skulle känna och tänka efter vad det innebär att vara 

supporter hos sig själv. Vad är viktigt för just den här personen när det kommer till sitt 

supporterskap och hur skiljer sig personen från andra supportrar.  

 

Har du någon ro l l  som supporter? 

Den här frågan går lite hand i hand med den tidigare nämnda frågan. Dock var tanken här att ta 

reda på om respondenten tar på sig en specifik roll i sitt supporterskap. Frågan kan ge oss 

möjlighet att hitta olika grupper som supportrar beroende på om personen känner att den tar sig 

an en viss roll eller ej. Frågan är kopplad till social identitetsteori.  

 

Känner du att  du har en skyldighet  gentemot IFK Göteborg? Hur tar s ig  det ta i  ut tryck?  

Det vi ville komma åt med hjälp av frågan är hur respondenterna ställer sig till om de känner att 

dem har en skyldighet till sin klubb, framförallt under en kris som det varit den här säsongen för 

IFK Göteborg. Frågan kan senare komma att kopplas till tidigare forskning kring om det finns 

en skyldighet att stå upp för sitt lag under en kris eller inte.  

 

3.6.4 Frågeställning 2 

- Hur uppfattar supportrarna klubbens kommunikation samt hur vill de att 

kommunikationen ska se ut? 

 

Hur ser  du på transparensen i  klubben när de kommunicerar ut  t i l l  er  supportrar?  

Frågan syftar till kommunikationen. Frågan är kopplad till Coombs och hans teori om öppenhet 

när det kommer till hur man ska kommunicera under en kris. Därför ville vi här skapa oss en 

uppfattning kring hur respondenterna ser på IFK Göteborgs öppenhet när det kommer till 
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kommunikationen. Vi hade även tidigare forskning om buffers i åtanke när vi utformade den här 

frågan.  

 

Tycker du att  klubben är mottagl iga för  supportrarnas ås ikter?  

Tanken med den här frågan är att ta reda på om respondenterna tycker att de får göra sin röst 

hörd. Vi ville komma åt om respondenterna känner att de har chansen att vara med och påverka 

IFK Göteborg. Svaren från den här frågan kan förhoppningsvis ge oss en inblick i hur IFK 

Göteborg arbetar med sina supportrar både utanför och under en kris. Frågan ger möjlighet att 

öppna upp för att gå djupare kring hur relationen mellan supportrar och klubben ser ut.  

 

Finns det  några t i l l fä l l en där du inte  hål l er  med i  klubbens ås ikter  och yt tranden?  

Med hjälp av den här frågan ville vi öppna upp för att låta respondenten reflektera över säsongen 

som varit men även tidigare år om det finns meningsskillnader mellan respondenten och IFK 

Göteborg. Tanken är att komma åt om det finns något missnöje över hur IFK Göteborg 

hanterat situationer som respondenterna förhoppningsvis själva tar upp och reflekterar kring.  

 

Har klubben någon skyldighet  gentemot dig  som supporter?  

Frågan syftar till relationen mellan respondenterna och IFK Göteborg. Anser respondenterna 

här att det finns skyldigheter från båda håll och hur ser i så fall dessa ut. Vi vill här kunna gå in på 

djupet och nå hur denna relationen ser ut överlag samt under en kris.  

 

3.6.5 Frågeställning 3 

- Hur påverkas supportrarnas identitet när klubben är i en kris? 

Hur skul le  du säga at t  det  påverkar dig när det  går dål ig t  för  säsongen? 

Med hjälp av den här frågan ville vi nå respondenterna på djupet när det kommer till deras 

identitet och deras beteende. Hur påverkas respondenterna när IFK Göteborg går igenom en 

kris. Tanken här är att kunna ta reda på varför respondenterna agerar på ett visst sätt under en 

kris och hur det är kopplat till deras identitet.  

3.7 Validitet  

Hög validitet uppnås även då intervjuguiden var utformad efter studiens frågeställningar, vilket 

presenteras nedan i kapitlet om operationalisering. Det gjordes för att säkerställa att studien 

kommer mäta det den är avsedd att mäta (Larsson, 2010). Genom att vara förberedda med 
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följdfrågor och tillåta oss själva att vara flexibla med intervjuguiden kunde vi komma mer på 

djupet i intervjuerna. Följdfrågorna hjälpte oss att få mer utvecklade svar samt att undvika 

missförstånd och otydligheter i respondenternas svar.   

 

En annan faktor som påverkar studiens validitet är om rätt personer har intervjuats. Då vi har 

gjort ett noga urval till vår studie anser vi att de personer som vi har intervjuat också 

representerar de urval vi gjort vilket ger studien en hög validitet.  

 

En tanke som växt fram är om resultatet av studien hade blivit annorlunda om fokusgrupper 

använts i stället för enskilda intervjuer. Som tidigare nämnt anser vi att enskilda intervjuer var det 

rätta valet för oss då respondenterna inte kan bli påverkade av andra supportrar och deras 

åsikter.  

 

3.8 Reliabilitet  

För att uppnå hög reliabilitet krävs det att svaren som respondenterna ger är tillförlitliga och 

uppriktiga (Kvale och Brinkmann, 2012). Vi anser att våra respondenter har svarat sanningsenligt 

under våra intervjuer. Vi vill tro att respondenterna såg detta som en möjlighet till att kunna vara 

med att föra klubben framåt med hjälp av sina åsikter. Vi ser därför inte risken med att våra 

respondenter skulle svara oärligt. Innan varje intervju fick respondenterna skriva på ett 

samtyckesformulär med information om studien samt garanti för anonymitet. Detta anser vi 

stärker förtroendet mellan respondent och intervjuare. Med hjälp av anonymitet stärker det också 

chanserna till att respondenterna svarar ärligt (Larsson, 2010).   

 

För att nå hög reliabilitet bör man ha mättnad. Med detta menas att inga nya svar framkommer 

från repondenterna (Kvale och Brinkmann, 2012). Vi anser att det har varit svårt att mäta om vi 

uppnått mättnad eller ej då vissa frågor uppnått mättnad medan andra inte gjort det. Detta 

betyder att hela studien inte har uppnått en mättnad vilket kan påverka reliabiliteten.  

 

3.9 Generaliserbarhet  

Det är svårt att generalisera kvalitativa forskningsarbeten vilket även gäller denna studie (Kvale & 

Brinkmann, 2012). Studien kan inte generalisera kring supportrars åsikter i hela Sverige. Då IFK 

Göteborg har en mycket större supporterskara än de åtta respondenter som vi intervjuat kan vi 
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inte generalisera men då vi fått liknande svar på många frågor kan vår studie ge en inblick i IFK 

Göteborg och hur deras supportrar ser på sin kommunikativa roll.  

 

3.10 Forskningsetiska överväganden  

Studien har följt de forskningsetiska principerna som rekommenderas av Vetenskapsrådet (2002) 

för att säkerställa intervjupersonernas trygghet och förtroende för oss som intervjuare. Genom 

att informera respondenterna innan intervjun om syftet med intervjun och deras roll i studien 

kunde vi visa oss transparenta och vinna personens förtroende. Samtyckeskravet uppfylldes 

genom att inhämta samtycke från respondenterna innan intervjun började samt att personerna 

informerades om att deltagandet var helt frivilligt och kunde avbrytas när som helst vid begäran. 

Alla studiens respondenter omfattades även av konfidentialitetskravet då de kom att vara 

anonyma till en stor grad. Personliga identifikationsfaktorer som namn kommer att anonymiseras 

då det inte var relevant för studien. Dock kommer personernas grupptillhörighet presenteras, 

alltså om de tillhör IFK Göteborgs supporterskara eller klubbens ledning. Det fjärde och sista 

kravet som kom att följas är nyttjandekravet, vilket betyder att informationen som 

respondenterna lämnade inte får användas på ett icke-vetenskapligt sätt. Detta uppfylldes genom 

att informationen enbart kom att analyseras för att svara på frågeställningen i C-uppsatsen och 

inget annat (Vetenskapsrådet, 2002).  
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4. Resultat 

4.1 Disposition 

Den insamlade empirin kommer att redovisas i olika delar för att underlätta läsningen. Likheter 

samt skillnader i respondenternas svar kommer att presenteras för att sedan analyseras i ett nytt 

stycke. I resultatet presenteras enbart de svar som är av relevans för frågeställning och syfte.  

 

4.2 Resultat från intervjuer 

4.2.1 Relationens början  

För att förstå varför en person väljer att vara supporter till IFK Göteborg ställde vi frågor om 

deras supporterskap och hur deras resa som supporter började. Vi valde att ta med den här 

frågan då vi ville se om hur deras introduktion till IFK Göteborg hade någon påverkan på deras 

supporterskap. Samtliga respondenter uppgav att relationen med klubben utvecklades tidigt, 

antingen som barn eller tonåring. Fyra av respondenterna svarade att en eller flera 

familjemedlemmar var supportrar och därför blev det en naturlig ingång till att gå på matcher.  

