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Sammendrag 

Overordnet tema for teksten er tribuneatferd- og relasjoner blant RBK- supportere på tribunen 

Øvre Øst på Lerkendal Stadion. Med RBK- supportere på Øvre Øst sikter jeg til gruppen 

bestående av Ultras Nidaros (UN) og det øvrige publikummet/supportere på denne tribunen. 

Dette temaet belyses gjennom fire forskningsspørsmål. Første forskningsspørsmålet søker å 

undersøke hvilke forberedelsespraksiser som manifesterer seg blant supporterne på Øvre Øst, 

og hvordan disse kan forstås. Det andre spørsmålet handler om hvilke atferds- og kleskoder 

som er gjeldende blant supporterne, og hvordan disse kan forstås sosiologisk. Tredje 

forskningsspørsmål belyser relasjonene mellom UN og det øvrige publikummet/supportere på 

Øvre Øst, gjennom oppfatninger partene har av hverandre og hvilke situasjoner de beskriver 

relasjonene med. Det fjerde forskningsspørsmålet undersøker UNs rekrutteringspraksiser.  

 Det teoretiske rammeverket består av teorier om sosiale grupper (Bø, 2005; 

Moscovici, 1985) og sosiale nettverk (Mitchell, 1969; Bø, 2005), i tillegg til kulturteorier med 

utgangspunkt i Pierre Bourdieu (1984) og Sarah Thorntons (1997). Det dramaturgiske 

perspektivet til Goffman (1992) gjør at tribunen kan sees som en scene som supporterne 

utøver sin rolle på. I den forbindelse blir inntrykksstyring med front og back stage fruktbare. 

Garfinkels (1967) perspektiv basert på å rasjonalisere gjennom forklaringer, har relevans for å 

forstå normene og eventuelle normbrudd som kan oppstå på tribunen. Til slutt bruker jeg 

fotballnære teorier med utgangspunkt i kategorisering av fotballsupportere (King, 2002), 

supporterens deltakerrolle (Hjelseth, 2006) og forskjeller i mentaliteten til Ultras og casuals 

(Fossum, 2009). 

 Jeg har gjennomført en kvalitativ forskningsstudie basert på til sammen tre 

individuelle dybdeintervjuer og et gruppeintervju med UN. Utvalget består av seks 

informanter fra Øvre Øst, tre fra UN og tre som står på Øvre Øst men som ikke er i UN. I 

tillegg observerte jeg til sammen fire hjemmekamper til RBK i 2013.  

 Kjernen-puben oppfyller en sosial funksjon der supportere bygger solidaritet gjennom 

fellesskap og anerkjennelse. Visuelle effekter som f.eks. flagg og bannere som hentes ut før 

kampene har særlig høy status blant UN, og utgjør en viktig del av deres identitet, og hvordan 

de oppfatter tribunelivet. Musikk er en annen form for forberedende praksis blant enkelte 

supportere. Musikkens status som forberedende praksis er generelt sett subjektivt forankret og 

har varierende status blant supporterne på Øvre Øst. 

 Sang og klapping og bruk av visuelle effekter utgjør grunnleggende elementer i den 

kollektive tribuneatferden på Øvre Øst. Tribunelivet bygges opp på initiativ fra UN, der de 
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setter i gang sanger som reflekterer kampforløpet. Dette skiller dem fra italienske ultras, som 

velger sanger uavhengig av kampforløpet. Som minoritetsgruppe på tribunen har de en 

normdannende kraft ovenfor majoriteten og sanksjonerer unnasluntring, som trosser felles 

norm på tribunen- støtte til RBK gjennom trøkk fra tribunen. Kleskodene er ikke entydige 

blant supportere på Øvre Øst. 

 Relasjonene mellom UN og resten av publikummet/supportere på Øvre Øst er preget 

av gjensidig avhengighet for å oppnå felles mål – støtte laget ute på banen. Relasjonene er 

også preget av UNs dominerende rolle og en maktposisjon mtp. tribuneliv, og uenigheter 

mellom partene angående forvaltning av klubbens verdier i form av UNs kritikk av klubbens 

ledelse, sanksjonering av de som utfordrer deres posisjon som iscenesettere av tribunelivet og 

en konflikt om hvem som skulle stå hvor på tribunen. 

 UNs rekrutteringspraksiser baserer seg på en viktig distinksjon UN må foreta. Denne 

distinksjonen innebærer at UN distanserer seg fra deler av casuals- mentaliteten som er blant 

annet forankret i voldelige handlinger. Beslutningene om hvem som rekrutteres ble tatt internt 

på grunnlag av bred konsensus. Dersom konsensus ikke oppnås, har de med lengst ansiennitet 

siste ordet ved rekruttering. Rekrutteringspraksisene til UN er også knyttet til dugnadene der 

man sørger å utarbeide av visuelle effekter som bruker under kampene. Oppmøte og innsats 

på disse dugnadene har høy status og i kombinasjon med riktig ultras- mentalitet utgjør det et 

godt rekrutteringspotensiale, mens deltakelsen på tribunen ikke er tilstrekkelig i seg selv for å 

bli med.  
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Forord 

Mitt langvarige forhold med NTNU nærmer seg slutten med stormskritt. Denne avhandlingen 

har vært meget givende og delvis krevende å skrive, og ville aldri vært slik den er uten hjelp 

og støtte fra en rekke personer. I den forbindelse fortjener flere å bli nevnt. 

Jeg ønsker å takke Arve Hjelseth for gode faglige innspill og forslag som har hjulpet meg mye 

underveis i skrivingen. Ikke minst vil jeg takke ham for raske tilbakemeldinger som sparte 

meg mye tid under skriveprosessen. 

Jeg skylder en stor takk til mine foreldre Branko og Mirjana for deres ubetingede støtte og 

oppmuntringer under hele studiet. Videre vil jeg også takke min kjæreste Miljana som trodde 

på meg og fikk meg i godt humør under skrivingen. 

Alexander og Martin fortjener en takk for koselige samtaler og nyttige tilbakemeldinger på 

oppgaven.  

Sist, men ikke minst vil jeg rette stor takk til Linda og Thomas, som fant tid og viste god dose 

tålmodighet med å korrekturlese teksten. 

 

Trondheim, mai 2014 

Nemanja Vidacic 
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1. Innledning 

Fotball er en viktig faktor i identitetsdannelse for mange mennesker. Fotball medfører at folk 

får en følelse av kollektiv tilhørighet og identitet til en bestemt klubb uavhengig av hvor de 

kommer fra (Crawford, 2004: 53). Følelsen av den kollektive tilhørigheten i supportermiljøet 

er ikke avhengig av at supportere kjenner eller identifiserer seg med andre (Phillips, 

2001:301). Det viktigste for supportermiljøene er at de deler samme oppfatninger om en 

bestemt klubb, som de støtter og følger sammen. På denne måten danner supportermiljøene 

sin identitet gjennom klare oppfatninger av hva de står for. Supportermiljøene kan også være 

definert negativt, altså ut fra hva de ikke er eller hva de ikke identifiserer seg med. Det betyr 

at supportermiljøene også kan defineres på bakgrunn av sosial eksklusivitet (Albercombie og 

Longhurst, 1998: 116). Ofte bygger denne eksklusiviteten på rivalisering med et annet 

supportermiljø. 

