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Abstract 

Title: “We are everywhere” – an analysis of the discourse surrounding AIK football 

club on social media 

 

The purpose of this study is to discern what the discourse surrounding Swedish football 

club Allmänna Idrottsklubben (AIK) and its fans look like on the social media platforms 

Facebook, Twitter, and Instagram. This is done by examining every post by AIK on these 

platforms and the fan response to each post. The opportunities for clubs such as AIK to 

communicate directly with its fans has increased greatly with the invention of social 

media, and this breakthrough in communication has also had the added effect of allowing 

fans to much easier voice their own opinions. Thus, we are presented with an area of 

communication that represents an interesting object of study. 

 

The method used is based partly on Ernesto Laclau and Chantal Mouffes theory on 

discourse analysis and partly on Roland Barthes theory on myths. Both theories offers 

some tools for analysis and when combined provides the opportunity for in-depth study. 

The results show that the discourse is largely centred around nodal points such as “Love”, 

and “the Club Emblem”. Through these AIK communicate the importance of itself to its 

fans and gives them a reason to “be a part of something greater”. Some of the myths found 

such as the “Family myth” or the “Hero myth” adds to this notion. However, the 

supporters don’t always agree with AIK which is why another major theme in the 

discourse was their “Criticism”. The supporters could also be found arguing among 

themselves about what being an AIK-fan meant which exposed the “True-fan myth”. 

Through all of this the study found sign of an underlying importance of active 

participation within the fandom, which enhanced the experience of being a supporter.  

 

Key words: AIK, discourse analysis, fandom, supporter, myth, nodal point, 

communication, football  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

”FATTIG KLUBB, KÖPTA FANS” löd en banderoll som supportrar i Färjestadsklacken 

visade upp i en SHL-match mot Karlskrona HK i början på 2018.1 Om en för en stund 

struntar i det paradoxala med att en ”fattig” klubb skulle ha råd att ”köpa” fans så är 

meningen i budskapet tydligt: Karlskrona har inga pengar, ingen makt, och klubbens 

supportrar är inte ”äkta”; deras passion för sin klubb är mindre värd. Karlskronas 

klubbchef Charlotte Gustavsson tog till Twitter för att svara på kritiken:  

 

Alla vill ha öppen liga, spänning, Åshöjdens BK. Sen när 

uppstickarlagen kliver in i finrummet är det inte lika roligt längre. Köpta 

fans, vad betyder det ens? 

– Charlotte Gustavsson, klubbchef för Karlskrona HK2 

 

Gustavssons sista fråga är intressant. Går det att köpa fans och finns det en falsk/äkta-

dynamik inom supporterskapet? Vad betyder det överhuvudtaget att en klubbchef går ut 

och försvarar sina supportrar som Gustavsson gör här? De senaste årens sociala 

medieboom har öppnat upp nya möjligheter för klubbarna att kommunicera med sina 

supportrar. Dessa tekniska framsteg har möjliggjort för aktörer att nå ut direkt till sin 

publik på ett sätt som tidigare inte varit möjligt. 2017 använde 99 procent av svenska 

folket internet, och 85 procent gjorde det genom sina mobiltelefoner.3 Framför allt var det 

på sociala medier som svenskarna surfade; 81 procent uppgav att de besökte sociala 

mediesajter minst en gång i månaden, medan så många som 56 procent menade att de 

gjorde det dagligen.4  

                                                      
1 24blekinge.se, 2018-01-14 
2 Twitterinlägg av Charlotte Gustavsson, 2018-01-14 
3 Dagens Analys, 2017-10-19 
4 Internetstiftelsen, 2017 
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Studier från USA visar att Facebook så sent som 2013 blivit ett av de primära sätten för 

människor att ta del av nyheter, och att sport är en av de huvudsakliga nyhetsområdena 

som lockar till interaktion.5 Dessutom har plattformen Twitters framväxt haft en tydlig 

påverkan på hur sportnyheter produceras när atleter och klubbar själva kan använda 

tjänsten för att sprida sina budskap. Utvecklingen kräver ett nytt sätt att tänka kring hur 

sport kommuniceras av alla inblandade; journalister, idrottsliga aktörer, forskare, företag, 

och supportrarna själva.6 

 

Denna utveckling har gett upphov till en ny sorts tvåvägskommunikation. Att föra en 

dialog med supportrar, och därigenom förstärka deras identifikation med sitt varumärke är 

numera en ofrånkomlig del i idrottsklubbars kommunikation och marknadsföring.7 I dag 

är de största idrottsklubbarna i världen verksamma på sociala medier och använder dem 

huvudsakligen för att kommunicera direkt med sina supportrar.8 Men hur denna 

kommunikation ser ut och tas emot av fansen är inte självklart. Sociala medier som 

verktyg för nyhetskonsumtion och marknadsföring medför förändringar i dynamiken 

mellan idrottsklubb och supporter och relationen mellan de båda blir därmed värdefull att 

studera. 

 

Supporter och idrottsklubb lever därmed i ett slags symbios, men hur en sådan här relation 

påverkats av den sociala medieutvecklingen är oklart. Vad supportrarna får ut av att vara 

supportrar och hur dynamiken mellan dem och klubben förändrats är fortfarande 

outforskat område. Detta blir därmed huvudfokus för denna studie. 

 

                                                      
5 Mitchell, Kiley, Gottfried & Guskin, 2013:4 
6 Hutchins, 2001:239 
7 Bee & Kahle, 2006:102, Price, Farrington & Hall, 2013:451 
8 Tewes, 2016:23-24 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här studien är dels att undersöka hur Allmänna Idrottsklubben (hädanefter 

AIK) kommunicerar på de sociala medieplattformarna Facebook, Twitter och Instagram, 

och dels hur klubbens supportrar svarar på denna kommunikation. Målet är att tydligare 

definiera hur “AIK” som en supporteridentitet skapas på sociala medier. För att bryta ned 

denna studie ställs följande underfrågor: 

 

1. Vilka är de centrala temana i kommunikationen mellan AIK och supportrarna på 

sociala medier? 

2. Vilka underliggande budskap går att urskilja i kommunikationen på sociala 

medier? 

3. Hur kritiska är supportrarna till klubbens kommunikation på sociala medier?  
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2. Tidigare forskning 

Det finns en del tidigare studier på området supporterkultur, med ett par studier gjorda 

specifikt på hur internet påverkat möjligheterna att uttrycka ett supporterskap. Ett axplock 

av dessa i kombination med forskning gjord på temat ”brand communities” ligger till 

grund för denna studie. Två vetenskapliga fält berörs framför allt: dels forskning om 

supporterskap och hur denna utvecklats i takt med diverse teknologiska framsteg; och dels 

forskning om marknadsföring, varumärken och så kallad ”brand loyalty”. Genom hela 

kapitlet omnämns även studier om sportjournalistikens utveckling och hur detta påverkat 

idrotten som produkt. 

 

2.1 Supporterskap 

De amerikanska kommunikationsforskarna Robert S. Brown och Daniel O’Rourke har 

med sitt verk Case Studies in Sport Communications från 2003 berört en hel del på temat 

sportkommunikation. Som namnet antyder avhandlas ett flertal fallstudier på området 

amerikansk sportkommunikation, men vad gäller supporterskap är avsnittet om det 

amerikanska fotbollslaget Cleveland Browns särskilt intressant. Klubbens ägare ville flytta 

laget och verksamheten från Cleveland till Baltimore, något som väckte starka reaktioner 

från supportrarna. Brown och O’Rourke poängterar hur passionerade dessa fans är, 

framför allt den delen av läktaren som kallas ”hundgården”, där supportrarna klär sig som 

hundar, med tillhörande hundkex och andra accessoarer på samma tema, som ett led i sin 

supporteridentitet. 9 Browns har lojala fans över hela världen, trots att en del av dessa 

aldrig sett någon match på plats i Cleveland, tack vare klubbens starka varumärke.  

 

Cleveland som stad är även präglad av multikulturella samhällen till följd av mycket 

arbetsinvandring genom historien och Browns har genom åren utmärkt sig för hur klubben 

genom åren anställt spelare oavsett deras etniska eller religiösa bakgrund. Denna 

                                                      
9 Brown & O’Rourke, 2003:75 
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integration är något supportrarna är stolta över, och har hjälpt att stärka klubbens ställning 

i olika delar av samhället.10 

 

Det starka varumärket fick emellertid en hård törn när laget flyttades. Flytten mötte 

motstånd från alla delar av samhället, till och med från Clevelands borgmästare. Laget var 

en central del av samhället och den stenhårda kampanjen från supportrarna fick till slut 

NFL att kapitulera och tvinga kvar Browns-varumärket i Cleveland. Klubbens ägare fick 

istället ta med sig spelare och dylikt och starta upp en ny klubb i Baltimore. Detta visar 

hur starkt ett supporterskap kan vara och vad människor är villiga att göra för att hålla fast 

vid det men väcker även frågan om vad en klubb faktiskt är. Fansen såg det som en seger 

att de höll varumärket kvar i staden men de blev trots allt av med det fysiska laget, alltså 

alla spelare, ledare och andra anställda. 

 

Denna starka identifikation ses ofta som ett slags subkultur och syns även i annan 

forskning. De brittiska forskarna Raymond Boyle och Richard Haynes konstaterar att det 

finns en nidbild som målar upp idrottsfans som lata och ohälsosamma, och deras 

”besatthet” som något socialt dysfunktionellt.11 Forskarna går vidare in på varför 

människor, och då män särskilt, lockas till idrott. Idrottsklubbarna kopplas ofta ihop med 

rik historia och tradition, något som medför en känsla av att vara en av något större än sig 

själv för fansen. Dessutom finns det en trygghet i att många av klubbarna existerat så pass 

länge redan, vilket medför  en föreställning av dem som något konstant.12 Med detta i 

bakhuvudet får vi en möjlig förklaring på varför de tidigare nämnda Browns-supportrarna 

protesterade så kraftigt mot tanken på att förlora ”sitt” lag. 