 

“Min pappa höll på blåvitt och min mamma höll på blåvitt, så det är den klassiska ingången på något 

sätt. Pappa tog med mig och min tvillingbror på… vi har en äldre syster också men det var framförallt 

jag och min bror som fick följa med på matcherna på gamla Ullevi, då började det.” - Respondent 3 

 

Resterande fyra respondenter hade inte kopplingar till klubben genom familjen men däremot i 

vänskapskretsar. En supporter svarade att supporterskapet tog fart i skolåldern och vid 

tidpunkten fanns det två lag i Göteborg som det stod mellan. När valet skulle göras svarade han 

att det var en självklarhet att välja IFK Göteborg.  

 

“Jag tror att det har att göra med skolåldern, asså eller när man växer upp och ska börja hålla på ett 

lag så var det ganska självklart. [...] Jag tyckte att det var lite fräckare med blåvitt-fans än gais-fans 

kanske när jag var liten.” 

 - Respondent 6 

 

Samtliga respondenter hade en tidig introduktion till klubben. Skillnaden som vi finner i svaren 

är att fyra av respondenterna fick ingången via familj och fyra av respondenterna fick ingången 
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via vänskapskretsar. Trots att det finns två olika ingångar enligt respondenternas svar så finns det 

ingen skillnad i hur supporterskapet har utvecklats. Det går inte att utlösa några mönster 

beroende på om introduktionen till IFK Göteborg uppkom via familj eller via vänner.  

4.2.2 Relationen till klubben idag  

Personerna som vi har intervjuat gör själva ett aktivt val att vara supportrar till IFK Göteborg. I 

tidigare stycket presenterades deras ingång till supporterskapet och alla respondenter valde att att 

fortsätta leva ut sitt supporterskap. Vi ställde därför frågan om vad som motiverar dem i 

supporterskapet samt vad de anser att de får ut av att vara en supporter till IFK Göteborg. En av 

supportrarna svarade att han själv hade reflekterat över detta och uttryckte sig så här: 

 

“Jag vet att jag satt när de mötte GIF Sundsvall. Då regnade det, det var uselt spel, knappt några folk 

på läktarna och de förlorade med typ 2-1. Då reflekterade jag över att det finns ju.. De flesta som sitter 

här har ju faktiskt betalat för att gå in här. Varför utsätter jag mig för detta? Det var kallt, det var en 

hemsk upplevelse liksom. Jag kommer inte på något riktigt bra svar. Man är kanske inte riktigt.. det 

har nog något att göra med att det blir som en drog liksom. Att det blir som en… inte som ett missbruk 

men mer som en rutin. Nu har dem hemmamatch, den gäller inte ens något för vi är redan klara för 

Allsvenskan men ändå att man… ja det är svårt att förklara men det… ja jag tror att det sitter i 

huvudet, att det blir lite som ett beroende.”  - Respondent 4 

 

En annan supporter menar att gemenskapen är det som är viktigast.  

 

“Man träffar vänner och det är ju extremt… och det har ju klubben och supportrarna, det har ju varit 

den största vikten och det viktigaste för mig, det är det bästa, hur mycket kompisar jag har fått genom 

föreningen och kärleken till klubben. Så för mig betyder det väldigt mycket att vara supporter.”  

- Respondent 5  

 

Respondent 5 var inte ensam om att tycka att det finns en gemenskap i supporterskapet som 

lockar. En av supportrarna reflekterade över säsongen som varit då resultaten varit sämre och 

uttryckte sig på detta vis:  

 

“Vad får man egentligen som supporter tillbaka när det inte går så bra? Då tror jag att det är andra 

saker än tre poäng, vinsten i matchen, SM-guldet, cup-guldet, vad det nu än är. Då får man 

gemenskapen, man får kanske inte en underhållande produkt av fotbollslaget eller klubben som sådan 
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men vi tillsammans, vi med klubben som har ett arrangemang och vi supportrar som står vid sidan av, vi 

skapar en helhet på något sätt.” - Respondent 3 

 

Gemenskapen var genomgående i alla svar som respondenterna gav på frågan. Dock var några av 

respondenterna överens om att det var svårt att sätta fingret på dragningen med supporterskapet. 

Det vi kan utläsa från respondenternas svar är att det att det inte alltid är fotbollen som är i fokus 

utan att det som lockar mer är själva gemenskapen i supporterskapet. Under intervjuernas gång 

fick vi känslan av att majoriteten av respondenterna inte har reflekterat över frågan kring vad 

som motiverar dem i sitt supporterskap. Efter den korta stund som de fick till att reflektera över 

frågan så kom respondeterna fram till att gemenskap är en av de viktigaste delarna i 

supporterskapet.  

 

4.2.3 Roller i supporterskapet 

En av frågeställningarna i den här studien handlar om supportrarnas roller och om de upplever 

att sådana existerar. Därför ställdes frågan direkt om de upplever att supportrar har en roll samt 

hur detta tar sig i uttryck. Svaren på denna frågan var en varierande då supportrarna själva tog på 

sig olika roller. Tre av respondenterna har själva valt att på fritiden jobba ideellt med aktiviteter 

som involverar IFK Göteborg i form av journalistik. Supportrarna menar att med detta följer ett 

ansvar, vilket påverkar rollen som supporter.  

 

“[...]Ja, sen utöver det så skriver jag ju om fotboll[...]och där får man ju kanske ett visst, eller försöker 

ta ett visst ansvar i att dels hålla det som skrivs på en sansad nivå vilket jag inte tycker att alla lyckas 

med[...]så där försöker jag ju liksom skriva på ett hyfsat sansat sätt, sen vet jag inte om jag lyckas men 

jag försöker i alla fall och det är ambitionen...och att göra det på ett sätt där jag försöker promota och på 

något sätt hjälpa.” - Respondent 2 

 

“[...] man ser ju skillnad på vissa former av kritik. Vi hånade honom inte på något sätt. [...] min roll 

som supporter blir ju då att...ja men vi är ju en del av bevakningen och den bevakningen särskiljer sig 

ganska mycket från det vanliga som GP:s eller GT:s bevakningar just eftersom det är supportrar och det 

märker man att vi tycker.” 

 - Respondent 4 
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Supportrarna som arbetar ideellt bekräftar varandras svar. Ansvaret att framföra kritik på det 

sättet att klubben inte blir smutskastad eller att kritiken kan upplevas som pajkastning. Just 

eftersom personen är både journalist och supporter kan gränsen mellan dessa två vara tunn. 

Supportrarna som arbetar ideellt med klubben på fritiden ser sig själva som en del av den 

proffesionella bevakningen vilket gör att de måste hålla sitt supporterskap på en viss 

proffesionell nivå. Dock pratar dessa supportrar om svårigheten att inte låta sitt supporterskap 

skina igenom.  

 

Samma fråga ställdes såklart till övriga supportrar som inte arbetar ideellt med klubben, vad anser 

de att deras roll som supporter är? Fyra av fem av supportrarna svarade att de anser att man som 

supporter har en roll. En person svarade att han eller hon inte anser att man har en roll. Värt att 

notera är att alla supportrar svarade att de använder sig av olika offentliga forum för att uttrycka 

sina åsikter. En av supportrarna anser att framförande av åsikter är en central del av denna rollen:   

 

“Jo, men det har jag ju. Jag är ute och uttrycker mina åsikter om saker och ting. Jag kollar på träningar 

någon gång ibland och pratar med folk sådär. [...] Så det känns om att.. jag är ganska engagerad och 

uttrycker.. jag har varit med i [...] podcast och det är också ett sätt att föra fram sina åsikter till en lite 

bredare publik.” - Respondent 8 

 

“Det a ̈r ju att fo ̈ra allt utanfo ̈r planen. Spelarna gör sitt pa ̊ planen. Det supportrarna go ̈r a ̈r att bygga 

upp allt runtomkring. Spelarna kan spela fotboll, det kan inte vi. Sa ̊ vi go ̈r allt annat. Jag skulle a ̈ven 

sa ̈ga sa ̊ha ̈r, det a ̈r vi som drar folk till matcherna sa ̊ att inte folk sitter hemma och tittar pa ̊ tv.”  

- Respondent 1 

 

Det vi kan utläsa från dem respondenter som inte arbetar ideellt på fritiden är att de fortfarande 

anser att de har en roll som supporter. Flera av supportrarna var överens om att framförandet av 

åsikter är viktigt i supporterskapet. Dock var en annan supporter inne på att supportrarnas roll är 

mycket större än så. Supportern anser att supportrarna drar det stora lasset för att locka fler 

människor till matcher, sprida budskap och liknande. Vi kan här anta att framförandet av åsikter 

innefattas av svaret som vi fick från respondent 1.   