 I følge Wann (1995) utgjør underholdning et grunnleggende premiss i tiltrekking av 

publikummet og oppslutning på idrettsarrangementer. Underholdningen er så viktig at den er 

med på å avgjøre om en velger å gå på kamp eller ei, hevder Neilson (1995). På den andre 

siden kan supporterinitierte ritualer som synging og bruk av visuelle effekter utgjøre selve 

underholdningselementet under fotballkamper. Det kan medføre at supporteren vet hva han 

kan forvente neste gang han kommer på kamp. Fotballen beskrives som en 

underholdningsidrett der supportere identifiserer seg med utøverne ute på banen, og at de 

gjennom kollektiv tilværelse som er sosialt forankret danner sterke følelser og oppnår positive 

opplevelser (Elias og Dunning, 1986: 335). Med utgangspunkt i dette er det mulig å sette alle 

supportere under en felles kategori – konsumenter. I følge Crawford har alle supportere til 

felles at de konsumerer fotball uavhengig av tilknytting til klubben og innsats på tribunen 

(Crawford, 2004: 4). 

 Overordnet tema i oppgaven baserer seg på fotballsupportere av RBK. Øvre Øst er en 

tribune med de mest dedikerte RBK-supporterne, inkludert Ultras Nidaros (UN).
1
 Mer 

spesifikt er prosjektet rettet mot atferden blant supportere på Øvre Øst, relasjonen mellom UN 

og resten av supportere på tribunen. Jeg foretrekker å skrive «supportere på Øvre Øst» eller 

«publikum på Øvre Øst» framfor «supportere i Kjernen», da Kjernen er navnet på RBKs 

supporterklubb, mens Øvre Øst er navnet på tribunen på Lerkendal som jeg undersøker. Selv 

om mange av Kjernens medlemmer antakelig står på Øvre Øst, kan man tenke seg at mange 

av deres medlemmer også står på andre tribuner på Lerkendal, som jeg ikke fokuserer på i 

                                                           
1
 Fakta om Øvre Øst, 2014 hentet 10.04.2014, http://kjernen.com/ovre-ost/ 

http://kjernen.com/ovre-ost/
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min oppgave. Derfor, når jeg skriver «supporterne på Øvre Øst», henviser jeg da både til UN 

og det øvrige publikummet/supportere på tribunen Øvre Øst.  

 Hva supportere gjør før og under kamper determinerer hvilke praksiser som får et 

rituelt preg. Noen sentrale spørsmål som kan belyse atferden blant supportere er koblet til hva 

som skjer på tribunen, hvem som setter i gang de ulike praksisene, når disse settes i gang, og 

hvordan disse blir utført under kamper. Svar på disse spørsmålene kan fås gjennom å 

observere hvordan supporterne på tribunen opptrer som helhet, og hvordan supporterne selv 

beskriver det de gjør. Dette danner også bakgrunn for å beskrive relasjonene blant supportere 

på Øvre Øst.  

1.1 Temaets samfunnsmessige relevans 

Prosjektet mitt kan begrunnes ut fra et ønske om å forstå hvordan fotballsupportere som sosial 

gruppe fungerer. Mer spesifikt handler det om hvordan fotballsupportere er organisert og 

hvorvidt de opptrer som et kollektiv, og eventuelt på hvilken måte de gjør det. Hvem som 

setter i gang stemningen på tribunen er sosiologisk relevant, da den kan være koblet til 

utøvelsen av makt og subkulturelle uttrykk fra en minoritetsgruppe, som får en normdannende 

kraft på et større sosialt felt – i dette tilfelle tribune på fotballstadion. Eller så kan det være 

snakk om konformitetspress eller gruppepåvirkning. Samtidig er prosjektet mitt ute etter å 

forstå hvorvidt supportere som et eksempel på sosial gruppe opptrer spontant og i hvilke 

situasjoner dette eventuelt skjer. Hvorvidt supportere opptrer kollektivt eller som splittet 

gruppe under kampene, gir muligheter til å analysere kampsituasjonene som enten et resultat 

av kollektiv atferd eller som motstand fra enkelte undergrupper. Det er potensielt mulig å 

fange ulike normer som supportergrupper på Øvre Øst identifiserer seg med, og da er vi inne 

på distinksjonen mellom gruppene på samme tribune.  

 Hvordan fotballsupportere forbereder seg til kamp og hvordan de opptrer på tribunen 

kan relateres til back stage og front stage, velkjente begrep innenfor dramaturgisk tilnærming 

(Goffman, 1992). Ulike praksiser i det som utgjør deres rolleforberedelse eller back stage, før 

de opptrer på tribunen kan antas å ha varierende betydning. Det kan derfor si oss noe om 

hvilken status ulike tribunepraksiser har blant fotballsupportere. Videre er det interessant å 

forstå betydningen av de sosiale båndene mellom supportere på Øvre Øst, og i hvilken grad 

disse manifesterer seg, og hvordan de kan påvirke supporterrelasjoner både spesifikt og mer 

generelt. Et annet forhold som gjør temaet interessant sosiologisk og samfunnsmessig er 

knyttet til diskusjonen om hvordan klubbens verdier blir formidlet, og hvem som eventuelt 

forbeholder seg retten til å formidle klubbens verdier på tribunen. 
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1.2 Tidligere forskning 

Supporteratferd har vært et av de mest sentrale temaene i fotballforskning internasjonalt. Flere 

bidrag kategoriserer supporteratferd etter graden av deltakelsen. Steve Readhead var opptatt 

av å argumentere for kompleksiteten rundt kategoriseringen av supportere som passive og 

aktive/deltakende. Et gjennomgående poeng er at disse kategoriene ofte er overlappende, dvs. 

at supportere kan både være passive og aktive/deltakende (Readhead, 1997: 5). Med 

utgangspunkt i fotballpublikummets følelsesmessige og geografiske tilhørighet forsøkte 

Richard Giulianotti på lignende vis å beskrive og analysere atferden blant fotballsupportere 

ved å lage en distinksjon mellom supportere, tilhengere, fans og flanører (Giulianotti, 2002: 

31). En annen bidragsyter er Anthony King som analyserte historisk utvikling i engelsk 

fotball, og særlig kapitaløkonomiens innflytelse på engelske fotballklubber. King setter 

kapitalismens inntog i Engelsk fotball i sammenheng med danning av new consumer-fans som 

ikke deler samme verdier og holdninger som tradisjonelle fans, lads. Han er også opptatt av å 

beskrive relasjonen mellom disse supportertypene som uforenelige, hvor lads stiller seg i 

opposisjonen til new consumer-fans (King, 2002: 151- 155). 

 Kategorier av ulike typer supporteratferd gir oss innsikt i sammensettingen av 

fotballpublikummet, der både «ekte» supportere og konsumenter både kan beskrives som 

direkte publikum og massepublikum (Mehus, 2012: 238). Albercombie og Longhurst hevder 

at fotballpublikummet kan være både tilskuere og deltakere med jevne eller ujevne 

mellomrom. Det betyr at supporteratferden varierer, og at den ikke nødvendigvis har faste 

kjennetegn. En slik overlapping bidrar til at det sammensatte publikummet kan bli 

operasjonalisert og identifisert (Albercombie og Longhurst, 1998: 73).  