 

                                                      
10 Brown & O’Rourke, 2003:72 
11 Boyle & Haynes, 2009:185 
12 Ibid:201 
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Men identifikationen kan i en del fall vara ännu mer djupt rotad. De skotska 

fotbollsklubbarna Celtic och Rangers är förankrade i olika delar av samhället i Glasgow på 

grund av sina skilda religiösa och etniska kopplingar.13 Detta öppnar upp för identifikation 

hos olika sociala grupper och i Glasgow har en rivalitet uppstått, grundad i Celtics och 

Rangers olika ideologier. I en del fall kan fans även samlas runt att en sport innehar en 

lägre ställning i relation till andra idrotter, vilket Wayne Wilson visar i sin undersökning 

av fotbollsfans i USA. Där har en central del i supporteridentiteten uppstått ur att 

fotbollsligan Major League Soccer (MLS) stått i skuggan i den mediala bevakningen i 

förmån för andra idrotter.14 

 

Denna passionerade identifikation kan även ge utslag på idrottsplanen. Barry Schwartz 

och Stephen F. Barsky kunde redan 1977 beskriva hur det lag med hemmaplan i en match 

besatt en tydlig fördel gentemot de besökande motståndarna. Forskarna granskade klubbar 

i de fyra största lagsporterna i USA: amerikansk fotboll, basket, ishockey, och baseboll. 

Med material från fem olika lag i Philadelphia, noterade de att det var vanligare att 

hemmalaget vann än förlorade.15 Hemmaplansfördelen såg dock inte densamma ut i alla 

sporter. I baseboll och amerikansk fotboll vann hemmalaget mer sällan än i basket och 

ishockey. De spekulerade i att detta kunde bero på att publiken sitter längre från spelet i 

utomhussporter som baseboll.16 Tanken är då att spelarna drar energi från supportrarnas 

passion, och har lättare att göra det när publiken är närmare planen. 

 

Schwartz och Barskys studie visar på att idrottsklubbar inte bara tjänar ekonomiskt på att 

locka publik till matcherna, utan även sportsligt. De drar dels in mer pengar på fler 

människors inträde och inköp men vinner även på planen, vilket i sin tur över tid kan leda 

                                                      
13 Boyle & Haynes, 2009:201 
14 Wilson, 2007:387 
15 Barsky & Schwartz, 1977:643 
16 Ibid:650 
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till ökat intresse och inträde. Om det går att faktiskt kvantifiera denna sorts data är dock 

ovisst. Känsloforskaren Gretchen Peterson lutar åt att det fortfarande finns mycket för 

sociologer och andra emotionsforskare att studera på temat. Hon konstaterar även att 

idrotten är särskilt viktig att undersöka då den aldrig är helt begränsad till sig själv utan 

även påverkar andra delar av samhället.17   

 

2.2 Supporterskap i den digitala eran 

Dagens supporterskap är en produkt av den teknologiska-boomen under sena 1900-talet 

och framåt. Televisionen innebar att klubbar kunde sprida sig långt bortom de samhällen 

där de en gång vuxit fram, och de digitala framsteg som präglat de senaste decennierna har 

medfört en än mer breddad marknad. Jamie A. Cleland konstaterar att engelska 

fotbollsklubbar traditionellt sett alltid exkluderat sina fans.18 Så länge fansen kom till 

matcherna och betalde inträde var deras åsikter om klubben oväsentliga, men i takt med att 

teknologin utvecklats och mediebevakningen växt har supportrar i högre grad kunnat 

höra/se matcherna hemifrån. Detta har även inneburit att klubbar på mindre orter tappat 

fans till större föreningar med mer mediebevakning, vilket lett till en förändrad syn på 

vikten av en god relation med supportrarna.19 

 

Cleland kommer fram till att klubbarna i dag har en annan inställning till sin 

supporterkommunikation, något som bara förstärkts i och med sociala mediers genomslag. 

Fandrivna webbsidor, forum och bloggar är ännu ett led i utvecklingen som klubbarna inte 

kan bortse från.20 Denna utveckling är även bakgrund för den tidigare nämnda Wilson och 

hans forskning. Utan internet hade de amerikanska MLS-supportrarna inte kunnat skapa 

                                                      
17 Peterson, 2014:507 
18 Cleland, 2010:539 
19 Ibid:538-539 
20 Ibid:549 
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sin identitet eller en tillhörighet lika effektivt. Han gör dock en poäng av att detta 

webbtunga supporterskap kan isolera dessa fans från andra fotbollsfans i landet.21 

 

Cleland och Wilson är inte ensamma på detta forskningsfält. Även Tom Gibbons och 

Kevin Dixon har undersökt hur sportkopplade gemenskaper tar sig uttryck på nätet. 

Forskarnas mål var att tydligare definiera vad en fotbollscommunity kan vara och 

poängterar att mycket av tidigare forskning bortsett från supportrarnas internetvanor. De 

noterar att dagens fans huvudsakligen konsumerar sport genom nätet; där interagerar de 

dels med jämlikar och idrottsklubbarna själva och konsumerar dels sport direkt genom 

livesändningar.22 

 

Ännu en studie på området är Brian Wilsons granskning av idrottsengagemang online. 

Wilson närmar sig supporterskapet som en sorts subkultur men menar samtidigt att termen  

”subkultur” inte är självklar. Internet har gjort dagens ”subkulturer” transnationella och 

många definieras i dag genom sin stil eller kultur.23 Vad som enar människor och ligger 

till grund för begreppets betydelse är istället deras intressen och hur de interagerar med 

varandra. Wilson slår fast att nätet är en hörnsten i varje modern subkulturs 

identitetsskapande och ett måste för medlemmarnas identifikation med varandra. Internet 

har främjat forskningsmöjligheterna på området och därigenom även ökat förståelsen för 

hur moderna subkulturer kommunicerar.24 

 

Sociala medier erbjuder i sin tur möjligheten för fans att själva forma sin identitet. Jimmy 

Sanderson visar i sin undersökning hur fans av University of Cincinnatis amerikanska 

fotbollslag använde Facebook för att uttrycka sin ilska över att tränaren lämnade. Laget 

                                                      
21 Wilson, 2007:396 
22 Dixon & Gibbons, 2010:602-603 
23 Wilson, 2008:143 
24 Ibid:148 
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hade åtnjutit väldigt stora framgångar under tränaren och att han nu lämnade 

organisationen frivilligt innebar ett hot mot lagets identitet, och därmed indirekt även mot 

fansens identitet. Lösningen blev att angripa tränaren och måla upp honom som en 

förrädare, allt för att bevara den ”fläckfria” identiteten hos supporterskapet.25 Sanderson 

visar tydligt hur fansen på detta sätt effektivt kunde samlas och ”kontrollera” diskursen, 

och därmed influera vad det innebär att vara en Cincinnati-supporter, om än på Facebook. 

 

2.3 Idrotten som vara 

Det tredje temat i den tidigare forskningen rör idrottsaktörernas förmåga att marknadsföra 

sig själva. Boyle och Haynes klargör att ny teknik hjälpt idrottsklubbar och organisationer 

att lättare få ut sitt budskap ofiltrerat utan att behöva gå genom traditionell 

sportjournalistik. Med kontroll över egna kanaler kan klubbarna producera exklusivt 

material och dessutom fokusera på sådant som framställer dem positivt.26 Allt eftersom 

amerikanska klubbar blir mer inriktade på att upprätthålla sin image börjar de även 

stämma sportjournalister och andra som publicerar negativt material om dem.27 

 

Brown och O’Rourke berör även de hur idrotten kommersialiserats. De utgår från Pierre 

Bourdieus idé om hur sporten både kan vara en produkt i sig och i sin tur skapa nya 

produkter.28 Bourdieu menar att idrott ska ses som en vara menad att tillgodose en social 

efterfrågan. Vad är denna efterfrågan och hur kan idrotten kommersialiseras på ett sätt 

som svarar på den? Brown och O’Rourke använder detta synsätt för att undersöka hur 

marknadsföringen av forsränning utvecklats över tid. Forsränning har genom åren alltid 

skildrats som något våghalsigt, men sedan 80-talet och framåt har en annan bild växt fram. 

Den har blivit mer familjevänlig, med glorifierade eldsjälar till guider och beskrivs som 

                                                      
25 Sanderson, 2013:501-502 
26 Boyle & Haynes 2009:171 
27 Ibid:177 
28 Bourdieu, 1999:434-436 
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den enda sporten i världen där framgång hänger på lagarbete mellan främlingar.29 Med 

detta visar forskarparet hur idrotten marknadsförts framgångsrikt genom att hämta 

inspiration från en romantiserad bild av vildmarkslivet och koppla an till bekant kulturell 

identitet.30 

 

Till sist bör forskarna Hope Jensen Schau, Albert M. Muniz Jr, Eric J Arnould nämnas i 

sammanhanget. De har studerat hur gemenskap uppstår genom ett ”brand”, eller 

varumärke. Tillsammans fann de tolv värdeskapande praktiker bland dessa ”brand 

communities”. Dessa gick därefter att dela upp i fyra teman: socialt networkande, 

intryckshanterande, gemenskapsengagerande och användning av ”brandet”.31 Forskarna 

märkte att konsumenter som deltog i dessa gemenskaper dels åtnjöt praktiska förmåner 

som tips, och dels även en social stimulans av tillhörigheten i gemenskapen. En annan 

upptäckt var hur deltagande är värdefullt av olika anledningar. Genom ett aktivt 

deltagande kan konsumenterna samla kulturellt kapital (vilket de ofta gör genom att 

jämföra sitt egna upplevda värde mot andra konsumenter i samma gemenskap), och även 

”berika” sin upplevelse med fler konsumtionsmöjligheter vilket befäster 

konsumtionsbeteendet som en central del i gemenskapen.32 Forskarna fann även att en 

brand community med fler och mer varierade praktiker visar större livskraft och är 

starkare än en med få och enformiga.33 Denna undersökning gjordes förvisso inte på 

idrottsfans men det rituella deltagandet och tryggheten påminner om tidigare diskuterade 

studier. Dessutom visar det på vad klubbar kan få ut av direkta kommunikationskanaler till 

sina fans.  

                                                      
29 Brown & O’Rourke, 2003:128 
30 Ibid:139 
31 Jensen Schau, Muniz Jr & Arnould, 2009:33-34 
32 Ibid:38-40 
33 Ibid:39 
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3. Teoretiska och metodologiska ansatser 

Nedan redogörs dels studiens teoretiska ramverk och dels den metod som används. 