4.2.4 Skyldigheter och ansvar som supporter 

Tidigare stycke om roller är kopplat till nästa fråga som vi ställde, anser supportrarna att de har 

skyldigheter och ansvar gentemot klubben? Svaren på den tidigare ställda frågan var varierande 
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vilket de var även när denna frågan ställdes. Respondenterna var överens om att skyldigheten är 

kopplat till framförande av åsikter. För att få sina åsikter hörda krävdes det att man också bidrar 

med det man kan. En supporter uttryckte sig på detta viset:  

 

“Kanske en skyldighet att vara medlem i föreningen för att ska jag stå och gapa på sociala medier och 

alla andra ställen så ska jag också vara medlem och inte göra min röst hörd utifrån utan inifrån i så fall 

[...] Jag väljer ju den rollen själv men jag känner inte att jag har en skyldighet att gå på match men jag 

känner att jag kan inte gå och gnälla på saker om jag inte drar mitt strå till stacken.” - Respondent 

6  

 

Samma typ av svar kom från en annan supporter som också talade om vikten av att förvalta sin 

röst och framföra sina åsikter, vilket personen såg som en skyldighet gentemot klubben. 

Supportern menade också att de ha ett ansvar att stå upp och stötta klubben oavsett resultat.  

 

[...] jag tycker exempelvis att du som medlem i klubben kan ställa andra krav än vad en icke-medlem 

kan göra för att du har skött dina egna skyldigheter, du har betalat för att bli medlem och du förvaltar 

din röst exempelvis när det är årsstämma eller årsmöte. Så det tycker jag absolut, att man har ett stort 

ansvar. Men det har man även som icke-medlem. Ordet supporter säger ju alltid, har jag nu valt att ta 

på mig den hatten, supporterhatten eller supportertröjan kanske passar ännu bättre, så har jag ett stort 

ansvar att stötta denna klubben och att stötta detta laget även när dem inte är så jäkla bra.” - 

Respondent 3 

 

Denna supportern bygger vidare sitt argument om skyldigheter så här:  

 

”Jag hävdar att min skyldighet som supporter är att stötta laget så mycket som möjligt och deras 

skyldighet, klubben, dem som jobbar och dem som spelar fotbollsmatcherna är att dem ska göra sitt 

bästa.” - Respondent 3 

 

Ett mönster som går att utskilja är att framförandet av åsikter och skyldigheter hör ihop. 

Respondenterna är eniga om att deras skyldighet till klubben är att förbättra och hjälpa till att 

utveckla IFK Göteborg genom att göra sina röster hörda.      
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4.2.5 Supportrarnas roll i en kris 

Som tidigare nämnt har IFK Göteborg befunnit sig i en kris då resultatet från den senaste 

säsongen varit annat än önskvärda. Vi ville veta om supportrarna själva anser att de har några 

specifika roller i en sådan situation och hur det tar sig i uttryck. Alla respondenter var överens 

om att en supporters roll i en kris går ut på att dyka upp på matcher och visa sitt stöd. 

Supportrarna menar att genom att stå bakom klubben i vått och torrt visar man upp stödet och 

lojaliteten vilket förhoppningsvis motiverar klubben. Det är en självklarhet för våra respondenter 

att stöd är det viktigaste en supporter kan bidra med vid en säsong som denna. Svaren som vi 

fick av supportrarna kan sammanfattas med detta:  

 

“Ja men det är ju att gå på matcherna och visa sitt stöd i ur och skur, trots att det är skitresultat. Det 

är ju det man får göra, man kan ju inte överge någon som ligger ner.” - Respondent 5 

 

Under intervjuernas gång kom den numera avskedade sportchefen Mats Gren på tal. Detta var 

inte planerat då frågor kring Mats Gren inte ingick i vår intervjuguide utan det var något som 

flera respondenter själva tog upp under intervjuerna. Då fem av åtta respondenter tog upp ämnet 

valde vi att ta upp detta i vårt resultat för att sedan analysera i ljus mot tidigare forskning. De fem 

supportrar som själva tog upp Mats Gren under intervjun beskrev sitt missnöje över den tidigare 

sportchefen. Gren målades upp som en syndabock av supportrarna, som ett sätt att ha något att 

skylla den dåliga säsongen på. Det framgår tydligt att supportrarna värderar klubben högre än 

individerna inom den. En av supportrarna svarade så här:  

 

“Främst kan jag nog känna att...ja men framförallt kan jag väl känna att Mats Gren inte alltid talar 

sanning och ibland kunde han också...ja men för några säsonger sedan så jagade vi någon stor värvning 

som alla kallade för Mr X för att ingen visste vem det var [...] han pratade i hela försäsongen som om 

det vore klart och sen i slutändan så var det inte alls klart.” - Respondent 4 

 

4.2.6 Klubbens förberedelser inför stundande kris 

För att ta reda på mer om hur IFK Göteborg kommunicerar med supportrarna inför en 

eventuell kris ställde vi frågan om klubben har meddelat supportrarna om vad som kan förväntas 

inför säsongen, som sedan ledde till den aktuella krisen. Svaren skiljde sig åt mellan supportrarna. 

Två av dem hade ingen åsikt om ämnet. Tre av dem tyckte att kommunikationen sköttes bra och 

förberedelserna var av god kvalite.  
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“Ja det tyckte jag att dem var tydliga med [...] Men jag tycker ändå att klubben var tydliga med att vi 

siktar inte på att vinna i år.” - Respondent 4 

 

“Jag kan inte se någon större sak som de skulle kunna göra. Dem har sagt tålamod [...] jag tror att det 

är smart att göra som dem gjorde, jag tycker det är rätt.” - Respondent - 7  

 

En av supportrarna menar att kommunikationen har funnits där men den har varit otillräcklig.  

 

“Då hade jag velat att de förklarade det ganska tydligt, ännu tydligare än vad dem har gjort...för de har 

försökt, det ska gudarna veta om det finns några sånna. Dem skulle förklarat; ”detta är vad vi har att 

förvänta oss i år”. Här är och det tror jag att de flesta visste om att i år kommer det vara en tuff säsong 

och blåvitt kommer vara bortom medaljstriden, kanske mitten då. Och det har de ju också misslyckats 

med så att säga, så är det ju.”  

- Respondent 3 

 

Två av supportrarna menade att det inte hade kommunicerats ut från klubben däremot förstår 

man som supporter ändå vilken typ av säsong det kommer att bli. En av dessa supportrar 

svarade så här:  

 

“Nej, sen tror jag att de flesta ändå fattar [...] men nja, det har ju inte kommunicerats ut, det har det 

inte.” - Respondent 5 

 

Då svaren från respondenterna var varienade och deras åsikter kring klubbens kommunikation 

skiljer sig åt kan vi anta att kommunikationen varit otillräcklig. Om kommunikationen hade varit 

tillräcklig borde respondenteras svar sett likadana ut. Vi kan se att några av respondenterna är 

nöjda med kommunikationen medan några är missnöjda vilket tyder på att kommunikationen 

bör förbättras.  

4.2.7 Transparens i klubbens kommunikation  

Vår andra frågeställning handlar om hur supportrarna uppfattar klubbens kommunikation. Vi 

ställde därför frågor kring hur de ser på kommunikationsinsatserna från klubben samt om de ser 

förbättringsmöjligheter.  
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En av de frågor som vi ställde om ämnet handlade om klubbens transparens i beslutstagande och 

när det ska informeras om vissa ärenden. Tre av supportrarna uttryckte mer missnöje än de 

övriga över klubbens transparens. En av supportrarna uttryckte ett visst missnöje över oklara 

uttalanden men var ändå förstående över att det är svårt med hur transparent man kan vara:  

 

“[...]man ska ju inte vara för transparent heller. Det är en konkurrenssituation men...Överlag har den 

informationen som har gått ut från Kamratgården, framförallt om Mats Gren har det väl varit ganska 

mycket rökiga ridåer och konstiga uttalanden från media och sådant. Det har inte varit helt klart vad 

som pågår och det är fortfarande inte helt klart. För att det är mycket i förändring just nu så dem kan 

inte gå ut med allt heller. Och det medför ju att den transparensen kring var medlemsavgiften går till, att 

det liksom hamnar lite i dunkel också.” - Respondent 4  

 

När en annan supporter svarade på samma fråga framkom även där ett missnöje över 

transparensen. Personen menade att det inte finns en transparens vilket skapar onödiga 

missförstånd bland supportrarna.  

 

“Nä men det är väl en av de största problemen vi har tycker jag, det är ju transparensen. Det finns 

ingen transparens. Men jag känner väl att det finns ett mål att bli mer transparenta och jag tror att det 

är väldigt bra för att det skulle döda mycket spekulationer som blir bland supportrarna när det inte 

finns tydliga budskap eller transparens utan du kan spekulera, det skapar ju bara skit för 

föreningen...det skadar bara.” - Respondent 5  

 

Ytterligare missnöje kom från en annan supporter i frågan om transparens. Supportern ansåg 

precis som respondent 4 att det inte bör vara full transparens men att i de fall där klubben har 

försökt att vara transparenta varit misslyckade. Supportern uttrycker sig så här:  

 

“Nej, och det ska dem kanske inte vara heller. [...] och den insynen kan och borde inte en klubb eller 

organisation ge, det måste man köpa som supporter att man i bästa fall litar på att de fattar de besluten 

som är rätt där. Men jag tycker att dem har varit vaga i sina formuleringar där de själva vill skapa 

transparens. Det vill säga, de har ett informationsmöte som dem mer eller mindre har för att ge en full 

transparens; ”nu ska vi informera er om ekonomin”. [...] men vad förväntar man sig för besked då? 