 Arve Hjelseths bidrag til feltet supporteratferd- og relasjoner har vært toneangivende i 

Norge. Han analyserer relasjonene blant fotballsupportere, og mellom fotballsupportere og 

fotballklubber mtp. klubbens merkevarebygging og kommodifisering av kamparrangementer 

(Hjelseth, 2006: 279). Samtidig analyserer han supporteratferd relatert til spektakularisering, 

og finner at normene og praksisene blant supportere endrer seg, men bare slik at det er den 

form for spektakularisering som supporterne selv står for som anerkjennes (Hjelseth, 2006: 

380). Line Fossum (2009) har i sin masteravhandling kastet lys over de alternative 

supportermiljøene, også kalt ultras
2
. Hun studerte norske ultras og deres posisjon i forhold til 

det øvrige publikum og til klubben. Hun fant at lojalitet overfor klubben, krav om innsats og 

                                                           
2
En av informantene til Line Fossum (2009: 1) uttalte følgende på hvem er ultras: «Ultras er supportere som 

gjør mer ut av seg enn meningmannen på en tribune. Det kan være pyroteknikk, det kan være trommer, det 
kan være tifo- arrangement. Mye sang. Det kan være forsangergruppa. Alt som dreier seg om opptrenden på 
tribunen for å få i gang mest mulig.» 
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motstand mot den økte kommersialiseringen av fotball inngår i Ultras atferdskoder og at deres 

praksiser i utgangspunktet er deltakende, da de ønsker å skape tribuneliv på egne premisser 

(Fossum, 2009:63). Andre betydningsfulle norske studier er gjort av Reim (2008) om 

relasjoner mellom supportermiljøet Klanen og fotballklubben Vålerenga, Skoglund Johansen 

(2008) om Klanen, og Røssevolds (2008) studie av Brannsupportere -en sosialantropologisk 

tilnærming til supporterkultur. Det er også skrevet noe om norske supportere av engelske 

fotballag. Der har forskningene til Hognestad (2004) og Iost (2000) vært viktige bidrag. 

 Forskningen basert på fotballsupportere som en større sosial gruppe og relasjonene 

blant de mest dedikerte supportere i RBK har ikke vært utforsket i nevneverdig grad tidligere. 

Derfor velger jeg å fokusere på å utforske supporterkulturen på Øvre Øst mer spesifikt, med 

særlig henblikk på hvordan supportere som sosial gruppe er organisert, og hvordan de opptrer 

i lys av praksisene før og under kamper, samt de gjensidige oppfatninger supportere på Øvre 

Øst har av hverandre. Av alle prosjekter nevnt ovenfor ligger denne oppgaven tettest opp til 

Fossum (2009), og kan ses som oppfølging av hennes prosjekt.  

1.3 Personlig bakgrunn for temavalg 

Jeg har selv vært aktiv fotballsupporter fra tidlig alder. Jeg har fulgt Liverpool F.C. tett siden 

jeg var 8 år gammel, og alt som har skjedd rundt klubben har vært en viktig del av meg. RBK 

og Tippeligaen har jeg hatt et likegyldig/nøytralt forhold til.  Mitt første møte med Lerkendal 

var 24.10. 2007 da Valencia C.F. gjestet Lerkendal som en del av gruppespillet i Champions- 

League. Jeg satt på delen av tribunen som var nærmest Øvre Øst, der det meste av 

tribuneengasjementet kom fra. Supporterne i Øvre Øst var meget engasjerte og sang gjennom 

hele kampen. Inntrykket jeg satt igjen med fikk meg til å tenke på å forske på 

fotballsupportere når tiden for masteravhandlingen skulle komme. Jeg er av den oppfatning at 

supportere utgjør en viktig del av enhver fotballklubb. Med utgangspunkt i dette ønsket jeg å 

forske på hvordan supportere ser på seg selv og på andre de står sammen med. Disse 

spørsmålene kunne si noe om interne relasjonene mellom fotballsupportere på en tribune. Det 

at jeg ikke har noe forhold til RBK fra før av håper jeg også har gjort det lettere å 

gjennomføre en objektiv forskning og analyse. 

1.3.1 Om Kjernen og Øvre Øst- tribunen
3
 

Kjernen
4
 ble stiftet i 1996 av en liten kompisgjeng etter at supporterklubben kalt Fragleberget 

ble splittet. Årsaken til splittelsen var blant annet knyttet til at Fragleberget etter hvert fikk et 

                                                           
3
 Informasjoner i 1.3.1 ble hentet fra Kjernens offisielle nettside, Kjernen.no. 
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dårlig rykte, og folk ønsket å bedre ryktet ved å stifte ny supporterklubb.  I utgangspunktet var 

ståtribunen, som på den tiden ble kalt for Asfaltbiten, et tilholdssted for Kjernen. I 1997 ble 

Asfaltbiten byttet ut, og Kjernen fikk tilholdssted på A- feltet ytterst på den gamle 

sittetribunen. I 2001 var Kjernen nødt til å skifte tribune igjen, da RBK holdt på å bygge om 

Lerkendal. Selv om det lenge var aktuelt å flytte til en av langsidene, klarte Kjernen å 

forhandle seg fram til plasser bak det ene målet. Dette var begrunnet med at det ville vært 

enklere å bygge opp og videreføre supporterkulturen på en egen tribune, og at det er bak 

målene kampene avgjøres, samt at man på denne måten ville unngå konflikter med øvrig 

publikum på Lerkendal. På Kjernens offisielle nettside kan man også lese at Kjernen har som 

overordnet norm å vise kjærligheten for RBK i form av sang, klapp og hopp fra tribunen. 

Etter hvert har Kjernen vokst seg til å ha omlag 1000 betalende medlemmer. Det gjør Kjernen 

til en av landets største supporterklubber i dag.  

 Fra 2009- sesongen har Øvre Øst blitt tribune for Rosenborg- supportere, deriblant 

medlemmer av Kjernen -supporterklubb. Samme året ble Kjernenpuben åpnet som en del av 

tribunen. Puben eies og drives av RBK, og den åpner normalt tre timer før hver hjemmekamp, 

og er sånn sett åpen for alle supportere som ønsker å se kampene fra Øvre- Øst. Denne 

tribunen består av engasjerte RBK supportere som brenner for klubben
5
. Det er tribunen 

Øvre- Øst som utgjør mitt forskningsfelt.  

1.3.2 Om Ultrasmiljøene 

Ultras- grupper har sin opprinnelse i Italia tilbake på 1960- tallet (Balestri & Podaliri, 1998). 

Det typiske kjennetegnet ved Ultras- grupperingene var at de posisjonerte seg på kortsidene 

og opptok de vanligvis billigste plassene på stadioner, såkalte Curva. Ultras assosieres med 

bruk av visuelle og auditive effekter, som flagg, to-stangs bannere, megafoner, bluss og 

røykbomber (Fossum, 2009:2). I følge Dal Lago & Di Blasi (1994) fremstår Ultras- 

grupperingene mer som deltakere enn en gjeng med tilskuere som følger med kampen. Det er 

observert ulikheter mellom italienske og engelske Ultras-grupperinger når det gjelder hvordan 

sangene blir sunget. I England er det vanlig at sangene reflekterer tilstanden på banen, ved at 

man synger om en bestemt spiller som nettopp har skåret eller at man hetser erkerivalens 

spillere eller trener. Mens i Italia gjenspeiler sangene i større grad en generell støtte til laget, 

uavhengig av resultat og hvordan ting arter seg ute på banen (Dal Lago & Di Biasi 1994: 79-

84). Å støtte laget i tykt og tynt fremstår som et sentralt element og en grunnleggende norm 

                                                                                                                                                                                     
4
 Fakta om Kjernen, 2014 hentet 10.04.2014, http://kjernen.com/fakta/ 

5
 Fakta om Øvre Øst, 2014 hentet 10.04.2014, http://kjernen.com/ovre-ost/  

http://kjernen.com/fakta/
http://kjernen.com/ovre-ost/
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for Ultras (Fossum, 2009: 2). I de norske Ultras- miljøene finner Fossum (2009) ut det blant 

annet stilles krav til innsats og synliggjøring på tribunen, der lojalitet overfor klubben, og 

motstand mot den kommersielle utviklingen er sentrale elementer. På Lerkendal utgjør Ultras 

Nidaros (UN) en liten gruppe som står nede i midten på tribunen Øvre Øst (Fossum, 2009: 

63), altså på kortsiden av Lerkendal stadion. 