Teorier som detta arbete lutar sig på är i grunden diskurs- och semiotikbaserade, 

inspirerade av Ernesto Laclau och Chantal Mouffes diskursbegrepp. Forskarnas teori om 

diskursanalys bygger till stora delar på klassiskt marxistiska och strukturalistiska 

traditioner och erbjuder emellertid ingen färdig modell att följa. Till hands finns dock ett 

antal begrepp förankrade inom teori med vilka går att bygga en analytisk verktygslåda.34 

För att bygga ut analysen ytterligare kommer materialet analyseras i ytterligare ett steg, 

baserat på Roland Barthes mytbildningsteori.35  

 

Då båda dessa teorier är starkt influerade av den schweiziska semiotikern Ferdinand de 

Saussures teckenmodell går de att kombinera utan större problematik. Saussures modell 

utgår från att all kommunikation utgår från tecken, ett omfattande begrepp som avser allt 

som producerar en språklig mening. Varje tecken består av ett betecknande (hur tecknet 

ser ut) och ett beteckande (vilken betydelse tecknet står för). Den språkliga meningen 

uppstår först när båda dessa kopplas samman.36 

 

3.1 Diskurs 

Begreppet diskurs kan sammanfattas som språkliga maktstrukturer som vi rör oss inom 

och påverkas av i diverse sociala sammanhang. I praktiken är diskurs ett bestämt avseende 

att prata om och förstå hur världen, eller åtminstone en del av den, fungerar.37 Forskaren 

Vivien Burr har delat in några av de större diskursanalytiska teorierna utifrån 

gemensamma nyckelpremisser.38 En diskursanalys ska vara kritiskt inställd till kunskap 

                                                      
34 Bergström & Boréus, 2012:364-366   
35 Barthes, 2007:221 
36 de Saussure, 1959:65-66 
37 Winther Jørgensen & Phillips, 2000:7 
38 Ibid:8 
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som anses ”självklar”; våra sätt att förstå världen behöver inte stämma överens med 

verkligheten utan kan bero på underliggande bias vilket innebär att världsbilderna måste 

utmanas för att komma bort från dessa bias. Det är även viktigt att ha kunskap om 

kulturella och historiska aspekter som kan spela in. Med tiden kan en ”sanning” upphöra 

och den behöver ej heller vara ”sann” på alla håll i världen. Diskursanalys kräver en 

förståelse av att våra idéer om kunskap föds genom sociala processer. Det är först när 

människor interagerar socialt som kunskap blir vedertaget och det är även i de 

sammanhangen som idéer om sant eller falskt kan utmanas.  

 

Den sista huvudkomponenten dessa diskursperspektiv har gemensamt är att det inom alla 

är av största vikt att förstå kopplingen mellan kunskap och handling. Människor med olika 

syn på världen agerar utifrån olika premisser om vad naturligt beteende är och inte är. 

Dessa skilda sätt att förstå sig på världen, kunskap och sanning renderar således i olika 

konsekvenser socialt. 

 

3.1.1 Laclau & Mouffe – Diskursteori 

Den huvudsakliga teorin som utgör studiens ram är de politiska teoretikerna Ernesto 

Laclau och Chantal Mouffes teori om diskursanalys. Deras analys kretsar kring hur tecken 

inom en diskurs ska tydas och hur vissa tolkningar blir så vanliga att vi accepterar dem 

som sanna. Denna typ av teori erbjuder diskursanalytiska verktyg för att undersöka 

kommunikationen genom dekonstruktion.39 Deras teori bygger på att en diskurs består av en 

precisering inom vissa områden. Varje nytt uttryck (vare sig det är skriftligt, muntligt, 

eller något annat) är nybildande till viss grad då det aldrig bara upprepar något redan 

etablerat. Detta innebär att en betydelse aldrig är helt bestämd, utan alltid öppen för ny 

tolkning beroende på i vilket sammanhang det förekommer.40 Forskarnas analysmetod 

                                                      
39 Winther Jørgensen & Phillips, 2000:31 
40 Laclau & Mouffe, 1985:110 
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utgår från att klargöra hur semiotiska tecken ska tolkas och att vissa av dessa tolkningar 

får så stort genomslag att vi accepterar dem som sanning. 

 

Ännu en aspekt är att tecken kan inneha olika betydelser beroende på inom vilka 

sammanhang de placeras. En diskurs uppstår först när flera tecken knyts ihop med 

varandra och skapar betydelser utifrån dessa sammanhang.41 Beroende på vad analysen 

senare urskiljer kan möjligheten uppstå att knyta an till andra, större diskurser som 

genomsyrar samhället. Laclau och Mouffes idéer är även anpassningsbara eftersom de 

behandlar ett specifikt socialt område.42 En mer utförlig redogörelse för denna studies 

analytiska verktygslåda detaljeras nedan. 

 

3.1.2 Diskursanalys som metod 

För att analysera diskursen kring AIK Fotboll kommer följande begrepp att hämtas ur 

Laclau och Mouffes teori: tecken, artikulation, ekvivalenskedja, och nodalpunkt. Tecken 

består av dels ett uttryck och dels ett begrepp, det vill säga en mening. Tecknet ”boll” 

utmärks delvis av själva ordet boll, som skiljer sig från andra liknande uttryck som ”roll” 

eller ”ball” genom hur vi skriver och uttalar det. På ett meningsladdat plan särskiljer sig 

”boll” från till exempel ”klot” eller ”puck” genom vårt samhälles föreställningar om att 

dessa är distinkt olika objekt.43 Alla tecken i en diskurs kallas för moment och tillskrivs 

betydelse genom hur de på bestämda sätt utmärker sig från varandra.44 Ett exempel är hur 

kropp, träning och kondition alla har olika betydelser inom en idrottsdiskurs, men 

samtidigt hänger ihop med varandra. Träning är något som påverkar en kropp och 

kondition är något som påverkar träning, och så vidare.  

 

                                                      
41 Winther Jørgensen & Phillips, 2000:31-33 
42 Ibid:27-28 
43 Bergström & Boréus 2012:365   
44 Ibid:33   
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Tecken som inte har bestämda meningar i ett diskursivt system utan kan tydas på olika sätt 

kallas för element.45 Tecknet ”kropp” kan betyda olika saker beroende på vilken diskurs 

som det förekommer inom. Ordet i sig saknar betydelse så länge det inte sätts i förhållande 

till andra tecken. Processen när ett element kopplas ihop med andra tecken och tillskrivs 

en mening kallar Laclau och Mouffe för artikulation.46 Genom att ta ett tecken och ansluta 

det till andra får det olika betydelser beroende på vilka de andra tecknen är. Sätts tecknet 

”kropp” in i en mening med ”själ” får det en religiös underton, men sätts det ihop med 

”hälsa” blir tecknet snarare en del av en hälsodiskurs. Hur en diskurs skapas sker genom 

något som kallas nodalpunkter. Dessa är tecken med speciellt stor innebörd, genom vilka 

andra tecken får sina betydelser.47 I exemplet med kroppen så kan det ses som en 

nodalpunkt inom idrottsdiskursen. Det är genom det tecknet som många andra i diskursen 

får sina meningar kartlagda.  

 

Ett ytterligare analysredskap är att följa så kallade ekvivalenskedjor. Ett teckens betydelse 

kan vara laddat med positiv eller negativ innebörd.48 För att klargöra hur ett tecken är 

laddat måste det jämföras mot andra tecken inom diskursen. En del tecken kan vara 

positivt laddade i relation till vissa tecken, och samtidigt ha en negativ klang när det 

kopplas samman med andra. Det är främst artikulation och ekvivalenskedjor som analysen 

kommer att fördjupa sig i, men samtliga begrepp är viktiga att förstå för att analysera hur 

diskursen kring AIK Fotboll ser ut. 

 

3.2 Myter 

Den sista teorin som utgör denna studies ram är Roland Barthes mytteori, som går ut på att 

all kommunikation genomsyras av ”myter”, ett underliggande språk som laddar 

                                                      
45 Laclau & Mouffe, 1985:105-106 
46 Ibid 
47 Ibid:112 
48 Ibid:127   
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kommunikationen med ideologiska budskap.49 Denna teori kan användas för att förstå hur 

de kommunikativa praktikerna kring AIK ser ut, och kan ses som ett slags diskurstänk. 

Tanken är att granska myten om supporterkulturen och myten om idrottsklubben, och mer 

specifikt den ”AIK:iska” varianten av dessa. 

 

Barthes teori vilar på en grund som i allra högsta grad är ekonomiskt deterministisk och 

tanken är att genom en kombination med Laclau och Mouffes tankar begränsa detta och 

bättre anpassa det till dagens forskningsklimat. Synsätten är heller inte alltför olika och 

Laclau och Mouffes begrepp ekvivalenskedjor är inte helt olikt hur Barthes modell 

analyserar mytens form kontra begrepp, för att ta ett exempel. 50 

 

3.2.1 Barthes – Mytavläsning 

Barthes teori är baserad på att en myt är ett yttrande, en kommunikation av ett budskap, ett 

slags metaspråk. Teorin utgår från de Sassures teckenmodell, som menar att varje tecken 

består av ett betecknande (hur det ser ut) och ett beteckande (vad det betyder). Detta 

schema kallar Barthes för ”objektspråk” och utgör i hans egen modell mytens betecknande 

(vad han kallar mytens form), medan mytens beteckande (vad han kallar mytens begrepp) 

innefattar det bakomliggande ”gömda” budskapet.51 Ett exempel på detta är hur tecknet 

“fotbollsplan” i de Sassures modell bara innefattar betydelsen av vad en fotbollsplan är, 

medan samma tecken i Barthes modell även innehar den mentala föreställningen av 

människor som spelar sporten fotboll på planen, och dessutom publik som hejar på sitt lag 

från läktarplats. Tolkningen kan dock se annorlunda ut beroende på kultur, tid och 

sammanhang. 

 

                                                      
49 Barthes, 2007:207 
50 Bergström & Boréus, 2012:367 
51 Barthes, 2007:209-211 
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Med detta som bakgrund finns det tre sätt att avläsa en underliggande myt. Det första är 

att se helt till mytens begrepp; att se till budskapets symbolik, hur myten tar sig uttryck 

och vad den står för.52 Här ligger fokus på att urskilja mytens underliggande betydelse. Vi 

kan fortsätta med exemplet “fotbollsplan”. Om en kommun bestämmer att en gammal 

fotbollsplan ska rustas upp kan detta medföra en föreställning om att planen då blir mer 

attraktiv för glada fotbollsspelande barn. Den nya fotbollsplanen blir därmed en symbol 

för myten om “den lyckliga barndomen”, och bygger på föreställningar om hur en sådan 

ska vara. 