Tumme upp, tumme ner, plus och minus, röda och svarta siffror. Så får man höra; ”vi är på rätt väg” 

eller ”det är oklart ännu, vi inväntar vissa besked”. Då har man ju haft ett möte för att informera och 

ge transparens men det man gett är bara mer vaghet och ingen information. Så nej, dem har inte 
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tillräcklig transparens och dem har inte rätt transparens heller för dem har inte haft rätt sätt att 

kommunicera.” - Respondent 3 

 

De supportrar som uttryckte missnöje över transparensen var tydliga med att det hade 

misslyckats. Dock kunde vi utläsa en viss förståelse från alla respondeter kring ämnet. De var 

medvetna att det inte kan vara full transparens men det var tydligt att de önskade mer.  

 

Övriga supportrar uttryckte inte samma missnöje som supportrarna ovan. Dock var de överens 

att det kunde göras mer för transparensen i kommunikationen, men detta var utan förslag på hur 

det kunde utvecklas: 

 

“[...]det finns inget att klaga på i alla fall men det är klart, dem är inte jättetransparenta är dem ju 

inte. Samtidigt så är dem ju framröstade för att bestämma, då får man ju liksom lita på det också.” - 

Respondent 7  

 

En annan supporter resonerar precis som respondent 3 och 4, klubben borde inte vara helt 

transparenta då det handlar om en konkurrerande bransch. Denna supporter var den enda som 

inte uttryckte ett rent missnöje över transparensen, dock avslöjar den sista meningen i citatet om 

ett visst missnöje och talar emot det respondenten precis talade om:  

 

“Ja och nej där, det är ju lite beroende om. Man kan ju inte vara helt transparent heller i en 

affärsverksamhet. Du kan ju inte berätta om alla försäljningar, vad du tänker och så vidare. Det 

handlar om individer, det handlar om folk anställningskontrakt, alltså det är mycket sånt som gör att 

du inte kan vara helt transparent. Jag tycker att man försöker vara ganska transparent ändå och där 

har jag inte så mycket att lägga till. Det mesta har ju läckt ut ändå haha.” - Respondent 8  

 

4.2.8 Klubbens mottagande av supportrarnas åsikter  

I fortsatt sökande efter svar på vår frågeställning om hur klubbens kommunikation uppfattas av 

supportrarna ställdes ytterligare en fråga om ämnet. Här ställde vi en fråga om hur supportrarna 

anser att klubben är mottagliga för åsikter och kritik. Hälften av våra respondenter hade ingen 

större åsikt om huruvida klubbens mottagande av åsikter är. Däremot hade den andra delen av 

respondenterna enbart positiva åsikter om frågan:  
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“Det tycker jag. De är väldigt nära supportrarna, det märker man när man följer på twitter och jag 

pratar med andra som jag känner som är medlem och det tycker jag absolut.” - Respondent 7  

 

“Det måste ju gå sin rätta gång att man lämnar in ett förslag inom en viss tid. De tas upp och jag tycker 

att de tar emot det seriöst om man gör en seriös ansökan, de som gör det. Vissa tycker jag själv inte är så 

bra men det tas upp och då röstas det ned så jag tycker att man blir hörd om man gör det på rätt sätt 

och om man är medveten om hur föreningsdemokrati fungerar.”  

- Respondent 6 

 

Supportrarna menar att klubben är seriösa angående supportrars åsikter och kritik när 

supportrarna själva är seriösa med sina förslag. Supportrarna visar uppskattning mot klubben för 

att de är rättvisa. I helhet visade supportrarna uppskattning för klubben när det gäller 

mottagande av supportrarnas åsikter.  

 

4.2.9 Supportrars missnöje med klubbens yttranden 

För att få ett bredare bild av supportrarnas uppfattning om klubbens kommunikation ställde vi 

frågan om respondenterna har ställt sig emot IFK Göteborgs yttranden. Återigen hade fyra av 

respondenterna inte en åsikt om ämnet. Den andra hälft var dock tydligt missnöjda med hur 

klubben har skött kommunikationen, på olika sätt. Två av de missnöjda supportrarna uttryckte 

missnöje över att information har läckt ut i media och därmed skapat onödiga spekulationer och 

missförstånd. En av supportrarna svarade så här:  

 

“Det läcker ibland lite mycket, asså till media och olika så det känns lite instabilt i organisationen på 

det sättet och det påverkar ju [...] sånna saker har det varit mycket, lite osammanhängande så.” 

- Respondent 7  

 

Det svaret backas upp av den andra missnöjda supportern på detta vis:  

 

“Jo men man har ju varit senaste åren väldigt dålig på att driva sin egen agenda. Alltså man låter någon 

annan...det har ju läckt i tidningar, det har kommit...informationsflödet har inte styrts av klubben. Det 

är ju A och O i en effektiv verksamhet idag, att du kan berätta din story. Om någon annan berättar 

din story så blir det inte den storyn du vill ha.” - Respondent 8  
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De övriga två missnöjda supportrarna uttryckte istället missnöje över kommunikationen i 

allmänhet. De båda menar att kommunikationen har fallerat då informationen har varit 

tvivelaktig:  

 

“Men det som klubben har varit dåliga på och som gör att jag känner en viss kritik, eller har en viss 

kritik om hur de fattar sina beslut [...] med bättre kommunikation, man behöver inte lämna alla 

affärshemligheter och så, men med bättre kommunikation så skapar man en större förståelse för sina 

beslut, så det är min kritik. Att de har kommunicerat för dåligt.” - Respondent 3 

 

“Det viktiga är att man inte säger för mycket. Att man liksom inte… att man försäkrar sig om att 

saker är på ett visst sätt innan man uttalar sig om det. Det är väl A och O i kommunikationen 

överhuvudtaget känns det som...att man har något på fötterna när man meddelar någon om någonting. 

För annars tappar man förtroende om det inte stämmer.“ - Respondent 4 

 

Här kan vi urskilja två typer av missnöjen, missnöje över läckt information till media och 

missnöje över otydlig kommunikation. Detta kan kokas ned till att kommunikationen är 

otillräcklig. De brister i kommunikationen som respondeterna påpekar kan leda till skadat 

förtroende för klubben. Dagens kommunikation skapar förvirring bland supportrarna vilket leder 

till missförstånd.  

4.2.10 Krisens påverkan på supportrarna 

Som tidigare nämnt har IFK Göteborg genomgått en kris i form av dåliga resultat. En av våra 

frågeställningar handlar om hur denna kris påverkar supportrarna i deras vardag och i sin tur sin 

identitet. Sju av åtta respondenter svarade att de dåliga resultaten påverkar dem psykiskt vilket i 

sin tur kan påverka deras vardag. En supporter förklarar det som att han eller hon försöker dra 

ner på engagemanget i sitt supporterskap på grund av den psykiska påverkan. Personen uttrycker 

sig så här:  

 

“[...] när det har gått dåligt att jag har ju mått dåligt privat. Det är inte ett hälsosamt förhållningssätt 

[...] jag försöker nästan dra mig lite tillbaka för att jag har den nivån av engagemang som jag ändå har 

haft har varit ohälsosam på många sätt.” - Respondent 2 
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En annan supporter som uppgav att krisen har påverkat psykiskt beskrev det som ångest. 

Supporten talade om att man inte är van med sådana resultat och det kolliderar med den redan 

existerande bilden som finns av klubben: 

 

“Att man mår dåligt...det har man gjort, det har varit ren ångest [...] Det är inte den bilden man ser av 

klubben, att vi är så dåliga. Så det är klart att det har påverkat mig absolut.” - Respondent 5 

 

Den enda supportern som uppgav att de dåliga resultat inte påverkar resonerade på annat vis. 

Supportern menar att det finns så mycket annat kring klubben som påverkar positivt än enbart 

de negativa resultaten.  

 

“För mig handlar supporterskapet egentligen inte så mycket om att man håller på det laget som vinner 

utan mer flytande över vad det innebär. Man har ju det sociala och man har det...asså vad är det som 

klubben står för [...] det handlar mer om de sakerna än att laget vinner.” - Respondent 4  

 

För många av supportrarna ser vi ett mönster i att när det går dåligt för klubben påverkas deras 

identitet negativt. Detta var ett genomgående mönster för alla utom en respondent som menar 

att den dåliga säsongen inte betyder allt, utan det finns annat som betyder mer.  