1.4 Forskningsspørsmål 

Det overordnede temaet for oppgaven er å forstå Øvre Øst som supportertribune med 

utgangspunkt i supporteratferd før og under kamper, og supporterrelasjoner. Spesifikt 

kommer jeg til å se på forberedende praksisformer, atferd- og kleskodene på Øvre Øst, 

relasjonene mellom UN og de øvrige supporterne på Øvre Øst, og UNs rekrutteringspraksiser. 

For å belyse det nevnte temaet, har jeg formulert følgende forskningsspørsmål: 

1) Hvordan RBK- supporterne på Øvre Øst forbereder seg til kamp, og hvordan kan vi forstå 

disse forberedelsene? 

2) Hvilke atferd- og kleskoder er gjeldende under kamp, og hvordan disse kan forstås 

sosiologisk? 

3) Hvordan blir relasjonene mellom Ultras Nidaros og øvrige supporterne på Øvre Øst 

manifestert gjennom oppfatninger disse partene har av hverandre, og gjennom 

kampsituasjoner? 

4) Hvilke rekrutteringspraksiser bruker Ultras Nidaros for å ta opp nye medlemmer? 

Forskningsspørsmål 1 og 2 analyseres og drøftes i Kapittel 4. Forskningsspørsmål 3 og 4 

analyseres og drøftes i Kapittel 5.  

1.5 Oppbygging av teksten 

Teksten består av teori, metode, to analysekapitler og avslutning. Teorien baserer seg på 

sosiologiske rammeverket med utgangspunkt i generelle gruppeteorier (Bø, 2005; Moscovici, 

1985) og sosiale nettverk (Bø, 2005;Mitchell, 1969), som er relevante både for forståelsen av 

atferden, og relasjonene blant supportere på Øvre Øst. Kulturteoriene med særlig henblikk på 

feltspesifikk kapital, doxa og heterdoxa (Bourdieu, 1984), og subkulturell teori med Sarah 

Thornton (1997) i spissen kan anvendes for å belyse UN og deres posisjon på Øvre- Øst. 

Goffmans (1992) teoretiske perspektiv kan komme godt med for å beskrive hvordan 

supportere forbereder seg og opptrer på kamper, jf. inntrykkstyring med front og back stage. 
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Garfinkels (1967) perspektiv kan være nyttig for å kaste lys over forklaringer supportere tilbyr 

når de reflekterer over sin atferd og relasjoner med supportere på samme tribunen, men også 

når jeg som forsker analyserer utsagn og observasjoner. Det blir også anvendt noe fotballnær 

teori med utgangspunkt i kategorisering av fotballpublikummet mellom lads og new 

consumer-fans (King, 2002), en studie av de norske ultrasmiljøene (Fossum, 2009), samt 

forholdet mellom tilskuere og deltakere på tribunen (Hjelseth, 2006). 

 Metoden sikter å redegjøre for selve fremgangsmåten i forskningen. Her redegjøres det 

for kvalitetssikringen av forskningsmateriale i lys av utvalget, analyseprosessen, 

datainnsamlingsteknikker, forskerrollen og etiske betraktninger.  

 Analysen er todelt. Det første kapittelet har som mål å undersøke hvilke praksisformer 

som utgjør supporternes forberedelser før kamp og hvilke tribunepraksiser finner sted under 

kamper før øvrig. I lys av teoretiske rammeverket analyseres praksisene som forener og 

skiller supportere på Øvre Øst. Det andre kapittelet har som målsetting å gi innsikt i hvilke 

relasjoner supportere på Øvre Øst bygger på. Dette kapittelet fokuserer særlig på å undersøke 

posisjonen til UN og hvordan de legitimerer gruppen.  

 Oppgaven avrundes med en avsluttende diskusjon av sentrale funn, hvilke innsikter 

disse kan gi oss, og hvordan disse kan nyttiggjøres ved videre forskning. 
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2. Teoretisk rammeverk 

Teorien utgjør selve grunnlaget for hvordan datamateriale blir bearbeidet og analysert. Uten 

teori kan forskere få problemer med å se sammenhenger mellom materialet som samles inn og 

relevansen det har for fagfeltet en jobber innenfor. Det er to måter teorien kan anvendes på i 

samfunnsvitenskap. Den første måten er at teorien betraktes som brillene forskeren ser verden 

med i løpet av sitt feltarbeid. Slik blir teorien vårt kompass mot det vi skal fokusere på. Den 

andre bruksmåten er til utleding av hypoteser (Widerberg, 2001: 126-127). I denne 

avhandlingen bruker jeg den første måten. Med utgangspunkt i teoretiske rammeverket klarer 

vi å strukturere og ordne et stort datamateriale vi har samlet. Samtidig kan flere av teoriene ha 

overlappende perspektiver som gjør forskerne i stand til å se koblinger i det teoretiske 

rammeverket de jobber innenfor. 

 Det teoretiske rammeverket i denne avhandlingen består henholdsvis av teorier om 

grupper og sosiale nettverk, kulturteorier med feltspesifikk kapital, doxa, heterdoxa og 

subkulturer som fokus, samt dramaturgiske og etnometodologiske perspektiver og noe 

fotballnær teori. Samtlige underkapitler er strukturert slik at begrepene redegjøres først, og at 

jeg mot slutten argumenterer for hvorfor disse er relevante for analysen og hvordan disse kan 

utarte seg for supporterfeltet.  

2.1 Grupper og sosiale nettverk 

Dette delkapittelet vil fokusere på grupper og sosiale nettverk og ulike effektene ved 

gruppepåvirkning. Jeg vil kaste lys over hvordan disse to begrepene vil anvendes i løpet av 

analysen og argumentere for på hvilken måte disse har relevans for denne studien av 

supportere på Øvre Øst. 

2.1.1 Gruppepåvirkning og sosiale bånd 

Når vi identifiserer oss med andre inngår vi i et mindre eller større fellesskap.  Disse 

felleskapene kan kalles grupper. En gruppe definerer Inge Bø som sosiale felleskap som 

kjennetegnes av for eksempel felles forhistorie, tidsmessig varighet, velutviklet samhold, 

samspill, klar rollefordeling, felles symboler og identiteter (Bø, 2005: 24). Mennesker har 

behov for å få innsikt i hvordan de bør oppføre seg i ulike situasjoner. For å få en innsikt i hva 

som betraktes som en akseptabel og uakseptabel atferd i en gitt sosial setting, er vi nødt til å 

se oss om og legge merke til hvordan andre mennesker handler på tvers av livssituasjoner 

(Bø, 2005: 101). Når vi retter oppmerksomheten mot andres atferd, har vi en tendens til å 

internalisere atferdskoder, normer og verdier i den gruppen vi er en del av. En grunn til dette 
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er at internaliseringen av passende atferdskoder vil gi oss en følelse av trygghet og 

inkludering innen en bestemt gruppe. Aksept eller bred internalisering av normer, verdisett og 

retningslinjer for handlinger bidrar til at mennesker blir ekkoer av seg selv, og at resultatet 

blir gruppepåvirkning eller gruppepress (Bø, 2005: 101). Dette har sin relevans på 

fotballfeltet. Hvis en fotballsupporter står på en tribune der det synges, hoppes og klappes, 

kan sanksjoner fra supportere ved siden komme i form av oppfordring til vedkommende om å 

delta selv i stemningsskaping på tribunen. I den grad vi oppfører oss i henhold til gjeldende 

normer, holdninger og verdisett innenfor en bestemt gruppe eller ei, får vi en viss respons i 

form av belønning eller sanksjoner (Bø, 2005: 105).  Generelt kan positive og negative 

sanksjoner være både eksplisitte eller subtile. I eksempelet med fotballsupporteren kan 

sanksjonene bli kanalisert gjennom nikking, tommel opp, kjefting, oppmuntring, ignorering, 

ros, trekk på smilebåndet eller hoderisting fra supportere rundt vedkommende. Hvis 

fotballsupporteren er opptatt av å ta til seg skikken der han er, vil han så godt han kan forsøke 

å opptre i samsvar med andres praksis, for eksempel for å unngå negative sanksjoner. 