 

Förutom detta går det även att fokusera fullt till dess form; genom att separera hur 

kommunikationen ser ut från det bakomliggande budskapet avslöjas kommunikationen för 

vad det egentligen är: ett alibi för myten.53 Detta sätt går ut på att särskilja budskapet från 

hur det presenteras och därmed konstatera att budskapet inte är en absolut sanning. Att en 

upprustad fotbollsplan skulle leda till, eller ens nödvändigtvis vara en del av, en lycklig 

barndom behöver inte stämma. En fotbollsplan är inget annat än en fotbollsplan, och en 

lycklig barndom är något betydligt mer komplicerat. 

 

Dessa två är i grund och botten ganska enkla att följa men det tredje avläsningssättet är 

mer komplicerat. Det går ut på att samtidigt identifiera mytens betecknande som både 

tecknets mening och den bakomliggande mytens form.54 På detta sätt skapas en förståelse 

för hur myten fungerar, att den kan vara sanning (språkets mening, vad kommunikationen 

faktiskt betyder) och inte sanning (mytens form, vad betydelsen i kommunikationen är på 

väg att bli) på samma gång. Mytens tvetydiga betecknande blir därmed även mytens 

närvaro i kommunikationen. För att återgå till kommunens fotbollsplan: att kommunen 

planerar en upprustning av planen är sant, men att detta innebär en del i en lycklig 

                                                      
52 Barthes, 2007:221 
53 Ibid 
54 Ibid 
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barndom för barnen i närheten av planen behöver inte vara det. Genom att avläsa båda 

dessa budskap på samma gång känner vi av att myten är närvarande. Det är i detta tredje 

sätt att läsa som Barthes blottar mytens väsentliga funktion: hur den laddar ett budskap 

med ett annat.  

 

3.3 Metoddiskussion 

Beslutet togs tidigt i testanalysen att fokusera på de nodalpunkter som gick att urskilja i 

diskursen. Att försöka kartlägga alla diskursiva element som existerar i materialet blir 

alldeles för omfattande då nya diskurser hela tiden kopplar samman i varandra. Ett fokus 

på de mest centrala noderna och myterna innebär att studiens analys dels blir faktiskt 

genomförbar, men även att den blir mer precis och detaljerad. 

 

Laclau och Mouffes diskursteori har fått kritik. Enligt den samhällsvetenskapliga filosofen 

Peter Winch är ett särskilt problem att synsättet kan bli alltför idealistisk då 

identitetsfrågor inte behandlas som något materiellt.55 Han menar att detta får deras teori 

att begränsa verkligheten till idéer eller föreställningar, istället för något mer handfast. 

Vad som motsäger detta är emellertid att någon sådan begränsning inte går att göra, då en 

diskursanalys alltid måste förhålla sig till verkliga texter, praktiker och institutioner.56  

Enligt teoretikern David Howarth riktas även kritik mot att diskursanalytiker emellanåt 

brister i transparens, vilket kan göra det komplicerat för de som tar del av studien att se 

hur de slutsatser som dras hör ihop med den empiri som analysen är baserad på. Detta 

medför en risk för analysen att bli för abstrakt och svår att tyda.57 Detta innebär ytterligare 

press på forskaren att så öppet som går redogöra för de viktigaste stegen i analysen.58 

 

                                                      
55 Winch, 1990:22 
56 Bergström & Boréus, 2012:401 
57 Howarth, 2007:158-159 
58 Bergström & Boréus, 2012:403 
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Det ska även nämnas att min bakgrund påverkar analysen. Jag som privatperson har sedan 

ung ålder varit i kontakt med AIK, dels som supporter själv men även som sportjournalist. 

Det gäller som forskare att vara medveten om sitt egna bias och att forskaren själv bidrar 

till att skapa de diskurser som undersöks,59 men samtidigt medför denna bakgrund även en 

viss förförståelse för materialet vilket kan vara en styrka för analysen. Det gäller samtidigt 

att vara medveten om att det enda som får granskas är det resultat som studien kommit 

fram till och att resultatet inte nödvändigtvis är en slutgiltig verklighet. Det är snarare en 

representation av världen och existerar på samma sätt som andra representationer.60 Därför 

avser jag i denna undersökning att endast redogöra för diskursen mellan AIK och dess 

supportrar på de tre nämnda sociala medieplattformarna, samt att inte generalisera dessa 

resultat i en bredare analys.  

                                                      
59 Winther Jørgensen & Phillips, 2000:111  
60 Ibid:29 
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4. Material och avgränsningar 

I detta kapitel presenteras det material som ligger till grund för analysen. Hur insamlandet 

gått tillväga, det urval som gjorts, samt generella tankar om materialet diskuteras här.  

 

4.1 Urval 

Facebook, Instagram och Twitter var samtliga bland de mest populära sociala 

mediekanalerna bland svenskarna år 201761 vilket gör dem lämpliga för undersökningens 

ändamål. AIK:s är även den svenska fotbollsklubb med störst närvaro på dessa plattformar 

enligt en undersökning av Nyheter24 år 2017,62 vilket jag också kunnat verifiera genom 

egen kontroll. Materialet består av inlägg av AIK:s fotbollssektion på Facebook, Twitter 

och Instagram. På Facebook och Instagram går kontot helt under namnet ”AIK”, medan 

det på Twitter heter ”AIK Fotboll”. På samtliga plattformar går det att återpublicera andra 

användares inlägg genom så kallade ”delningar” (Facebook), ”retweets” (Twitter), och 

”reposts” (Instagram). Dessa inlägg kommer att tas hänsyn till men kommentarerna till 

dem tas ej i beaktning då de i somliga fall riktar sig till ursprungskällan och inte till AIK. 

 

Studiens material är från mars månad 2018. Detta är dels för att det under mars månad 

spelades försäsongsmatcher inför att 2018 års upplaga av herrarnas Allsvenska drog igång 

i april, vilket medförde ett stadigt flöde av uppdateringar från AIK:s sida, och dels för att 

det i mars månad hölls årsmöte för AIK:s fotbollssektion.63 Det senare var en slump som 

först visade sig när insamlandet av material påbörjadest. 

 

Att fokusera på en månads kommunikation på enbart sociala medier innebär en nödvändig 

begränsning för att materialet inte ska bli för omfattande. Sannolikt kommunicerar AIK 

                                                      
61 Internetstiftelsen, 2017 
62 Nyheter24.se, 2017-07-12 
63 AIK Fotbolls hemsida, 2018-03-12 
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med sina supportrar i långt högre grad även på andra håll, som på matcher eller genom 

Corporate Social Responsibilty-initiativ, vilket innebär att långt från allt av klubbens 

totala kommunikation samlats in. Från fansens sida förekommer det diskussion kring 

varumärket AIK på andra håll än i enbart AIK:s egna kanaler vilket innebär att studien 

inte kommer fånga in allt som sägs. 

 

Under månaden publicerade AIK 148 inlägg på Facebook, varav 5 var delade inlägg från 

klubbens ishockeysektion, 376 inlägg på Twitter, varav 83 var retweets av 

supporterkonton och andra delar av föreningen (Fotboll Dam och Ishockey), och 180 

inlägg på Instagram, varav åtta var reposts från supporterkonton. På Facebook 

publicerades det under mars månad mer än 1300 kommentarer från supportrar och andra 

användare, medan motsvarande siffra på Twitter låg strax under 500. AIK:s 

Instagramkonto var i särklass mest kommenterat med knappt 3000 kommentarer på 

klubbens inlägg. En betydande del av kommentarerna på Facebook var så kallade 

“taggningar”, där användare uppmärksammar andra användare om ett inlägg genom att 

“tagga” varandra i kommentatorsfältet. Dessa kommentarer har sållats bort i analysen då 

de sällan innehåller något mer än själva “taggningen”. I övrigt har samtliga inlägg och 

kommentarer analyserats. 

 

Viktigt att ha i åtanke är att det finns risk för visst bortfall då materialet är digitalt. AIK 

och de som kommenterar på AIK:s inlägg kan välja att redigera eller avpublicera det som 

läggs ut. Att materialet samlas in i någorlunda samtid som det publiceras förhindrar detta i 

någon mån, men någon garanti finns inte. Dock är det insamlande materialet så pass stort 

och varierat att ett potentiellt bortfall är av mindre betydelse för studiens syfte. 

 

Att analysera material från internet medför en del etiska faktorer att ha i åtanke. Den stora 

problematiken ligger i det oklara om vad som är privat och vad som är offentligt. Annette 

Markham och Elizabeth Buchanan menar i sina riktlinjer för webbaserad forskning att 
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hänsyn ska tas till de subjekt som är en del av forskningsmaterialet.64 I denna studie 

anonymiseras därför alla supporterkommentarer som samlats in i materialet. Även om 

dessa kommentarer existerar i det offentliga rummet kan människorna bakom agerat 

utifrån privata premisser.  

                                                      
64 Markham & Buchanan, 2012 
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5. Resultat och analys 

Att bryta ned materialet i olika teman är inte helt enkelt, inte minst för att de flesta av dem 

flyter ihop. Genomgående finns tydliga inslag av en ”brand loyalty” till AIK, och 

mottagarna är i låg grad kritiska. Graden av instämmande, samt hur supportrarnas 

kommunikation sett ut generellt, skiljer sig emellertid mellan de olika sociala 

mediekanalerna. Mest kritisk har diskursen varit på Twitter medan supportrarna på 

Facebook och Instagram varit mer positiva till klubbens kommunikation. Därmed inte sagt 

att dessa kanaler enbart lockat till sig den ena sortens respons; kritik och avsaknaden av 

sådan förekommer i samtliga social medier. Alla kommentarer som förekommer i 

analysen är återgivna som de ursprungligen publicerades; någon stavning eller dylikt har 

inte korrigerats. 

 

Nedan presenteras och analyseras tre nodalpunkter, fyra mytbildningar och ett 

återkommande tema i AIK-diskursen som varit särskilt framträdande i månadens material. 