4.2.11 Framtidstankar och förbättringsmöjligheter  

Alla respondenter har på något sätt uppgivit att klubben är på en förbättringsväg och menar att 

klubben är på god väg men utan att riktigt veta vart. En supporter uttryckte sig på detta vis, 

vilket resterande supportrar indikerar på att de håller med i:  

 

“På väg. Sen är det ju oklart var dem är på väg, men dem är.. det är ett så stort förändringsarbete som 

sker på alla plan just nu[...]Dem och vi. Klubben, de som är i den jobbar med den dagligen och vi, 

supportrar som lever med den är på väg någonstans.” - Respondent 3 

 

Supportrarna var även överens om att klubben kunde göra mer för dem som supportrar, men 

flera av dem var osäkra på vad detta skulle kunna vara. Tre av respondenterna kom med 

konkreta idéer och alla innehöll mer interaktion med supportrarna.  
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“Det är väl kanske att skapa lite fler möten med supportrarna och inte bara de supporterföreningarna 

som finns utan även andra supportrar [...] skapa en hype och möten mellan klubb och supportrar så 

att...absolut, sådana saker tycker jag att de borde jobba mer med.” - Respondent 5   

 

Alla respondenter var eniga om att klubben håller på att utvecklas och är på väg åt rätt håll. 

Däremot var det svårt för responderna att svara vart klubben är på väg. Gemensamt för dem alla 

är att de ser ljust på framtiden och vad som komma skall. Ett sätt att förbättra klubben enligt 

respondeterna är att interagera mer med supportarna och skapa möten.  
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5. Analys och diskussion 
För att underlätta läsningen har analys och diskussion vävts samman i detta kapitel. Kapitlet 

analyserar resultatet samt för diskussion kring vad analysen resulterar i. Kapitlet är uppdelat efter 

aktuell teori som diskuteras eller tidigare forskning.  

 

5.1 Social identitetsteori - Social rörlighet   

För att förstå varför en person väljer att vara supporter till IFK Göteborg framkom det under 

intervjuerna att majoriteten hade en koppling till klubben under sin uppväxt, antingen genom 

familj eller vänner. Den gemensamma nämnaren landade i gemenskapen kring att vara supporter 

och att det även är gemenskapen som fått supportrarna att bibehålla sitt supporterskap. Social 

identitetsteori är en teori som handlar om hur individer kommer underfund med sin plats i 

samhället och huruvida personen som individ håller sig lojal och positiv gentemot det lag man 

håller på. Social identitetsteori tar sitt fäste i strategierna för identitetsbevarande som består av tre 

olika strategier (Doyle, Lock, Funk, Filo & McDonald, 2017).  I teorins första strategi, social 

rörlighet, som presenteras i början av uppsatsen. Samhörighet och lojalitet är enligt den här 

strategin avgörande när det går dåligt för laget.  Det som framkommer av intervjupersonerna är 

att deras supporterskap är deras liv och gemenskapen av att tillhöra och omge sig av likasinnade. 

I den här strategin finner vi Cutting off the Reflected Faliure (CORF), där supportrar skärmar av sig 

från det aktuella hotet. Kopplingen vi kan dra här är att respondenterna har genom antingen 

familj eller vänner är  kulturell och de är uppväxta med sin identitet kopplad till IFK Göteborg. 

Vilket då enligt social rörlighets strategin gör det högst troligt att respondenterna inte skulle vara 

icke-lojala mot IFK Göteborg. Intervjupersonerna ser sitt supporterskap som en del av deras liv 

och en del av deras identitet. Då årets säsong inte varit IFK Göteborgs bästa gör det också att 

risken för att supportrar ska vända kappan efter vinden ökar, dock visar våra respondenter 

motsatsen. Det beteendet kopplas till strategin om social rörlighet som framkommer av våra 

respondenter när frågan ställs om vad som motiverade dem att fortsätta vara supportrar. Här 

kom gemenskap, beroende och livet upp som ledord. Alltså betyder supporterskapet otroligt 

mycket för respondenterna vilket i sin tur med grund i CORF betyder att dem inte kommer 

vända kappan efter vinden under motgång. Vikten och behovet av att tillhöra en grupp är 

betydligt större än att gå ifrån sitt supporterskap. Strategin om social rörlighet beskrivs genom att 

tillhöra en supportergrupp kan individer med samma intresse genom en bra gruppdynamik 

bemöta negativa händelser till de lag de håller på. Alltså i det här fallet gör gemenskapen som 
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intervjupersonerna känner till sitt supporterskap att de kan bemöta negativa händelser och stå 

kvar och vara lojala mot IFK Göteborg.  

 

5.2  Supportrarnas roll  

När vi ställde frågan till våra respondenter om hur de ser på sin roll som supporter samt om de 

känner att de har någon skyldighet märkte vi att dessa frågor i resultatet gick hand i hand. Tar 

man på sig en roll som supporter följer också ett ansvar och skyldighet gentemot andra 

supportrar och IFK Göteborg. För många av respondenterna är det en  självklarhet att om man 

ska kunna yttra sina åsikter har man också skyldigheter att alltid finns där, även när det går dåligt 

för klubben. IFK Göteborg är ens liv och allt man gör i sin roll som supporter är för klubbens 

bästa.   

 

Mats Gren blev en oväntad men central del under flertalet intervjuer som vi nu i efterhand insett 

blev som ett form av hot mot klubben sett från ett supporterperspektiv. Detta leder in på nästa 

stycke om hur supportrarnas roll och skyldighet får en betydande del i hur åsikter och lojalitet 

ställs på sin spets under en kris.  

 

Något som framgår under våra intervjuer är att tre av respondenterna arbetar ideellt med IFK 

Göteborg på sin fritid i form av journalistik. Viktigt för dem är att skriva på ett hyfsat sansat sätt 

och inte låta känslorna styra allt för mycket. Deras roll som supportrar innefattar därför en 

professionell roll när dem är inne i den journalistiska världen och att bevaka och hålla sig 

uppdaterad är därför viktig. Det finns en ambition hos respondenterna som genom sin 

journalistik inte vill lägga allt för mycket vikt åt det ena eller andra hållet utan att ha en sund 

balansgång.  

5.2.1 Penn state University  

Händelsen på Penn State University gav oss en inblick kring hur fans använde sina sociala forum 

och åsikter som ett hjälpmedel för att skydda Joe Paterno. Att IFK Göteborgs supportrar tar på 

sig en roll är något som blev tydligt när man tittar på resultatet. Dock att notera är att våra 

respondenter tar på sig olika roller i sitt supporterskap. Som nämt tidigare under avsnittet av 

tidigare forsking a ̈r den grupp fans som kallas fo ̈r aktiva intressenter, alltsa ̊ de fans som va ̈ldigt 

starkt identifierar sig med sin respektive sportklubb eller organisation och som tydligt uttrycker 

sina a ̊sikter pa ̊ offentliga forum. A ̊sikterna fra ̊n aktiva fans tar sig i uttryck da ̊ de agerar pa ̊ ka ̈nslor 
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och kontakten de ka ̈nner till sitt lag (Wann, 2006 refererad i Brown, Brown, & Billings, 2015). 

Som nämnt i resultatet så använder alla respondenter något typ av offentligt forum eller sociala 

medier för att uttrycka sina åsikter i sin roll som supporter. Händelsen på Penn State bortsett från 

typen av kris, som i den här studien skiljer sig från krisen på Penn State är relativt lika om man 

tittar på hur fansen agerar med hjälp av offentliga forum samt sociala medier (Wann, 2006 

refererad i Brown, Brown, & Billings, 2015). Precis som på Penn State väljer IFK Göteborgs 

supportrar sida. Det framgår tydligt att det är den tidigare sportchefen Mats Gren som är 

syndabock och vikten av att skydda sin klubb är stor hos supportrarna. Säsongen som precis 

passerat förbi IFK Göteborg är en säsong som våra respondenter vill lägga bakom sig. Men 

under säsongen blev det tydligt att en kris uppstod och att supportrarna stod bakom sin klubb. 

Med hjälp av sina åsikter och sociala plattformar uttryckte våra respondenter sitt missnöje vilket 

då blir en del av deras roll som supporter men att respondenterna samtidigt känner en skyldighet 

att stå upp för sin klubb. En av respondenterna pratar om hur Gren gett falska förhoppningar 

och att osanningar förekommit. Det är tydligt vilken sida som respondenterna står på under 

denna kris precis som det var tydligt vilken sida som fansen på Penn State stod på. IFK Göteborg 

är den klubb som respondenterna värderar högst av allt, Mats Gren i detta fall blev ett potentiellt 

hot och en person som fick ta på sig smällen för den dåliga säsongen, detta hot blir också ett hot 

mot supportrarnas identitet som de så starkt identifierar sig med sin klubb och har en stark 

samhörighet till. Som nämnt i början av denna del är supportrarna styrda av sina känslor och den 

kontakt de känner till sitt lag. När relationen däremellan sätts på spel valde supportrarna att visa 

sin lojalitet till klubben och inte till individen som hotar den. Detta genom att uttrycka sina 

åsikter, göra sina röster hörda och att se det som sin skyldighet att försvara sin klubb under en 

kris.   