 Sosiale nettverk blir definert som et sett av sosiale bånd mellom to eller flere aktører, 

med den egenskap at disse båndene som en helhet kan bidra til å gi innsikt og forståelse av 

sosial atferd hos vedkommende aktører (Mitchell, 1969: 2). Noen sentrale egenskaper ved 

sosiale nettverk går blant annet ut på innholdet i samhandlingen (Bø, 2005: 161). Innholdet i 

samhandlingen mellom aktørene i et bestemt nettverk gir oss svar på spørsmålet om hva 

aktørene gjør sammen og om de har noen fellesinteresser. Om aktørene deler flere 

fellesinteresser som binder dem sammen, refererer dette til multiplekse sosiale bånd (Bø, 

2005: 161).  

 Betydning av grupper kan ha en overføringsverdi til fotballfeltet. I lys av analytiske 

rammeverket i denne avhandlingen kan supportere på Øvre Øst betraktes som en større sosial 

gruppe. Med dette som utgangspunkt kan jeg undersøke hvilke praksisformer, normer og 

verdier som deles og skiller seg ut blant supporterne på Øvre Øst. Dette vil antakelig gi meg 

innsikt i hvor etablert gruppepress er på Øvre Øst, og i relasjonene mellom UN og de øvrige 

supporterne på denne tribunen. Gruppeperspektivet kan også være aktuelle for å si noe om i 

hvilken grad de forberedende praksisformene og relasjonene påvirker tribuneatferden blant 

supporterne mer generelt. Multiplekse sosiale bånd kan potensielt anvendes gjennom 

spørsmålene om hvorfor supporterne står på Øvre Øst og hvor sentralt det sosiale aspektet står 

på Øvre Øst. Generelt sett kan det antas at begge begrepene er aktuelle for å belyse hvordan 

supporterne opplever Øvre Øst som de selv er en del av, og hvordan de forholder seg til 

øvrige supportere/publikum på Øvre Øst. Eventuell multipleksitet i relasjoner mellom 
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supporterne på Øvre Øst kan ses som en form for gruppepåvirkning, som kan gå ut over 

ytelsen til den enkelte supporteren på tribunen. I kommende underkapitler går jeg nærmere 

inn på ulike effekter ved gruppetenkning. 

2.1.2 «Fasilitering» og «unnasluntring» 

Allport (1924) har gjennomført en rekke undersøkelser og funnet at mennesker øker ytelsen 

når de omgås andre. I følge Bø blir vi ruset, ved at vi slipper oss lettere løs ved fellesglede enn 

alene. Av og til er det mulig at folk som ellers oppfører seg normalt under påvirkning av 

alkohol, mister kontroll og dømmekraft, og som medfører at de gjør de ting de ellers ikke ville 

ha gjort. Fasilitering handler om at fellesskapet/gruppen inspirerer til at vi yter mer enn vi 

ville gjort alene (Bø, 2005: 218). Allports (1924) funn kan også relateres til fotballfeltet. Disse 

kan brukes som antakelse om at fotballaget ofte presterer bedre hjemme, siden de har flere 

supportere på tribunen som støtter det. Dermed kan det tenkes at supporterne gir laget 

motivasjonen til å yte mer enn om laget spilte borte, med forholdsvis lite publikum som 

støtter dem. På samme måten kan det antas at tribunelivet blant supporterne på Øvre Øst blir 

bedre når flere supportere er til stede på tribunen.    

 Unnasluntring betegner det motsatte av fasilitering. Begrepet unnasluntring kan best 

illustreres gjennom eksemplene med tautrekking. Flere forskere, i følge Bø, finner ut at den 

samlede kraften på hvert av lagene er mindre enn den bør være, sammenlignet med enkeltes 

samlede kraft i tautrekking en mot en. Ut fra dette eksempelet kan vi definere unnasluntring 

som situasjonen der den enkelte aktøren i en bestemt gruppe yter i underkant av det 

vedkommende er god for (Bø, 2005: 220). Unnasluntring kan være knyttet til mangel på 

sosial synlighet, da det kan være at innsatsen til den enkelte gruppemedlem ikke er lett 

målbar. Dette medfører at noen yter mindre i gruppen. Bø hevder at mer sosial synlighet 

medfører også mer innsats og fasilitering (Bø, 2005: 220). 

 Hvordan supportere opptrer på Øvre Øst og i hvilken grad de opplever stemninger de 

selv lager som dårlige eller gode kan kobles til hvor mye innsats som ytes på tribunen. 

Begrepene er dermed nyttige for analysen som bakgrunnen for mulige forklaringene for 

hvordan stemningen er på Øvre Øst, og i hvorvidt de gjeldende normene for tribuneatferd blir 

opprettholdt og internalisert blant supporterne på Øvre Øst. Hvor mye innsats supportere 

velger å legge ned på tribunen kan relatere begrepene til relasjonene mellom UN og det øvrige 

publikummet på Øvre Øst, og hvor etablert posisjon UN har på tribunen. 
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2.1.3 Serge Moscovici: Minoritetsgruppe med normdannende kraft 

For å belyse dette spørsmålet er det hensiktsmessig å ta utgangpunktet i en teoretisk modell av 

Serge Moscovici. Han stilte seg kritisk til tesen om at sosial påvirkning og kontroll oftest 

tenderer mot konsensus og gruppepress (Bø, 2005: 113). Moscovici (1985) rettet sin 

oppmerksomhet mot omstendighetene der mindretallet er i stand til å få gjennomslag og makt 

ovenfor majoriteten i en gitt sosial gruppe. Det sentrale funnet i hans egen forskning viser at 

mindretallets valg av en bestemt atferdsstil determinerer majoritetens overbevisning. Han tar 

for seg forutsetningene for at en minoritetsgruppe får gjennomslag blant majoriteten. 

 For det første er det nødvendig at minoritetsgruppen svekker majoritetsnormen 

(Moscovici, 1985). Et illustrativt eksempel kan være en tribune på fotballstadion der det å 

sitte stille, og se på kampen utgjør en majoritetsnorm. Denne majoritetsnormen kan imidlertid 

være utfordret om en minoritetsgruppe begynner å stå, synge og klappe i en takt. Dermed 

retter den gruppen oppmerksomheten mot seg selv og samtidig framstår som en enhet og 

opererer ut fra åpne, hederlige motiver som engasjement for laget. I lys av Moscovicis (1985) 

modell, er det ikke tilstrekkelig at denne gruppen supportere får gjennomslag blant 

majoritetspublikummet. Moscovici (1985) hevder at det også er viktig at gruppen er 

samstemt, der medlemmene er enige seg i mellom om hvordan man skal opptre. Derfor er det 

nødvendig at minoritetsgruppen på tribunen viser at deres atferdsstil kun er nyttig for laget om 

majoritetspublikummet på tribunen slutter seg til den. En annen forutsetning Moscovici 

(1985) tar for seg er at minoritetsgruppen ikke må være for rigid og ekskluderende, men at 

den framstår som åpen for å inkludere de som ønsker å slutte seg til dem og deres atferdsstil – 

være seg synging, ståing eller klapping, samt at gruppen klarer å lansere en alternativ løsning 

dersom motstanden fra majoriteten øker. Gruppen kan eksempelvis få klager på at andre får 

dårlig sikt til gressmatten når noen står, og da kan minoritetsgruppen løse det ved å sette seg, 

men velge å fortsette syngingen og klappingen. 