Dessa nodalpunkter har identifierats utifrån hur övriga tecken i diskursen ställs i 

förhållande till dem.65 Det är genom dessa punkter som många andra tecken får sina 

betydelser. Samtliga myter som identifierats flyter dessutom in i varandra och tillhör ingen 

nodalpunkt särskilt. De är snarare uppdelade utifrån vilket tema de starkast kopplats 

samman med under månaden. 

 

5.1 Kärlek 

En vanligt förekommande supporterkommentar har varit variationer på olika hjärtemojis. 

Dessa kommer delvis i form av traditionella röda hjärtan som sedan länge 

sammankopplats med kärlek, men även som en kombination av gula och svarta hjärtan, 

AIK:s färger. Det går att tolka som ett uttryck av kärlek till klubben. Klubben själv 

                                                      
65 Laclau & Mouffe, 1985:112 
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använder sig sällan av dessa hjärtan i sin kommunikation, men de förekommer vid ett 

tillfälle under månaden som analysen fördjupar sig i en bit ned.  

 

I stället är det sociala medieanvändarna som sprider dessa hjärtemojis. Att dessa hjärtan 

förekommer till skillnad från några längre kärleksförklaringar är intressant i sig, och skulle 

möjligen kunna tolkas som det är ett mer tryggt sätt att visa kärlek för klubb eller spelare 

på. All kärlek inom diskursen är riktat mot AIK eller andra ”AIK:are” men den är sällan 

av ett romantiskt slag. Det finns därmed inslag av den synen som Wilson uppvisar i sin 

studie om supporterskap som subkultur.66 Kärleken som enar fansen är ett intresse för AIK 

och den tillhörande tillhörigheten, och mycket av hur supporterengagemanget (och därmed 

även kärleksförklaringarna) ser ut i dag är en följd av möjligheterna som tillkommit med 

internet. 

 

Ibland förekommer dessa hjärtemojis i anslutning till att AIK ska eller redan har spelat 

match, men det är främst i anknytning till tre händelser under månaden som denna typ av 

kommentarer publicerats. Den första av dessa inträffade den 6 mars när klubben 

meddelade att spelaren Daniel Sundgren var tillbaka i träning efter skada. Kommentarerna 

skiljde sig inte särskilt mellan kanalerna. Ett exempel på en typisk kommentar kunde se ut 

såhär: 

 

Kämpa Daniel![svart hjärtemoji][gul hjärtemoji] 

– Kommentar på AIK:s Facebook 6/3 

 

Omedelbart går att notera de tidigare nämnda hjärtemojisarna, men även intressant är 

tecknet ”kämpa”. Det är inte heller den enda uppmaningen som kommer från supportrarna. 

Bland andra kommentarer förekommer tecknen ”krya” och ”kriga” vilket även det inom 

diskursen har en liknande betydelse som att ”kämpa”. Samtliga tecken artikuleras genom 

                                                      
66 Wilson, 2009:143 
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diskursen med en innebörd av att helas och komma tillbaka till spel, vilket antyder ett 

moment med betydelsen att det är hyllningsvärt att komma tillbaka från en skada.67 Detta 

understryks ytterligare i kommentarerna som benämner Sundgren med tecknen ”kämpe” 

och ”krigare”, vilket för tankarna till honom som en supportrarnas förkämpe på 

spelplanen.  

 

Vi ser även detta i ett senare skede under månaden (13/3) när spelaren Jesper Nyholm 

skadas i samband med en match mot Örebro Sportklubb. Trots en del arga kommentarer 

gentemot Örebrospelaren som var involverad i situationen är majoriteten i stil med de 

kring Sundgren-inlägget. Denna gång gick AIK även ut själva och publicerade en bild på 

Nyholm på Instagram med texten: ”KÄMPA, JESPER!”. Snart därpå kommenterades de 

svarta och gula hjärtana igen. Dessutom uppmanades även Nyholm precis som Sundgren 

att ”kämpa”, ”krya”, och ”kriga” av supportrarna. 

 

Båda dessa inlägg fick stort genomslag och berörde supportrarna. Även om andra inlägg 

gett liknande utslag vad gäller gilla-markeringar och delningar så är kommentarsfälten på 

skadeinläggen i stort sett unika under månaden. Det är egentligen bara en annan händelse 

som lockat till liknande faninteraktion: när rockartisten och självuttalade AIK-supportern 

Jerry Williams gick bort den 26 mars. AIK publicerade då inlägg i sina kanaler med 

följande text: 

 

AIK:aren och rocklegendaren Jerry Williams är död. Han dog under 

söndagen efter en tids sjukdom och den folkkäre artisten blev 75 år. Vila 

i frid, Jerry! [svart hjärtemoji][gul hjärtemoji][svart hjärtemoji] 

 – Kommentar på AIK:s Instagram 26/3 

 

                                                      
67 Laclau & Mouffe, 1985:105 
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Även denna gång var kommentarerna många. Till stor del var det folk som bad Williams 

vila i frid och tackade honom för hans musik, men återkommande bland kommentarerna 

är fokusen på honom som just AIK-supporter, eller ”gnagare”. Utifrån hur tecknet 

”gnagare” kopplas ihop med supporterskapet blir det inom diskursen ett moment med den 

artikulerade betydelsen av en AIK-supporter.68  

 

Att supportrarna reagerar på Nyholm och Sundgrens skador kan förvisso delvis ha med 

hur det påverkar laget att göra, men kopplas dessa ihop med inlägget om Jerry Williams 

blir det tydligt hur det i grund och botten handlar om en ekvivalenskedja fixerad kring 

mänsklig medkänsla.69 Denna medkänsla har klubben AIK lyckats anamma och koppla till 

sin övergripande klubbidentitet. Inläggen i kommentatortrådarna till dessa är 

genomgående väldigt personlig i tilltalet. Supportrarna (och även klubben) använder 

männens förnamn och fastän de kommenterar på AIK:s inlägg så är tilltalet nästan hela 

tiden riktat till männen själva. AIK:s sociala mediekanaler upphör från fansens sida att 

vara marknadsföringsapparater och blir istället en samlingsplats för supportrarnas sorg, 

som i sin tur sprider vidare AIK:s inlägg. Klubb och supporter blir båda aktiva deltagare i 

samma gemenskap: AIK. 

 

5.1.1 Familjemyten 

I inlägget om Jerry Williams betonar klubben själva att Williams var en supporter, vilket 

även får anses vara åtminstone en av huvudanledningarna till att inlägget publicerades från 

första början. Jerry Williams blir därmed en symbol för supporterskapet, ”en av oss” för 

AIK-fansen som de ombeds relatera till, vilket de även gör i hög grad.70 Med detta i 

åtanke går det här att urskilja en myt; den om AIK som en “familj”. Genom att identifiera 

hur det underliggande budskapet kryper in i grundkommunikationen, att Williams gått 

                                                      
68 Laclau & Mouffe, 1985:105 
69 Ibid:127 
70 Barthes, 2007:221 
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bort, känner vi av att myten är närvarande.71 Det personliga tilltalet och de hjärtladdade 

kommentarerna från fansen artikulerar ett slags familjekärlek och Williams får stå som 

symbol för denna familj. Att han nu gått bort signalerar att hela familjen sörjer. Denna 

besvarade familjekärlek som supportrarna upplever förstärker bilden av AIK som en 

gemenskap. 

 

Samtidigt visar klubben att ”den tar hand om sina egna” när den hyllar Williams delvis 

just för hans supporterskap. Detta är mytens betecknande, dess form, som när den 

separeras från det underliggande budskapet blir ett alibi för myten.72 Hjärtan och ord är i 

grunden bara tecken, och i verkligheten ingår inte supportrar och klubb i samma “familj”. 

Klubbens sätt att anamma supportrarnas personliga tilltal blir ett sätt att sudda ut barriären 

mellan fysisk person och idrottsinstitution, vilket öppnar upp för denna illusion av 

besvarad kärlek. Därmed inte sagt att kärleken inte existerar. Eftersom supportrarna enkelt 

kan kommunicera med varandra genom AIK:s kanaler kan de tillsammans uttrycka och 

enas kring en familjeaktig kärlek. Men då är kärleken fast förankrad i de sociala 

praktikerna hos supportrarna och inte hos klubben. 

 

Detta beteende känns även igen från Jensen Schau, Muniz Jr, och Arnoulds forskning om 

”brand communities”, och det rituella deltagandet och tryggheten som finns hos dessa.73 

Supportrarna är enade kring varumärket (i detta fall AIK) och är högst engagerade 

gemenskapen som existerar i anslutning till denna. Att dessutom kunna uttrycka och 

besvara andras kärlek genom denna typ av praktiker visar även på hur värdefullt ett aktivt 

deltagande i gemenskapen är.74 

 

                                                      
71 Barthes, 2007:221 
72 Ibid 
73 Jensen Schau, Muniz Jr, Arnould, 2009:33-34 
74 Ibid:38-40 
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5.2 Klubbmärket 

Under månaden som materialet samlats in publicerade AIK vid upprepade tillfällen inlägg 

centrerade kring klubbmärket. Återkommande har varit hur klubbmärket är något 

”vackert” och ”snyggt”. Allra tydligast syns detta i inlägget ”Världens vackraste 

klubbmärke” som publicerades den 11 mars. Inlägget bestod av det tidigare nämnda samt 

en länk till AIK:s hemsida där klubbmärkets historia redogjordes för i essäform. Denna 

studie kommer inte ta hänsyn till vad essän faktiskt bestod av utan fokuserar snarare till 

dess faktiska existens, samt mottagandet från supportrarna. 

 

Tecknet ”vacker” upprepas bland många av kommentarerna på Facebook och Instagram, 

men kanske mer intressanta är de som kopplar klubbmärket till ett större sammanhang: 

 

Det kom fram en karl till mig på en bar i Adelaide igår och pekade på 

min AIK tatuering och sa visst är det där ett svenskt fotbollslag. AIK är 

kända över hela jordklotet. Vi är överallt. 

 – Kommentar på AIK:s Facebook 11/3  

 

Alla människor är i grunden AIKare. Vi föds till det. Men under livets 

gång händer det  att vi utsätts för negativa, underliga, kanske rent av 

ondskefulla saker som gör att vi tappar våra grundläggande värderingar. 