 

Det blev intressant för oss att titta närmare på våra respondenters roll som supporter och hur det 

kommer sig att majoriteten av våra respondenters åsikter och ståndpunkt i krisen var enad. Vi 

kunde hitta en koppling till respondenternas beteende och agerande vilket kommer presenteras i 

stycket nedan.  

 

Att våra respondenter tar på sig en roll i sitt supporterskap tror vi kan grunda sig i hur deras 

identitet är kopplad till IFK Göteborg. Burke och Setts (2009) menar på att roll är en av de 

faktorer som vi grundar vår identitet i. Rollen man tar utgörs efter vilken position i samhället 

man tar. I det här fallet kan man tänka sig att samhället byts ut till supportersamhället och då kan 

kopplas till att man tar på sig rollen som en supporter. Här skapas en gruppidentitet som 
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förstärks av att man tillhör den grupp som man vill identifiera sig med, är man en del av denna 

grupp ligger också det till grund för supportrarnas beteende i olika situationer. 

 

5.3 Kriskommunikationsteorin  

Att IFK Göteborg befunnit sig i en kris under sin senaste säsong är påtagligt, respondenterna har 

gjort denna kris påtaglig genom sina svar under intervjuerna. Coombs (2014) menar på att om så 

mycket som ett fåtal intressenter anser att en organisation befinner sig i en kris så är detta också 

fallet. Intressenterna som i detta fall är IFK Göteborgs supportrar och bekräftar det som 

Coombs pratar om.  

 

Svaren skiljde sig mellan våra respondenter om hur det uppfattar och tycker att 

kommunikationen ser ut mellan supportrar och IFK Göteborg. Det framkom att supportrarnas 

uppfattning om kommunikationen både är bra och otillräcklig under den säsong som varit. Dock 

en gemensam nämnare är att respondenterna anser att bra kommunikation är oerhört viktig. 

Några av respondenterna tycker att klubben har varit tydliga med hur säsongen skulle gå medans 

andra av våra respondenter tycker att det varit otydligt och att det inte alls kommunicerats ut. 

Hade alla våra respondenter svarat att kommunikationen mellan IFK Göteborg och 

supportrarna var bra hade det inte funnits mycket att påpeka men då några av respondenterna 

inte samtycker till att det är bra kommunikation anser vi att det finns brister i hur klubben 

kommunicerat under den här krisen med sina supportrar. Det leder in oss på Coombs (2014) 

teori om kriskommunikation. Då den här krisen inte kom från tomma intet är frågan om det 

fanns en plan till hur detta skulle hanteras och kommuniceras ut gentemot supportrarna. En av 

respondenterna saknar tydlighet i kommunikationen och det finns önskemål från några av 

respondenterna att klubben skulle kommunicerat ut vilka förväntningar man som supporter 

kunde ha på den då kommande säsongen. Det är också detta som kriskommunikationsteorin 

handlar om, att vara förberedd inför en potentiell kris med en färdig krishanteringsplan. Är man 

inte förberedd som organisation kan konsekvenserna bli betydligt fler än om man har en plan för 

hur man ska gå tillväga och organisationen står inför en ovetande framtid med risk för skadat 

rykte och i detta fall blir det en ovetande framtid för hur supportrarna ser sin framtid i IFK 

Göteborg.  

 

Att vara förberedd inför en kris kommer också ge möjligheten att i förväg veta hur man ska 

kommunicera ut information och vad för typ av information som kommer behövas 
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kommunicera ut till de intressenter som är berörda (Coombs, 2014)  Detta leder in oss på 

nästkommande del i analysen kring hur IFK Göteborgs supportrar uppfattar transparens och 

informationsflödet från klubben under säsongen som precis passerat förbi.  

 

5.4 Öppenhet och vakuum 

Coombs (2014) pratar om vikten av öppenhet i en organisation som befinner sig i och utanför en 

kris. Under en kris finns det ett stort behov hos intressenterna, i detta fall supportrarna att få en 

inblick i hur organisationen hanterar en kris för att kunna stilla sitt begär av att söka information. 

Det framkommer tydligt av våra respondenter att vikten av öppenhet är en faktor som har en 

stor betydelse. IFK Göteborg är trots allt klubben som de älskar och som de står fast vid och är 

lojala till i både bra och dåliga tider. Transparensen mellan supportrar och IFK Göteborg som 

klubb är ett påtagligt problem, detta understryks tydligt av respondenterna. Respondenterna 

menar på att de många gånger hamnat i skymundan och att konsekvenserna av outtalad 

information resulterat i missförstånd och ryktesspridning från klubbens supportrar. Det som 

respondenterna beskriver i sina svar är det som Coombs (2014) menar på är konsekvenser som 

kan komma att ske om en organisation inte är tillräckligt transparenta i sin kommunikation till 

sina intressenter. Dock att ha i åtanke är att tre av respondenterna anser att IFK Göteborg inte 

heller ska vara för transparenta i sin kommunikation. Vilket också stämmer överens om i hur 

Coombs pratar på om öppenhet. Coombs (2014) menar på att en organisation själva bestämmer 

hur mycket information man ska gå ut med för att kunna fylla behovet hos intressenterna men 

att heller inte ge ut för mycket. Alltså behövs här en balansgång för att överväga hur mycket 

information som ska ges ut under en kris.  

 

Coombs (2007) pratar om vakuum. Ett vakuum som måste fyllas med information snabbt för att 

inte öppna upp för ryktesspridning och spekulationer. Här kan vi se ett samband från de svar 

som vi fick av respondenterna som vi anser är kopplat till transparensen och de spekulationer 

som respondenterna berättar att de erfarit genom säsongen som varit. Sett från ett 

supporterperspektiv framgår det att det många gånger är supportrarna själva som fått fylla detta 

vakuum, med egna versioner av sanningen. Detta för att klubben inte varit öppna och snabba 

nog med att få ut information för att stilla det behovet hos supportrarna. Respondenterna 

påpekar också att information stundtals har läckt ut från klubben ut till media. Detta är också ett 

exempel på att detta vakuum inte fylls tillräckligt fort med klubbens egen version av sanningen. I 

en sådan här situation blir det att det ena leder till det andra och alla delar tillsammans skapar 
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spekulationer. Den här typen av brist i kommunikationen menar Coombs (2007) på att det kan 

skada relationen mellan intressenterna och organisationen, i detta fall supportrarna och IFK 

Göteborg. Det framgår av respondenterna en osäkerhet kring hur klubben hanterar kritiska 

situationer då supportrarna ofta får information via media eller att de som ett första steg för 

sökandet av information måste skapa sig en egen uppfattning.  

 

Trots att våra respondenter antyder på brister i kommunikationen mellan supportrar och 

klubben ser våra respondenter sig själva fortfarande som en del av IFK Göteborg. Rollen som 

supporter fortsätter och de är lojala mot sin klubb och stödjer klubben även i tuffa tider. I nästa 

stycke tittar vi på de faktorer som vi tror leder till att supportrarna starkt står kvar i sitt 

supporterskap till IFK Göteborg trots en tuff säsong.  

 

5.5 Buffers i organiserad sport  

Hur det kommer sig att supportrarna fortfarande håller sig fast till den klubb de älskar tror vi kan 

bero på att IFK Göteborg har två starka buffers. Då detta är en relativt ny form av kris är 

klubbens krishistorik låg sen innan, vilket gör att supportrarna inte har mycket att relatera till från 

tidigare år, detta går in i den första typen av buffer. Detta anser vi har varit en bidragande faktor 

till varför supportrarna väljer att, när krisen väl är över, se förbi det som hänt och fokusera på 

framtiden och inte hålla kvar i säsongen som varit. Med hjälp av en tidigare låg krishistorik kan 

klubben genom att känna sin målgrupp i form av sina supportrar med stor sannolikhet veta att 

supportrarna kommer välja att se förbi den kris som precis varit. När det kommer till den andra 

typen av buffer där vikten av att värna om intressenterna och relationen där emellan är detta en 

central del. Alla våra respondenter började sitt supporterskap i relativt ung ålder. Genom en 

samhörighet till klubben har också där uppstått relationer. Dessa relationer är av största vikt när 

IFK Göteborg går in i en kris. Relationer tar tid att bygga och utvecklas om de värderas högt 

över en längre tid. Vi ser det som ett faktum mellan våra respondenter och klubben. 