 Modellen kan være analytisk relevant fordi den er i stand til å belyse spørsmålet om 

hvem som iscenesetter stemningen på tribunen. Den kan bli aktualisert spesielt i forhold til 

analysen av posisjonen UN som en minoritetsgruppe har på Øvre Øst, og i hvilken grad de får 

en normdannende kraft som blir gjeldende for majoriteten på tribunen. Modellen kunne være 

analytisk nyttig og si oss noe om relasjonene mellom UN og de øvrige supportere på Øvre 

Øst. Modellen kan videre ses i lys av og i sammenheng med subkulturelle uttrykk og 

subkulturteorier som jeg kommer til å redegjøre for i kommende delkapittel. I kraft av at 

Moscovici peker på at gruppen ikke må være for rigid og ekskluderende, har den også 

relevans for spørsmålet om UNs rekrutteringspraksiser. 
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2.2 Kulturteorier 

Dette kapittelet vil innledningsvis introdusere Pierre Bourdieus begreper doxa, heterdoxa og 

feltspesifikk kapital. Deretter vil jeg fokusere på Sarah Thorntons begrep subkulturelt kapital, 

et begrep inspirert av Bourdieus feltspesifikke kapital. Undervis vil jeg begrunne hvordan 

begrepene kan aktualiseres med tanke på relasjonene mellom supportere på Øvre Øst. 

2.2.1 Pierre Bourdieu: Feltspesifikk kapital, doxa og heterdoxa 

Det mest sentrale begrepet for Bourdieu har vært kapital. Bourdieu definerer kapital som 

knappe ressurser det oppstår konkurranse om blant individene og blant bestemte sosiale 

grupper. Kapital utgjør en potensiell kilde for makt som oppnås og praktiseres i det sosiale 

livet, og noe som også legitimerer ens herredømme og dominans (Aakvaag, 2008: 151). I 

Distinction (1984) legger Bourdieu vekt på vertikal inndeling av klasser, som igjen 

karakteriseres av en bestemt type kapital, kalt feltspesifikk kapital. Mengden av den 

feltspesifikke kapitalen ville kunne bestemme ens maktposisjon i et spesifikt sosialt felt. Det 

betyr at verdsettingen av ulike kapitaltyper avhenger av flere sosiale felt. Samtidig er det 

viktig å påpeke at Bourdieus kapital er konvertible, altså at en bestemt kapitaltype kan 

overføres på flere sosiale felt (Bourdieu, 1984).  

 Det neste begrepet er doxa. I en rekke grupper eller sosiale felt som vi bruker 

Bourdieus (1984) egne termer, refererer doxa til latent enighet om normene og reglene som 

gjelder innenfor det bestemte sosiale feltet eller gruppen (Aakvaag, 2008: 156). Det vil si at 

medlemmene er enige i hvilken type kapital som det konkurreres om i en gitt gruppe eller 

sosialt felt.  Det kan for eksempel råde doxa om at fotballsupportere sitter og får en rolig 

kampopplevelse. Denne doxa kan bli utfordret hvis en gruppe av supportere på tribunen 

velger å stå, synge og klappe mens kampen pågår. Dette vil utgjøre et angrep på den 

gjeldende doxa, eller såkalt heterdoxa (Aakvaag, 2008:157; Bourdieu, 1984). 

 Doxa og heterdoxa kan være relevante for fotballfeltet, siden tribuneatferden og 

relasjonene blant supporterne på Øvre Øst antakelig kan bygge på en eller annen form for 

latent enighet og bred konsensus. Fellestrekk i opplevelsene de øvrige supporterne på Øvre 

Øst har av UN, kan tyde på en form for etablert doxa på tribunen. Heterdoxa kan være spesielt 

relevant i situasjonene der det oppstår motstand mot det alle supporterne på Øvre Øst ser på 

som normal atferd på feltet.  

 Feltspesifikk kapital kan også overføres til supportermiljøet. Dette begrepet blir ikke 

brukt eksplisitt i analysen, men er viktig som grunnlaget for kapitalbegrepene Hjelseth (2006) 

og spesielt Thornton (1997) utviklet etter hvert. Alle kampritualene og de forberedende 
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praksisene blant supportere på Øvre Øst antakelig kan inngå i det Hjelseth (2006) kaller 

fotballkulturell kapital, som er inspirert fra Bourdieus (1984) feltspesifikke kapital. Hvor mye 

fotballkulturelt kapital supporterne har kan bestemme deres posisjon og makt de utøver på 

Øvre Øst. Forhåpentligvis kan begrepet være nyttig til å bidra til å belyse relasjonene mellom 

UN og øvrige supportere/publikum på Øvre Øst.  

2.2.2 Sarah Thornton: Subkulturer og subkulturell kapital 

Birmingham-skolen har vært en av de fremste tradisjonene for studier av subkulturer. Clarke, 

Hall, Jefferson & Roberts (1997) hører til denne tradisjonen. De ser subkulturer som 

avgrenset fra sin omverden, der aktørene kan få en viss form for spillerom til å utøve sine 

egne normer og verdier. Det viktigste kjennetegnet ved subkulturen er en felles agenda eller et 

felles mål. Birmingham-skolen fokuserer mye på klasser og motstand angående subkulturer 

(Clark m.fl., 1997). 

 Thornton (1997) stilte seg kritisk til måten Birmingham-skolen undersøkte subkulturer 

på. Hennes kritikk var først og fremst rettet mot manglende fokus på innholdet ved 

subkulturene.  For å få til dette utviklet hun begrepet subkulturelt kapital inspirert av Pierre 

Bourdieu. Hos Bourdieu (1984) er kapitalbegrepene konvertible i den forstand at de kan 

overføres på tvers av ulike sosiale felt. I motsetning til hos Bourdieu kan ikke subkulturelt 

kapital overføres eller konverteres til andre sosiale felt. Autentisitet er en sentral verdi for de 

fleste former for subkulturell kapital, og den utgjør et skille mellom subkulturell kapital og 

andre kapitaltyper. Dette er sentralt for at subkulturene opprettholdes, og at grensene til den 

sosiale omverden blir definert og reprodusert (Thornton, 1997: 32-33). 

 Thornton undersøkte subkulturer med bakgrunn i hvordan medlemmene av ulike 

oppfatter seg selv. Oppfatninger som medlemmer av subkulturer er preget av er kollektiv 

persepsjon.  Et kjennetegn ved enhver subkultur er grenser til storsamfunnet og øvrige 

subkulturer (Thornton, 1997:3). I en studie av clubkulturen understreker Thornton (1997) 

betydningen av konsum for at subkulturelle uttrykk vedlikeholdes. Det innebærer mindre 

fellesskap som oppslutter folk med samme interesser for politikk eller samme musikk - og 

klessmak. Hun benytter seg av begrepene mainstream for å forklare hvordan enkelte 

clubkulturer legitimerer sine egne atferdskoder og verdier – «vi gjør ikke det de fleste gjør». 