Vilket leder till att många, alltför många, beter sig knepigt. T ex börjar 

sympatisera med Bajen, MFF och Elfsborg, för att ta några exempel. 

Håller ni med ? 

– Kommentar på AIK:s Instagram 11/3 

 

Båda exemplen illustrerar hur AIK som klubb och koncept tillskrivs vikt genom dess 

relation till omvärlden. Facebookexemplet visar detta tydligt då kommentaren gör det 

gällande att AIK är ”kända över hela jordklotet”. Klubbmärket blir därmed en markör, en 
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symbol, och av kommentaren artikuleras betydelsen av tecknet ”kända” som något 

betydelsefullt inom diskursen.75 Att klubbens betydelse sträcker sig bortom 

Stockholmstrakterna syns även genom raden ”vi är överallt”, ett mantra som upprepats 

bland flera av kommentarerna på AIK:s inlägg under månadens gång. 

Instagramkommentaren sätter samtidigt AIK i relation till andra svenska klubbar och 

framhåller att supportrar av dessa utsatts för ”negativa” och ”ondskefulla” händelser 

genom livet. Detta bjuder in till en tydlig dikotomi där AIK är ”de goda” och övriga 

klubbar ”de onda”, samtidigt som resten av kommentaren antyder att normen i världen är 

att vara AIK-supporter ”i grunden”.76 

 

Klubbmärket är dock inte det enda estetiska som supportrarna uttryckt positiva åsikter om 

under månaden. Den 23 mars publicerade AIK ett inlägg i sina kanaler om årets 

matchställ, titulerat ”vårt vackraste verk”. Än en gång är det tecknet ”vacker” som 

klubben använder för att beskriva sitt utseende och än en gång instämmer en majoritet av 

kommentarerna i beskrivningen: 

 

Sjukt clean och snygg! Jävlar vad AIK den är! 

– Kommentar på AIK:s Twitter 23/3  

 

Kommentaren ovan är typisk bland supportersvaren på inlägget i sociala medier. ”Clean” 

eller ”stilren” är en vanlig beskrivning av AIK:s grafiska profil men vad som gör det extra 

intressant är meningen ”jävlar vad AIK den är!”. Det antyder att AIK i sig är typiskt 

stilren, det vill säga inte särskilt komplicerad, vilket skulle gå att applicera vidare på det 

typiska AIK-supporterskapet.77 Analysen har redan vidrört det underliggande deltagandet 

som genomsyrar diskursen och kommer att återkomma till det även i senare avsnitt, men 
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detta är framträdande också här. I denna ekvivalenskedja går det även att koppla in 

mantrat ”vi är överallt” som en kungörelse att klubbens supportrar, och därmed även 

klubben, finns överallt i samhället. Supporterskapet är något ”allmänt”, för att låna från 

klubbens initialer. 

 

Denna stolthet över att identifiera sig med klubben tar sig även uttryck ekonomiskt. Under 

månaden har flera inlägg publicerats om den så kallade ”AIK-shoppen”, en klubbdriven 

butik med diverse AIK-märkta klädesplagg och andra produkter. Marknadsföringen av 

butiken är ännu ett exempel på vad Boyle och Haynes pratar om när de diskuterar den nya 

teknikens öppnat upp för att framställa sig på bästa sätt för fansen.78 Flera av inläggen har 

dragit många gillamarkeringar och kommentarer där supportrarna uttryckt saker som ”ta 

mina pengar!” och att det ”är dags för personlig konkurs”. Genom detta åskådliggörs en 

tydlig önskan bland supportrarna att själva representera klubben, att själva bära 

klubbmärket och sprida AIK:s färger, och dessutom en vilja att lägga stor ekonomisk kraft 

på att göra det. Här bemöts den kommersiella aspekten i att klubbmärket faktiskt är något 

som AIK tjänar pengar på direkt, men den ifrågasätts sällan. Ett par kommentarer ställer 

sig frågande till priserna på plaggen men de allra flesta är snarare intresserade av hur 

utbudet ser ut och tipsar sina bekanta om att butiken har öppnat.  

 

5.2.1 Stormaktsmyten 

Genomgående i diskursen går det att utläsa en tydlig stolthet över att vara AIK-supporter, 

samt att kännas igen av andra genom sitt supporterskap. Denna stolthet bygger på vad det 

innebär att vara AIK-supporter, det vill säga de ”grundläggande värderingar” som 

klubben förknippas med, och det är här i diskursen som myten om klubben som en 

stormakt inom idrotten börjar växa fram. Stoltheten för klubbmärket (och därigenom 

klubben) som artikuleras i kommentarerna gör detta tydligt. Detta är dessutom utan att gå 

                                                      
78 Boyle & Haynes, 2009:171 
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in på det rent semiotiska i att ha en sköld som klubbmärke, något hämtat ur klassisk 

heraldik och som ger kopplingar till kungahus och adel genom den europeiska historien. 

Klubbmärket blir en symbol för myten om “stormakten AIK”, en armé känd världen 

över.79 Genom att själva bära klubbmärket visar supportrarna att de är en del av denna 

armé. Kommentarerna gör gällande att klubbmärket är både en maktsymbol och en 

statussymbol inom diskursen. 

 

Mytens närvaro åskådliggörs när vi ser till hur denna idé om AIK som en stormakt 

influerar tar form.80 Alla dessa inlägg från både klubb och supportrar om hur vackert och 

känt klubbmärket blir uttryck för den mer omfattande stormaktsmyten. Detta förankrar 

även konsumtionsbeteendet av att köpa plagg och annat med AIK-märket på som en social 

praktik inom gemenskapen och visar på hur kraftfull denna mytbildning är. Att 

klubbmärket kan vara både en kommersiell statussymbol och samtidigt en maktsymbol på 

samma gång inom diskursen utan att tappa i värde är intressant. Det är förstås inget unikt 

för AIK utan framkommer även på andra håll där ”brand loyalty” råder, men att det går att 

sätta ett kommersiellt värde på en symbol för något ”allmänt” eller ”för alla” tyder på att 

stoltheten som associeras med varumärket är mycket stark. Att bära klubbmärkta plagg 

blir därmed ett slags kulturellt kapital som är vanligt förekommande inom dessa ”brand 

communities”.81  

 

Med detta i åtanke går det därmed även att se hur kommunikationen om klubbmärket blir 

ett alibi för stormaktsmyten.82 När de olika delarna av gemenskapen AIK lyfter fram 

klubbmärket och beskriver det i positiva ordalag så är det ofta en ursäkt för att få 
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framhäva klubbens inflytande även utanför den egna gemenskapen. Dessa inlägg och 

kommentarer blir en sorts förklädnad som myten bär i mer vardagliga sammanhang. 

 

5.3 Kaptenerna 

Upprinnelsen till 2018 års säsong präglades av ett kaptensbyte inom fotbollslaget AIK. 

Detta offentliggjordes innan mars månad, men under månadens gång marknadsfördes 

bytet utförligt. En hel del av AIK:s publicerade inlägg har kretsat kring den nya kaptenen 

Henok Goitom. 1 mars lade klubben upp en videointervju med Goitom om hans egna 

resonemang kring kaptensrollen. Tongångarna hos fansen var positiva överlag: 

 

Klokskap,ödmjukhet och erfarenhet. En kapten ersätts av en annan! 

– Kommentar på AIK:s Instagram 1/3 

 

Jag tror verkligen att Henok Goitom kommer vara en bra kapten. Han 

snart, rutinerad och vet vad som krävs för att nå högre nivåer. 

– Kommentar på AIK:s Facebook 1/3 

 

Tecknet ”snart” är med största sannolikhet ett stavfel och var förmodligen tänkt att vara 

”smart”. Det blir dessutom ett mer logiskt ordval med tanke på Instagramkommentarens 

användande av tecknet ”klokskap”. Båda drar fokus till Goitoms förmåga att tänka: han är 

en ”tänkare”, och besitter därmed en del ”kunskap”. Gemensamt för båda kommentarer är 

även att de betonar Goitoms ”erfarenhet” och att han är ”rutinerad”. 

Facebookkommentaren kvalificerar detta ytterligare med att kaptenen ”vet vad som krävs 

för att nå högre nivåer”, något som dessutom går att koppla ihop med den tidigare 

nämnda kunskapen. Här artikuleras dels betydelsen av en kapten som någon med särskilda 

egenskaper som står ut bland mängden, det vill säga ledaregenskaper, men också att dessa 
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är något cerebralt.83 Goitom spelar inte bara fotboll, han tänker fotboll, och detta i 

kombination med hans rutin är ett vinnande koncept. 

 

Genomgående visar supportrarna att valet av lagkapten är något som är viktigt för dem. 

Detta går tillbaka lite grann till idén om supporterskap som en gemenskap, där 

lagkaptenen blir ett ansikte utåt inte bara för idrottslaget AIK utan även för klubbens 

supportrar. I ”folkets lag” symboliserar han en ”folkets representant”, en kapten som ska 

leda laget till ”högre nivåer”.84 Dessa högre nivåer är givetvis sportsliga framgångar, eller 

som en kommentar på ett annat inlägg under månaden (16/3) gjorde gällande:  

 

Vi supportrar måste vara med och hjälpa, nyckeln till framgång är en 

dialog, och enas kring gemensamma nämnare: Vinna titlar! 

– Kommentar på AIK:s Twitter 16/3 

 

Diskursen artikulerar tydligt att lagkaptenen har en central roll inom ett lags identitet.85 

Dessutom finns en antydan att supportrarna har kraft att påverka de sportsliga resultaten, 

vilket tidigare studier ju även bekräftar.86 Som den tidigare nämnda 

Facebookkommentaren är inne på finns det en historisk koppling till kaptensposten. ”En 

kapten ersätter en annan” antyder ett arv, något klubben AIK själva lägger stort krut på 

under månaden. I och med kaptensbytet valde klubben även att säga hejdå till sin tidigare 

kapten Nils-Eric Johansson genom att ta fram en klädlapp med honom på som skulle sys 

fast på årets lagtröjor. Hyllningen offentliggjordes med ett inlägg som bestod av texten 

”Vår kapten” och en länk till en artikel om det hela på klubbens hemsida. På Twitter 
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publicerades texten med en bild på klädlappen, medan länken publicerades i ett separat 

inlägg.  