Respondenterna är efter alla sina år som supportrar fortfarande kvar, detta tyder på att relationen 

mellan respondenterna och klubben fortfarande står sig stark och är under utveckling. Med hjälp 

av goda relationer är chansen stor att supportrarna ser förbi krisen. I vissa fall kan supportrarna 

gå emot de hot som kan skada organisationen, vilket också är det vi ser i det här fallet. Att IFK 

Göteborgs supportrar ställde sig bakom klubben i sig för att tydligt visa sitt missnöje mot den 

före detta sportchefen Mats Gren. Med hjälp av två starka buffers som vi anser att IFK Göteborg 

har leder detta till det vi ser idag när krisen har börjat lägga sig. På det sättet våra respondenter 
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agerar under denna kris skulle kunna förklaras genom dessa två starka buffers som vi anser att IFK 

Göteborg har. (Coombs, 2007 refererad i Koerber & Zabara, 2016).  

 

5.6 Identitet 

Som det presenteras i resultatet hade alla supportar en koppling till IFK Göteborg under 

uppväxten, genom familj eller vänner. Hammarén och Johansson (2009) menar att identiteten 

formas efter olika faktorer som en person besitter. Genom den tydliga kopplingen till klubben 

under uppväxten har supportrarnas identitet formats sedan tidiga år vilket har en påverkan på 

hur de lever med sitt supporterskap idag. Vi ser en koppling mellan våra respondenters kulturella 

identitet och deras självidentitet. Den kulturella identiteten är den som utformas först med hjälp 

av den tidiga introduktionen till klubben som över tid förstärks med viktiga händelser, som 

positiva upplevelser med klubben. Vi anser att detta leder till att självidentiteten hos supportrarna 

stärks då majoriteten av respondenterna beskriver supporterskapet med ord som gemenskap och 

samhörighet. Eftersom supportrarna själva gör ett aktivt val att delta i denna gemenskap 

förutsätter vi att detta också är ett aktivt val att identifiera sig med gruppen.  

 

Burke och Stets (2009) talade om att olika identiteter även har sina egna meningar om vad man 

kan accepteras som ett godkänt beteende. Detta var tydligt bland våra respondenter då de har 

påverkats på olika sätt av säsongens resultat då sju av åtta personer svarade att de mår psykiskt 

dåligt och blivit påverkade i sin vardag. Supportrarna har en bild av hur de ser klubben och hur 

prestationen bör se ut. När klubben inte kan nå upp till förväntningarna som sätts upp av 

supportrarna krockar dessa bilder och situationen blir obekväm, vilket i sin tur leder till den 

psykiska påfrestningen för supportrarnas identitet.  

 

En av respondenterna menade att resultaten inte påverkar psykiskt då det finns annat kring 

klubben som är positivt. Burke och Stets (2009) menar att beteendet påverkas av hur 

framträdande identiteten är. Det är möjligt att personen också identifierar sig med något annat 

som är mer framträdande och därför blir reaktionen på klubbens resultat inte lika stor som hos 

övriga respondenter.  

 

Vi anser att ju mer en supporter identifierar sig med IFK Göteborg desto mer sårbar blir man i 

situationer som inte går ihop med den bilden som man från början har skapat med hjälp av sin 

identitet.  
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5.7 Social identitetsteori – Social kreativitet 

När identiteten hos en supporter är sårbar då IFK Göteborg står mitt i en kris var det intressant 

att hitta de faktorer som leder till att respondenternas supporterskap fortfarande står starkt när 

krisen är över. Något som stod ut från intervjuerna var hur respondenterna antingen medvetet 

eller omedvetet pratade om hoppet på framtiden för IFK Göteborg och sig själva som en del av 

den framtiden.  

 

Social identitetsteorins andra strategi, social kreativitet är den strategi som handlar om social 

kreativitet på en gruppnivå. Inom den här strategin hittar vi begreppet boosting. Detta är något 

som vi hittar bland våra respondenter när de pratar om hur deras identitet påverkats under 

säsongen som gått när IFK Göteborg har befunnit sig i en kris. Genom att skydda sin egen 

identitet under ett hotat tillstånd där respondenterna vänt på det negativa till något positivt för 

att skydda sig själva och sin identitet. Detta kan förklara svaren från respondenterna när de pratar 

om hur klubben är på väg åt rätt håll samt att de förändringar som klubben går igenom kommer 

leda till förbättringar i framtiden. Respondenterna har svårt att beskriva exakt vad det är som 

håller på att förbättras för IFK Göteborg vilket kan förklaras genom att supportrarna boostar sig 

själva för att vända något negativt till något positivt och att tillåta sig själva att ha hopp om en 

ljus framtid för klubben. Det finns en tro hos supportrarna om förbättringar och att genom att 

tänka på detta får supportrarna att vilja stanna kvar i sin klubb. Då det respondenterna tycker att 

det finns hopp på framtiden och förbättringsmöjligheter leder detta till att supportrarna 

omdefinierar sig själva för att hitta det positiva som passar bättre in på deras identitet. När varje 

supporter agerar på detta sätt ger det möjlighet för hela gruppen att ta steget till en högre nivå för 

att skapa en bättre gruppdynamik tillsammans. Genom detta kan man som supportrar 

tillsammans skifta fokus och fokusera på framtiden.   
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6. Slutsatser och framtida forskning  
I detta kapitel presenteras de slutsatser som vi kan dra utifrån resultat och analys. Kapitlet 

innehåller även en sektion för framtida forskning där vi presenterar nya perspektiv som studien 

avslöjat och som kan vara intressanta objekt för framtida forskning. 

 

6.1 Slutsater 

Syftet med studien är att undersöka hur supportrar till IFK Göteborg ser på sin kommunikativa 

roll, både under och utanför en kris. Studien ämnar att undersöka huruvida supportrarna 

uppfattar om de besitter en roll och om den rollen kommer med ansvar och skyldigheter till IFK 

Göteborg. Då supportrarna utgör en stor del av klubben kommer studien även att undersöka hur 

supportrarnas identitet påverkas av den aktuella krisen. Tre frågeställningar formulerades för att 

svara på syftet, vilket var följande:  

 

- Vad anser supportrar att deras kommunikativa roll är när IFK Göteborg befinner sig i och utanför en 

kris?  

 

- Hur uppfattar supportrarna klubbens kommunikation samt hur vill dem att kommunikationen ska se 

ut? 

 

- Hur påverkas supportrarnas identitet när klubben är i en kris? 

 

 

6.1.1 Vad anser supportrar att deras kommunikativa roll är när IFK Göteborg 
befinner sig i och utanför en kris? 

Det framgår tydligt att respondenterna tar på sig en roll i sitt supporterskap. Vi har lokaliserat två 

gemensamma nämnare som alla supportrar anser att deras roll som supporter innefattar. Här 

redovisas rollen när klubben inte befinner sig i en kris. De två gemensamma nämnarna är: 

stöttning och framförande av åsikter. Stöttning är en central del i supporterns roll som ofta sker i 

fysisk form, detta genom att gå på matcher och stötta laget vid träningar. Framförandet av åsikter 

tar sig i uttryck genom att supportrarna i deras roll ser det i deras uppgift att vara med och 

utveckla samt driva klubben framåt.  
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Dessa gemensamma nämnare finns alltid med i supportrarnas roll, däremot blir de mer 

framträdande och märkbara när klubben befinner sig i en kris. Här har vi även lokaliserat 

ytterligare en del av supportrarnas roll, dock enbart när klubben befinner sig i en kris. 

Stöttningen visar sig även här men dock kan vi konstatera att respondenterna anser att 

stöttningen är en ännu viktigare del av sin roll när klubben befinner sig i en kris. Framförande av 

åsikter och att beskydda sin klubb går hand i hand under en krissituation. Detta kan ske genom 

social forum.  

 

Det vi har kommit fram är att rollen består av stöttning, framförande av åsikter och beskyddande 

av klubb.  

 

6.1.2 Hur uppfattar supportrarna klubbens kommunikation samt hur vill dem 
att kommunikationen ska se ut? 

Det råder skilda åsikter kring hur respondenterna uppfattar kommunikationen från klubben då 

hälften av respondenterna var positiva och hälften var negativa. När det kommer till hur 

supportrarna uppfattar klubbens kommunikation har vi kommit fram till att kommunikationen 

vid flera tillfällen varit otydlig och otillräcklig. Trots att hälften av respondenterna är positivt 

inställda anser vi att det bör vara en majoritet för att se kommunikationen som tillräcklig och 

lyckad. Respondenterna uppfattar heller inte att kommunikationen varit tillräcklig snabb från 

klubbens håll när det uppstått en situation där supportrarna söker efter information. Vi fastslår 

att det missnöje kring kommunikationen grundar sig i att klubben inte varit tillräckligt snabba 

och transparenta med information som supportrarna behöver för att stilla sitt 

informationsbehov.  

 

För att ge svar på hur supportrarna vill att klubben ska kommunicera kan vi här se att 

kommunikationen behöver vara mer tydlig och att informationen som kommuniceras ut bör vara 

grundad i väl genomtänkta beslut för att då kunna undvika onödiga spekulationer och 

missförstånd.  