På en annen side bruker Thornton (1997) begrepet style for å forklare verdien av at 

subkulturene har de «riktige» holdningene og atferdskodene.  

 Subkulturell kapital kan være relevant mtp. UN som utgjør del av Øvre Øst. Med 

utgangspunkt i dette begrepet kan jeg undersøke deres praksisformer knyttet til rekruttering av 
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nye medlemmer, samt hvilke strategier de bruker i denne prosessen. Hvordan de kler seg og 

hvordan de forvalter klubbens verdier vil kunne fortelle meg om atferdskodene som eventuelt 

avgrenser dem tydelig fra resten av Øvre Øst, og ikke minst hva de anser som mainstream og 

hva som style. På en annen side er det viktig å påpeke at begrepet også kan brukes til å 

avdekke praksisformene som er overlappende både for UN og øvrige supportere på Øvre Øst. 

Disse kunne da sees som en sosial kobling mellom resten av publikummet/supportere på Øvre 

Øst og UN. Begrenset konverteringsverdi til den subkulturelle kapitalen manifesteres i den 

grad man antakelig ikke kan bruke makt på et annet subkulturelt felt, f.eks. andre steder på 

Lerkendal.  

2.3 Dramaturgisk perspektiv 

I Vårt rollespill til daglig (1992) tar Erving Goffmans utgangspunkt i Meads ideer om selvet 

med særlig henblikk på jeg og meg. Det interessante hos Goffman er at han i motsetning til 

Mead skiller mellom det vi ønsker å oppnå og hvordan andre forventer at vi skal opptre 

(Goffman, 1992: 20).  At vi som aktører til stadighet møter krav om å opptre i henhold til 

forventinger som stilles til oss, fremstår som en gjennomgående tese hos Goffman (1992). For 

at vi skal kunne overvinne denne spenningen og imøtekomme kravene som stilles til oss, er vi 

tilbøyelig til å spille et teater der vi fremstår som skuespillere for vårt sosiale publikum 

(Goffman, 1992). Dette underkapittelet vil redegjøre for inntrykkstyring, front- og backstage, 

som Goffmans dramaturgiske perspektiv bygger på. Begrepenes analytiske relevans vil bli 

drøftet etter redegjørelsen. 

2.3.1 Erving Goffman: Inntrykkstyring, front- og back stage 

Aktører blir gjennom sitt rollespill i stand til å gi publikummet et inntrykk som 

korresponderer med vår egen definisjon av en gitt situasjon (Aakvaag, 2008: 74). 

Teaterstykket utgjør et redskap Goffman bruker til å belyse ulike sosiale situasjoner, deriblant 

også tribuneatferden på en fotballkamp. Goffman mente at mennesker gjennom interaksjonen 

har et ønske om å fremstille et bilde av seg selv, som andre vil akseptere. Mennesker har håp 

om at deres rollespill vil være overbevisende nok til at publikummet oppfatter dem slik de 

ønsker. Dette kaller Goffman for inntrykksstyring (Goffman, 1992;Ritzer, 2007: 134). 

Inntrykkstyring består av en rekke teknikker som inngår i selve selvpresentasjon. For å få 

fram noen av teknikkene som Goffman redegjør for, er det viktig å ta for seg skillet mellom 

front- og backstage. Frontstage referer til selve scenen der teaterstykket eller rollespill finner 

sted. Backstage betegner et sted hvor man forbereder seg på iscenesettelsen på frontstage, og 



15 
 

et sted som er utilgjengelig for publikum (Aakvaag, 2008:75; Goffman, 1992). Med Goffmans 

teateranalogiske tilnærming kan eksempelvis en fotballkamp fremstå som en situasjon der 

supportere opptrer på tribunen som utgjør en scene.  

 Personlig fasade utgjør en viktig del av det Goffman kaller frontstage (Goffman, 1992; 

Ritzer, 2007: 137-138). Personlig fasade kan blant annet referere til en bestemt uniform eller 

antrekk som publikummet assosierer med aktøren som opptrer på scenen, samt at den også 

innebærer andre trekk som ansiktsuttrykk, mimikk, tonefall, stemme og ulike former for 

gestikuleringer (Goffman, 1992; Ritzer, 2007: 138). Eksempelvis forventes det at spillere har 

draktsett, sokker og sko når de skal spille kamp. Det er vanlig å se fotballsupportere har på 

seg noen antrekk som symboliserer klubben, alt fra drakter og skjert til t-skjorter som 

symboliserer klubbens farger. Et brudd på rolleutøvelsen i lys av personlig fasade kan f.eks. 

være at en fotballsupporter møter opp på kamp med skjerf og caps som symboliserer en annen 

klubb enn de som er involvert i den aktuelle kampen. Da vil den personlige fasaden til 

vedkommende supporter ikke samsvare med personlige fasaden til øvrige supportere som går 

med draktene til klubber som kjemper på banen. Dette er et normbrudd som kan ende med 

sanksjoner. Hva man har på seg vil være en del av supporternes selvpresentasjon som kan 

aksepteres eller sanksjoneres eksempelvis gjennom ertende kommentarer. 

 For å få fram ønsket selvpresentasjon er aktørene ofte nødt til å skjule enkelte 

personlighetstrekk, personlige historier, eller gjøremål som de synes ikke passer til rollen som 

spilles (Goffman, 1992;Ritzer, 2007: 139). Eksempelvis er det svært lite sannsynlig at en 

lærer vil fortelle at han er alkoholiker, da det vil gjøre at hans rolle som lærer da vil kunne bli 

utfordret av elevene i form av klaging, latterliggjøring, forstyrrende spørsmål eller noe annet. 

Det vil bryte med lærerens ønske om å framstå som et forbilde, oppdrager og faglig 

kompetent (Goffman, 1992). Rolleutøvere streber etter å rette opp sine feil i løpet av 

rolleutøvelsen. Eksempelvis kan en fotballsupporter som ikke kan en bestemt sang 

improvisere ved å mime. 

 I analysen kan begrepet frontstage knyttes til tribunen Øvre Øst som et sted for 

supporterdeltakelse. På tribunen får supportere utøve sitt teaterstykke – innsats i støtten til 

RBK. Et frontstage-perspektiv vil antakelig kunne avdekke praksisformene som er gjeldende 

på fotballtribunen. Backstage kan være et relevant begrep for å beskrive og vise til 

supporternes forberedende praksiser som finner sted før supporterne entrer tribunen og starter 

å utøve sin rolle. Selv om Goffmans personlige fasade går på mer enn bare antrekk, kan 

begrepet være nyttig for å belyse hvilken type bekledning supporterne bruker på kamper. 

Hvordan supporterne opptrer på tribunen og hvordan de forbereder seg til kamper blir en del 
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av en inntrykkstyring som kan potensielt fortelle noe om betydningen av tribuneatferd, og 

ikke minst relasjonene mellom supporterne. Gjennom oppfatninger UN og øvrige supportere 

på Øvre Øst har av hverandre kan jeg forhåpentligvis få innsikt i inntrykkene partene får og 

avgir. 