 

Tecknen ”Vår kapten” återkom flitigt i supportrarnas kommentarer. Att ”vår” i 

sammanhanget har samma betydelse för klubben och fansen gör att gränsen mellan klubb 

och supporterskap blir otydlig. Det går här att urskilja en ekvivalenskedja i diskursen som 

åter för tankarna till AIK som en grupp att tillhöra.87 Kaptenen symboliserar därmed 

ledarskap, en hjälte vars uppgift är att föra klubben (och då även supportrarna) mot seger 

och framgång.88 En del av kommentarerna kom att fokusera på hur ”mäktig” och ”fin” 

hyllningen var, medan andra lyfte fram Johansson som en ”kung”. Den 27 mars 

publicerade AIK även ett bildspel om Johansson som klubben uppmanade supportrarna att 

dela. Framför allt fick inlägget stort genomslag på Twitter där fansen själva började dela 

egna bilder på kaptenen som AIK-kontot sedan retweetade. Detta delande av bilder blir 

även ett slags bekräftande av varandras världsbild av supportrarna och går därmed 

återigen att härleda till dels supporterskapet som en subkultur, men även det typiska 

beteendet för en “brand community”.89 

 

5.3.1 Hjältemyten 

I båda kaptenernas fall, och även i fallen med Jerry Williams, Daniel Sundgren och Jesper 

Nyholm lyfts personerna fram av både klubb och fans som hjältar vars attribut bör 

eftersträvas. Det kan röra sig om Johanssons ledarskap, Goitoms kunskap, eller Williams 

utpräglade supporterskap, men alla har gemensamt att de symboliserar värden viktiga 

inom diskursen. Detta sätt att använda subjekt som symboler för dessa värden signalerar 

närvaron av “hjältemyten” inom AIK-diskursen. Denna hjältemyt flyter på detta sätt även 
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ihop med både familjemyten och stormaktsmyten och de olika delarna av diskursen 

förstärker varandra.  

 

Symboliken är tydlig, men det är även intressant hur den tar sig uttryck. Den förekommer 

dels i sättet som spelarna och Williams hyllas, men den är kanske allra lättast att urskilja i 

exemplet med Nils-Eric Johansson. Dels blir den tidigare en bokstavlig symbol i och med 

lanserandet av den nya klädlappen med hans ansikte som sys fast på lagtröjorna, och dels i 

alla de bilder som delades till hans ära. Hjältemyten är dessutom en kraftig sådan vilket 

inte minst syntes i AIK:s uppmaning till fansen att dela bilder och minnen av Johansson. 

Dessa AIK-hjältar är en central del inom gemenskapen och fansens agerande signalerar en 

önskan att själva knyta dessa hjältar till sig. Denna hyllningsritual blir därmed även ett sätt 

att införskaffa kulturellt kapital. 

 

Att separera det underliggande budskapet (de värderingar som hjältarna symboliserar) från 

den faktiska kommunikationen (omnämnadet av dessa individer i AIK-samband) avslöjar 

hjälemytens alibi.90 För dessa människor är i slutändan komplexa individer och inte 

förmänskligade ideal, och att hänge sig myten innebär att ignorera eventuella brister dessa 

individer kan besitta, brister som inte är förenliga med idén om vad AIK är. 

 

5.4 Kritiken 

Till sist har ett återkommande centralt tema kunnat urskiljas i diskursen. Det handlar om 

den kritik som supportrar riktat dels mot klubben, men även mot andra supportrar. Just 

tecknet “kritik” är inte vanligt förekommande vilket är varför det inte kan betecknas som 

en nodalpunkt inom diskursen. Ofta är kritiken mot klubben uttryckt som ett slags 

ansvarsutkrävande från fansens sida. Det förekommer även kritik mot laguttagningar eller 

matchresultat. På mer än någon annan plattform har denna kritiska ton i diskursen ägt rum 
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på Twitter, och en av de få gångerna under månaden som AIK upplevt mycket interaktion 

på mediet är inför föreningens årsmöte den 12 mars. Den 7 mars publicerade klubben ett 

öppet brev från föreningens dåvarande ordförande Per Bystedt. Brevet delades inte på 

någon annan social medieplattform än Twitter. Kanske var detta för att klubben räknade 

med negativ respons och därmed ville begränsa den, vilket stöds av Boyle och Haynes 

forskning av hur idrottsklubbar brukar hantera sociala medier.91 Inlägget är en del i en 

debatt som tycks pågått kring ordförandeposten under en längre tid i AIK och väckte 

därmed reaktioner: 

 

Bystedt valdes som ordförande för att ordna lugn och ro, första som 

händer är att ni hugger vår kompetenta VD i ryggen mot medlemmarnas 

vilja. Då blir det adjöken. 

– Kommentar på AIK:s Twitter 7/3 

 

Har väldigt svårt att som vanlig medlem förhålla mig till sakfrågorna. 

Mitt stora problem ligger i bristen på kommunikation. Förstår att full 

transparens kanske inte gagnar AIK, men ett inga kommentarer fyller 

också sitt syfte. 

– Kommentar på AIK:s Twitter 7/3 

 

Dessa exempel synliggör en supporterskara med starka åsikter om hur klubben ska skötas. 

Det är förstås omöjligt att analysera just den här debatten endast utifrån de inlägg som 

publicerats under mars när den tycks ha pågått mycket längre än så, men det finns en del 

intressanta aspekter i dessa kommentarer som visar på olika föreställningar om AIK och 

själva supporterskapet.  
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Den första kommentaren får stå som exempel för kritiken mot den nuvarande ledningen. 

Vad kommentatorn upplever ha varit Bystedts huvudsakliga uppdrag, att ordna lugn och 

ro, antyder att det varit stormigt på ledningsposterna under en längre tid, något som 

dessutom förvärrades när vd:n blev ”huggen i ryggen”. Vad kommentaren avser mer exakt 

avslöjas inte i materialet, men att det inträffat ett upplevt svek är tydligt. De kanske mest 

intressanta tecknen i kommentaren är ”medlemmarnas vilja”. Alla klubbens supportrar är 

förmodligen inte medlemmar i föreningen AIK Fotboll, men alla medlemmar är med 

största sannolikhet supportrar. Bystedts agerande var enligt kommentaren inte förenligt 

med medlemmarnas, det vill säga supportrarnas, vilja och när kommentatorn pratar om att 

”då blir det adjöken” artikuleras betydelsen att det i slutändan är medlemmarna som styr 

AIK.92 Deras vilja är makt och det är med årsmötet som den makten utövas. Detta är inte 

långt från det synsätt Cincinatti-supportrarna hade kring tränaren som lämnade sitt 

uppdrag mot fansens vilja och därmed ”skadade” klubben.93 

 

Den andra kommentaren riktar kritik även den, men istället för att rikta in sig på beslut 

eller ledning så är det ”bristen på kommunikation” som åsyftas. Även denna kommentar 

lägger vikt på innebörden av att vara medlem, och ihop med den tidigare nämnda kritiken 

artikuleras betydelsen att klubben är skyldiga sina medlemmar ordentlig kommunikation. 

Däremot behöver medlemmarna inte få veta allt eftersom ”full transparens” inte är 

nödvändig. Denna kommentar återger ett mer balanserat maktförhållande där 

medlemmarna har rätt att ställa krav och bli informerade, men samtidigt inte behöver full 

insyn i föreningens beslutsprocess. Återigen kommer medlemskapet med en viss summa 

makt och det finns en underliggande antydan om att klubben tjänar supportrarnas syfte. 

Detta ansvarskrävande syns även när laget presterar dåligt i matcherna och supportrarna 

kräver att klubben ”ber om ursäkt” för sin insats. AIK:s skyldighet att tjäna supportrarna 
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existerar därmed både på och utanför planen, vilket stärker Clelands slutsats att 

idrottsklubbar i dag inte kan ignorera sina fans på samma sätt som de en gång kunnat.94 

 

Klubbens sätt att kommunicera kommer återigen på tal bara några dagar senare när AIK 

publicerade ett nytt brev (som än en gång bara delades på Twitter) från Bystedt inför 

årsmötet. Detta inlägg mottogs ännu sämre än det första och flera användare ställde sig 

frågande till varför att brevet publicerades på AIK:s officiella hemsida. Den hätska tonen 

fortsatte fram till 12 mars då föreningens årsmöte ägde rum. Men även om tongångarna i 

huvudsak varr kritiska mot klubben så höjdes även flertalet röster till ledningens försvar. 

Dessa kommentarer riktade istället kritik mot kritikerna och anklagade den för att vara 

okunniga: 

 

Håller med Bystedt i mycket. Det är så otroligt många AIKare som 

snackar så otroligt mycket oinsatt skit på nätet. Gå på 

informationsmötena till att börja med, era jävla luffare. 

– Kommentar på AIK:s Twitterinlägg 7/3 

 

Lite väl många dömande och snabbtänkta kommentarer här tkr jag. Tänk 

på att det är en AIKare ni pratar om. En som gjort betydligt mkt mer för 

klubben än alla i kommentarsfältet tillsammans. Dessutom är det han 

skriver vettigt, sen om det är rätt förslag eller inte är en annan 5a 

– Kommentar på AIK:s Twitterinlägg 10/3 

 

Kritikerna är ”oinsatta”, ”dömande”, och ”snabbtänkta”, menar försvararna. Kopplas de 

båda kommentarerna samman syns en ekvivalenskedja där klubbkritikerna tydligt 

anklagas för att vara mindre värde genom deras okunskap. Dessutom ifrågasätts 

                                                      
94 Cleland, 2010:539 
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kritikernas sätt att delta i supporterpraktiker som att “gå på informationsmötena” och det 

mer diffusa att “bidra till klubben”. 

 

5.4.1 Äkthetsmyten 

Tecknet ”AIKare” är intressant just eftersom det artikuleras olika betydelser i de båda 

klubbförsvarande kommentarerna.95 I den första finns nästan en avvisande artikulation, 

där de ”oinsatta AIKarna” är ”luffare” och inte riktigt fullvärdiga medlemmar eftersom de 

figurerar på nätet och inte på ”informationsmötena”. I den andra är det klubbens 

ordförande som hyllas för att han är en ”AIKare” och därmed värd respekt. Han är 

dessutom mer värd än de som kommenterar på nätet eftersom han ”gör” saker för klubben. 