 

6.1.3 Hur påverkas supportrarnas identitet när klubben är i en kris? 

Vi konstaterar att supportrarnas identitet påverkas negativt under en kris, detta för att man 

identifierar sig starkt till klubben. Det blir oundvikligt att inte påverkas på grund av den starka 
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identifikationsgraden. Allt beror på i hur stor grad man identifierar sig som supporter. Om man 

identifierar sig starkt med att vara supporter är det större risk att bli påverkad negativt av en kris. 

Däremot är det möjligt att supporten kan identifiera sig mer med något annat och därmed inte 

påverkas negativt på samma sätt.  

 

6.2 Övrigt 

Utöver de slutsatser vi har dragit utifrån våra frågeställningar har vi även kommit fram till en 

annan intressant slutsats. Det som framgick tydligt i intervjuerna är om hur respondenterna ser 

på sin framtid som supporter samt för IFK Göteborg. När klubben befunnit sig i en kris har 

supportrarna med hjälp av egna framtidstankar hållit hoppet uppe för att vända något som är 

negativt till något positivt. Vi vill tro att detta är ett sätt att utstå samt ta sig igenom en kris men 

att samtidigt vara trygg i sitt supporterskap.  

 

Ett annat intressant resultat som vi hittade är att den tidiga introduktionen till klubben banar väg 

för det supporterskap som har utvecklats hos våra respondenter. Den naturliga övergången från 

att vara supporter på grund av familj och vänner till att vara sin egen supporter blir därför inte ett 

aktivt val. Dock blir det en del av deras liv och identitet utan att respondenterna har reflekterat 

över det. Respondenterna visar heller inte tendenser på att överge sitt supporterskap vid negativa 

händelser då gemenskap och lojalitet väger tyngre. 

 

6.3 Framtida forskning   

På grund av tidsbrist valde vi att i denna studie enbart fokusera på en fotbollsklubb och dess 

supportrar. Vi anser att en större studie med fler klubbar och supportergrupper hade varit 

intressant från ett forskningsperspektiv. Man kan ponera att kommunikationen skiljer sig dem 

emellan men även att sättet som supportrarna identifierar sig med klubben skiljer sig åt. Genom 

att jämföra olika klubbar och hur supportrarna uppfattar dess kommunikation kan det bästa 

sättet att kommunicera som klubb lokaliseras och därmed fungera som vägledning för resterande 

klubbar.  Vi är medvetna om att alla sportklubbar inte har samma resurser för att kommunicera 

på rätt sätt vilket även gör det intressant för framtida forskning att studera skillnader mellan en 

stor och en liten sportklubb.  
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Det vi även fick oss en tankeställare kring var om supportrarnas välmående under en pågående 

kris. Då supportrarna identifierar sig starkt med sin klubb gjorde också detta att de under denna 

perioden mådde psykiskt dåligt. Det som vi hade tyckt var intressant för framtida forskning är att 

titta vidare på om det på något sätt finns en koppling till psykisk ohälsa för de supportrar som 

identifierar sig starkt med en klubb. Tanken om att det går dåligt för det lag man älskar och att 

det har en sådan stor påverkan på individens identitet som i sin tur kan leda till psykisk ohälsa för 

individen. Detta är något som man skulle kunna göra genom enskilda intervjuer där man plockar 

ut tidsramar för när en klubb befunnit sig i en kris och där klubben inte befinner sig i en kris för 

att sedan jämföra dessa tidsperioder med varandra och med individens psykiska hälsa.  

 

Den tredje tanken kring framtida forskning hade varit om man undersökte nya och gamla 

supportrar från samma klubb. Då vi fann den tidiga introduktionen till klubben som en 

avgörande del av supporterskapet hade det varit intressant att jämföra om det skiljer sig från en 

supporter som inte hade den tidiga introduktionen till klubben. Hur skulle en person som inte 

varit en aktiv supporter lika länge förklarat supporterskapet? Hade svaren sett ut på samma sätt? 

Det är enkelt att anta att en person som varit supporter under längre tid har mer åsikter men så 

behöver inte fallet vara.  

 

Eftersom vi i vår studie inte kommer att kunna generalisera kring supportrarnas åsikter anser vi 

att det hade varit intressant för framtida forskning att utföra vår studie i en kvantitativ form. Med 

hjälp av en kvantitativ studie har man möjligheten att kunna generalisera utifrån ett större 

perspektiv. Om man enbart är ute efter supportrarnas åsikter och inte de bakomliggande 

faktorerna till varför en supporter har en viss åsikt och beteende passar sig en kvantitativ 

undersökning om vårt ämne till framtida forskning.   
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7. Implikationer från samhället och arbets-/yrkesliv 
Fotboll är en av Sveriges största sporter och i detta inkluderas väldigt många människor vilket 

ger den här studien en stor samhällsrelevans. Denna studien ger en inblick i hur denna stora 

skara av människor kan bli påverkade av det de älskar mest.  

 

Då en fotbollsklubb fungerar som nästan vilken organisation som helst där mycket handlar om 

att lära känna sin målgrupp och dess intressenter är studien av relevans för mer än bara ett 

fotbollslag. God kommunikation är något som är en central del av att en organisation ska 

upprätthålla relationer med intressenter och som kan hjälpa i svåra situationer. En förutsättning 

för att kommunikationen kan ses som lyckad är att intressenterna känner sig tillfredsställda med 

information, vilket i vår studie inte var fallet. En av slutsatserna som vi drog i vår studie var att 

kommunikationen bör vara tydlig och snabb för att undvika missnöje bland intressenterna. Detta 

kan ses som en implikation för samhällsliv då, som tidigare nämnt, en fotbollsklubb fungerar 

som en vanlig organisation.   

 

Tittar man på ett perspektiv utifrån ett arbets- och yrkesliv är vår studie relevant då detta är 

något som fler sportklubbar kan ha användning av. Oavsett om det är en hockey- handboll- eller 

basketklubb så har alla gemensamt att de har en stor supporterskara att förhålla sig till. Många 

människor är beroende av dessa klubbar i form av att dem är på det ena eller andra sättet 

intressenter. Intressenterna kan vara allt från anställda, supportrar och sponsorer. Många är 

beroende av att klubben ska vara välfungerande och därmed bör de komponenter som vi har 

tittat på i vår studie vara välfungerande.  
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Bilaga 1 
Intervjuguide Supportrar 
 
Bakgrund 

• Utbildning 
• Geografisk uppväxt 
• Kopplingar till klubben under uppväxten 

  
Livssituation 

•  Familj 
 
Relation till klubb, yttre aspekter  

• Hur ofta går du på match samt på bortamatch? Går du på matcher med någon 
annan?  

• Är du medlem i en supporterklubb? Om ja, när blev du medlem? 
 
Relation till klubb, inre aspekter  

• Har du någon roll som supporter?  
• Hur funkar det att vara supporter? Är du inblandad i hur arbetet ser ut?  
• Finns det något tillfälle där du inte håller med i klubbens yttranden och åsikter?  
• Känner du att organisationen är transparenta med vad som händer inom klubben?  

 
Identitet 

• Vad innebär det att vara supporter för dig?  
• Berätta varför du är medlem i Änglarna, vad innebär det för dig? 
• Känner du att du kan vara på samma sätt när du är på jobbet som när du är på en 

match? Om inte, varför? Koppla till yrke  
• Hur ser relationen ut mellan er i supporterklubben?  
• Känner du att du ha ett ansvar eller skyldighet som supporter? Hur tar sig detta i 

uttryck?  
• Vad är det som får dig att ta på dig tröjan och betala för att titta på det lag som du 

hejar på?  
•  

Kommunikation - sociala medier 
• Följer du klubben på sociala medier? 
• Utöver att heja på ditt lag och gå på matcher, vad gör du mer för att stötta ditt lag?  
• Kommer jag som utomstående märka på dina sociala medier att du är ett fan av IFK 

Göteborg?  
• Använder du dina sociala medier för att kommunicera med andra fans?  
• Har det någon gång uppstått debatt? Konflikter?  
• Om ja, känner du en skyldighet att försvara klubben på social medier?  

 
Kris - Dålig säsong 

• Har du som supporter märkt av extra engagemang från klubben under 
“förlorarsviten”?  

• Kan ni bidra med något under dessa situationer? Om, ja. Hur?  
• Hur påverkar det dig när det går dåligt för klubben?  
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Kris - Supporter död 2014 
• 2014 händelsen med dödsfall, hur påverkades du/ni som supporterklubb?  
• Märkte du av extra engagemang från IFK Göteborg under händelsen?  
• Känner du att det nu finns extra resurser för att motverka att något liknande händer 

er?  
 
Övrigt/ Avslutande  

• Skala mellan 1-10 där intervjupersonen får placera sig själv beroende på hur stor 
supporter hen är. 

• Finns det något du önskar att IFK Göteborg som organisation borde tänka på eller 
göra för dig som supporter?  

• Vad tror du IFK Göteborg skulle vara utan er supportrar?  
• Kan du beskriva IFK Göteborg med ett ord?  

 
Avslut 

•   Är det något vi inte har pratat om som du vill ta upp? 
 

 

 

 

 