Att ett supporterskap som främst utövas på internet står i lägre grad än ett som praktiseras 

bortom sociala medier är ett återkommande argument bland försvararna: 

 

Du säger att du älskar AIK? Om du älskar AIK så går du på matcherna 

och stöttar AIK, helt oberoende på ordförande. 

– Kommentar på AIK:s Twitterinlägg 12/3 

 

Att stötta AIK på matcher och medlemsmöten är att ”göra” saker för klubben, och inget av 

dem är möjligt genom internet enligt denna del av diskursen. I kommentaren ovan 

åberopas även den tidigare nämnda kärleken för att legitimera denna äkthetsmyt bland 

fansen. Det är frestande att kalla denna myt för en medlemsmyt men sanningen är att den 

berör hela supporterskapet och inte bara klubbens medlemmar. Den bygger på dikotomin 

att det finns en falsk/äkta-dynamik inom ett supporterskap (samma dynamik som nämns i 

denna studies inledning och således får konstateras existerar bortom enbart AIK:s 

supportrar, och då snarare är en myt som kan förknippas med supporterskapet i stort). 

                                                      
95 Laclau & Mouffe, 1985:105 
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Detta sätt att förminska kritikerna och försöka legitimera äkhetsmyten avslöjar på samma 

gång dess närvaro inom diskursen.96 

  

Det är svårt att riktigt avgöra vad som symboliserar en ”äkta” AIK-supporter. På 

Instagram-inlägget om Jerry Williams lyfte flera kommentarer fram musikern som en 

”riktig” supporter, men kvalificerade det aldrig. På Twitter lyftes en spelare fram för sitt 

”svartgula hjärta”, vilket åter knyter an till kärleksaspekten av diskursen. Sannolikt får 

kärleken symbolisera äkthetsmyten och rent praktiskt blir myten ett sätt att definiera och 

legitimera supporterskapet.97 För människor som lägger ned mycket energi och tid på att 

stödja en idrottsklubb måste det finnas en anledning till varför och i detta fall är det 

äktheten som blir belöningen. Äktheten är därmed ett mått på supportrarnas värde inom 

gemenskapen, med andra ord ett kulturellt kapital.  

 

Att en liten del av supportrarna lägger sådan vikt vid det diffusa begreppet äkthet blir då 

ett sätt sålla bort meningsmotståndare och styra hur normerna inom diskursen ska se ut, så 

kallat ”gatekeeping”. Med detta i åtanke går det att konstatera att denna diskursiva praktik 

inte är annat än ett alibi för äkthetsmyten.98 Det finns inga tydliga riktlinjer för hur en 

supporter ska vara annat än att den ska stödja AIK. Sättet vissa supportrar mäter sitt eget 

värde mot varandra påminner om praktikerna inom en typisk “brand community”,99 

samtidigt som sättet att ställa sin egen supporteridentitet mot andra supportrar inom 

diskursen är typiskt subkulturellt beteende på nätet.100 

 

Denna föreställning om äkta och falska supportrar är så pass djupt rotad inom diskursen 

att den genomsyrar även de andra tre myterna. När supportrarna hyllar sina hjältar, sprider 

                                                      
96 Barthes, 2007:221 
97 Ibid 
98 Ibid 
99 Jensen Schau, Muniz Jr, Arnould, 2009:38-40 
100 Wilson, 2008:143 
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sina hjärtemojjis, och visar upp sina inköp från AIK-shoppen bygger de vidare på myten 

om den ”riktiga” supportern.101 De behöver inte uttryckligen försöka dra några gränslinjer 

på äkthetsskalan men i allt kommunicerad kärlek och stolthet finns samtidigt mytens 

närvaro.102 För i slutändan handlar alla fyra myter om tillhörighet, att vara del av en 

exklusiv gemenskap och därmed vara lite mer värd än de utanför den egna skaran. Och det 

som gör denna myt särskilt intressant är just att klubben AIK inte aktivt sprider den, till 

skillnad från övriga myter. Det ligger i klubbens intresse att så många som möjligt ska 

vara en del av den vilket i praktiken utesluter någon medveten kommunikation om ”äkta” 

fans.  

                                                      
101 Barthes, 2007:214 
102 Ibid:221 
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6. Slutdiskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka hur AIK kommunicerar via sociala medier, 

samt att granska hur denna kommunikation mottogs av klubbens supportrar och 

därigenom definiera hur “AIK” som en supporteridentitet skapas på sociala medier. Dessa 

var studiens frågeställningar: 

 

1. Vilka är de centrala temana i kommunikationen mellan AIK och supportrarna på 

sociala medier? 

2. Vilka underliggande budskap går att urskilja i kommunikationen på sociala 

medier? 

3. Hur kritiska är supportrarna till klubbens kommunikation på sociala medier? 

 

Utifrån studiens analys har det gått att urskilja ett flertal återkommande teman i AIK:s 

kommunikation. De mest framträdande av dessa är kärlek (både till klubben egna 

representanter men även utomstående profiler som Jerry Williams), ett framhävande av 

klubbens egna estetik och stil (i form av klubbmärket, matchställ och AIK:s historia), 

fokus på kaptensbytet i laget (med tillhörande hyllningar/avtackningar av den tidigare 

kaptenen Nils-Eric Johansson), samt en generell information kring matcher och händelser 

inom föreningen (däribland månadens stora föreningshändelse, årsmötet). Genom allt 

detta har fyra underliggande mytbildningar kunnat skådas: en rörande klubben och 

supportrarna som delar av samma ”familj”, en om AIK som en maktfaktor inom idrotten 

med en rik historik som ”stormakt”, en preciserad runt individuella ”hjältar” som 

representerar klubbens värderingar, och till sist även en om idén kring att en del supportrar 

är mer ”äkta” än andra. Även om alla dessa i hög grad återupprepas i supportrarnas 

kommunikation ska det poängteras att äkthetsmyten främst hör hemma bland fansen och 

inte är en mytbildning som medvetet kommuniceras från klubbens sida.  
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Supportrarna håller överlag en hög instämmandegrad med klubbens kommunikation, men 

kritik mot AIK är ej heller ovanlig. Mest kritisk är diskursen på Twitter, framför allt i 

samband med kommunikationen kring årsmötet. Det bör dock sägas att klubben valde att 

inte publicera särskilt mycket kring årsmötet på andra plattformar vilket kan ha påverkat 

resultatet. Annars är kritiken främst riktad mot laguttagningar till matcher, samt en del av 

matcherna som AIK inte vinner. Även dessa kommentarer är vanligast på Twitter. Kritiska 

kommentarer förekommer även på Facebook och Instagram men i lägre grad, och framför 

allt Instagram tycks främja en särskilt positiv diskurs. 

 

En huvudaspekt i diskursen som analysen belyser genomgående är hur den lägger stor vikt 

vid supporterskapet som en tillhörighet. Detta går tillbaka till vad Boyle och Haynes 

menar är en känsla av att tillhöra något större än sig själv, en trygghet som alltid kommer 

finnas där för en.103 Samtidigt finns det klara undertoner av en deltagarkultur i fansens 

kommunikation. De förväntar sig något mer i utbyte en endast en social trygghet; de 

ställer klubben till svars när de anser att den kommunicerar dåligt eller inte levererar 

sportsligt. Kanske beror detta delvis på att AIK inte bara är en idrottsklubb utan även en 

förening där supportrarna kan bli medlemmar. Årsmötet var trots allt den enskilt största 

händelsen som föranledde en kritisk ton i diskursen, mycket från supportrar som ansåg att 

klubben missköts. Tillhörigheten anses därmed så viktigt att den måste bevaras och 

skyddas. 

 

Forskare som Cleland har redan konstaterat att det ligger i idrottsklubbars bästa intresse 

att hålla en god relation till sina supportrar för att inte tappa dessa till andra klubbar.104 

Det är här mytbildningen kommer in i diskursen. Inte nog med att den tydligt bidrar 

kommersiellt genom försäljning av olika sorters klubbmärkesprydda varor, den hjälper 

samtidigt till att förstärka tillhörighetskänslan. Vill supportrarna dessutom själva vara en 

                                                      
103 Boyle & Haynes, 2009:201 
104 Cleland, 2010:539 



46 
 

del av något större förefaller det sig ganska naturligt att denna typ av mytbildning är 

framgångsrik, vilket i slutändan medför en diskurs som reproducerar sig själv även om de 

kritiska elementen med sannolikhet samtidigt utvecklar den något. Supporterskapet inom 

AIK-diskursen har dessutom genomgående kunnats koppla till idéer om 

varumärkesbyggande, och påvisar många likheter med ett så kallat “brand community”.105 

 

6.1 Förslag till vidare forskning  

Denna studie har tolkat supporterdiskursen kring AIK på sociala medier. Detta medför 

givetvis ingen omfattande helhetsbild då det inte går att förvänta sig att resultatet är 

representativt för den övergripande supporterdiskursen kring klubben. Ett ytterligare sätt 

att komma i kontakt med den hade varit kvalitativa intervjustudier med dels medlemmar i 

AIK:s supporterföreningar, men även de som anser sig vara supportrar utan att engagera 

sig i dessa. Det framgår i studien att det finns en bild inom diskursen av olika sorters 

supportrar, däribland sådana som inte går på matcher kontra sådana som gör det ofta. Att 

intervjua fans med olika grad av engagemang hade kunnat bredda denna studies resultat. 

 

Det hade dessutom varit av intresse att granska hur klubbens kommunikation förändrats 

genom åren. Att AIK engagerar sina supportrar i dag är tydligt, men är det samma 

återkommande teman i dag som för 20 år sedan? Att höra klubbens egna representanter 

resonera kring hur kommunikationen med supportrarna förändrats genom åren hade även 

det kunnat medföra en viktig aspekt i ämnet. Slutligen hade denna studies resultat kunnat 

ställas i jämförelse med andra idrottsklubbars kommunikation. Det är ännu oklart hur 

mycket av AIK:s kommunikation som är typisk för klubben själv, och hur mycket som är 

indikativ för idrottsbranschen i stort.   

                                                      
105 Jensen Schau, Muniz Jr & Arnould, 2009:33-34 
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