2.4 Etnometodologisk perspektiv 

Etnometodologi stiller seg kritisk til de normative sosiologene som tok for gitt at sosiale fakta 

eksisterer forut for aktørene. Harold Garfinkel mente at sosiale fakta blir konstruert gjennom 

hvordan man forklarer sosiale prosesser som man observerer i sosial samhandling (Attewell, 

1974: 180). Disse prosessene utgjør, i følge Harold Garfinkel, grunnlaget for det man kaller 

sosiale fakta (Mehan & Wood, 1975: 15).  Fokuset hans var å studere det som tas for gitt i 

interaksjonen mellom mennesker og metodene som brukes for at verden blir av oss oppfattet 

som ordnet og forståelig (Ritzer, 2007; Roche, 1973). For å få til dette utviklet Garfinkel 

begrepet accounts
6
. Kommende kapittel gjør kort rede for dette begrepet og drøfter hvordan 

det blir brukt i analysen 

2.4.1 Harold Garfinkel: Rasjonalisering 

Begrepet som Garfinkel utviklet for å få orden og mening i den sosial verden er 

rasjonalisering (engelsk: accounting). Begrepet innebærer å tillegge mening til en sosial 

situasjon som tas for gitt. Dette gjøres ved at aktøren tilbyr forklaringer som er meningsfulle 

og virker overbevisende både for aktøren som konstruerer forklaringen og de forklaringen er 

rettet mot (Garfinkel, 1967). Garfinkel rettet mye oppmerksomhet mot analysen av 

redegjørelser vi gir, og hvordan og hvilken grad disse aksepteres eller avvises av dem vi 

samhandler med (Garfinkel, 1967; Ritzer, 2007: 144). Med andre ord er han opptatt av 

praksiser bak redegjørelsen. Forklaringene vi gir er refleksive i den grad at de er med på å 

beskrive tingens tilstand. Når vi redegjør for en gitt situasjon, er vi i utgangspunktet i ferd 

med å endre situasjonens natur (Garfinkel, 1967; Ritzer, 2007: 145- 146). Garfinkel har 

gjennom en lang rekke eksperimenter ønsket å belyse spørsmålene om hva skjer når 

normbrudd oppstår, og hvordan folk redegjør for disse for å normalisere en gitt sosial 

situasjon (Garfinkel, 1967; Ritzer, 2007).  

 Begrepet rasjonalisering slik Garfinkel definerer det, kan være analytisk relevant fordi 

det kan relateres til hvordan supporterne selv beskriver sine egne praksiser på tribunen som de 

                                                           
6
 Jeg velger å oversette accounts som en form for rasjonalisering, der aktørene gjennom språklig samhandling 

tilbyr forklaringer som skal danner mening med en bestemt situasjon som tas for gitt. Begrepet rasjonalisering 
blir brukt i teorien og i analysen. 
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gjerne tar for gitt, som f.eks. kampritualer. Ikke minst er begrepet potensielt relevant for å 

belyse hvordan fotballsupportere argumenterer for hvordan en «situasjon som ikke 

skulle/burde skje» på tribunen forklares og forstås. Dette begrepet kan også relateres til 

forklaring av praksisene UN bruker mtp. rekruttering av nye medlemmer. Tankegangen til 

Garfinkel har også implisitt relevans som briller for analysen av mine observasjonsdata, da 

jeg fortolker atferden på tribunen og kommer med forklaringer til hvorfor de oppstår. 

2.5 Kategoriseringer av fotballsupportere 

Fotballens utvikling i retning av underholdning var blant annet knyttet til at fotballen i liten 

grad var i stand til å følge etter økonomiske utviklingstendenser i landet (King, 2002; Mehus, 

2012).  En slik negativ utvikling kan sees i sammenheng med distinksjonen i holdningene 

blant fotballpublikummet. Resultatet blir at fotballpublikummet kategoriseres av flere 

teoretikere og fotballforskere. Anthony King (2002) er en av dem som beskriver forskjeller 

mellom to ulike typer fotballsupportere. Hans perspektiv er rettet mot engelske 

fotballsupportere, som antakelig kan ha en overføringsverdi også til norske fotballsupportere. 

 King valgte å dele fotballpublikummet inn etter lads og new consumer-fans (King, 

2002). Lads refererer til tradisjonelle fans som fremhever maskulinitet og blir kjennetegnet 

med stor grad av solidaritet. Samtidig er det viktig å presisere at lads- mentaliteten er knyttet 

til en bestemt type holdning, og er uavhengig av alder. I følge King er fellesspraksiser som 

øldrikking og synging et karakteristisk trekk ved lads- mentaliteten (King, 2002: 151). 

Betydningen av disse fellesspraksisene betegner måten å støtte laget på. En slik kollektiv 

atferd er med på å forsterke følelsene og kjærligheten lad har for klubben, og kan slik anses 

som et verdisymbol og en form for vennskap mellom lads. De har gjerne et kritisk blikk på 

klubbens utvikling og foreløpige tilstand. Samtidig viser de også en form for motstand overfor 

ledelsens persepsjon om supportere som konsumenter. De er i mindre grad tilbøyelige til å 

kjøpe klubbens produkter, som f.eks. klubbdrakter (King, 2002: 152- 154).  Stoltheten 

gjenspeiles ved at lads viser sin lojalitet overfor klubben gjennom oppslutning på kamper og 

synging uavhengig av kamputfall. Gjennom kampritualer før og spesielt under kamp, er lads 

også opptatt av å gi uttrykk for rivalisering mellom deres egen klubb og andre klubber, og 

samtidig også presentere lagets hegemoniske posisjon i forhold til andre fotballag (King, 

2002: 153). 

 I motsetning til lads er new consumer-fans i høyere grad tilbøyelig til å kjøpe 

supporterartikler, gjerne fra klubbens eget utsalg. I tillegg er de i høyere grad tilbøyelig til å 

akseptere sin rolle som konsumenter av underholdning, der de kan ta med seg hele familien 
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for å oppleve stemningen på en kamp i stedet for å bidra til å lage den selv, slik lads gjør.  I 

følge King fremstår new consumer-fans som mindre autonome ved at de oftere enn lads er 

med på borteturer som organiseres i klubbens regi (King, 2002: 154). New consumer-fans er 

fans lads ser ned på, og betrakter dem som en gruppe som generelt sett avviker fra deres egne 

atferdskoder og verdier, ved at de for eksempel går i drakter, ikke drikker, ikke bidrar til å 

skape stemning og fremstår som ukritisk til klubbens utvikling (King, 2002: 155).  

 Hva som eventuelt skiller UN fra øvrig publikum på Øvre Øst og hva som er felles for 

dem kan gjøre Kings kategorisering av supportere analytisk relevant. Det relevante kan også 

være at det er grunn til å anta at publikum på Øvre Øst i større grad identifiserer seg med 

«lads»-normene, mens de antar at publikum på andre tribuner på Lerkendal er mer påvirket av 

«New consumer-fans»-ideologien. Ved å undersøke relasjoner og tribuneatferden kan jeg lete 

etter støtte og utfordringer til denne modellen.  

 Hjelseth finner relativt begrenset motstand mot en generell kommodifisering blant 

norske fotballsupportere mtp. klubbens sponsorer og draktbruk (Hjelseth, 2006: 248). Når det 

gjelder kommodifisering av kamparragamentet finner Hjelseth en større motstand blant 

supportere. En utfordring når det gjelder kleskodene hos supporterne kan være at 

vedkommende ikke er i stand å skille mellom fotballmote og mer generell mote (Readhead, 

1997). Kommodifisering av kamparrangementer kan ses som en generell trussel mot 

kampritualene som samsvarer med supporterens atferdskoder og verdier. En slik innflytelse 

kan ha sammenheng med at supportere oppfatter seg selv som deltakere og dermed bør de 

forbeholde seg retten til å skape stemningen (Hjelseth, 2006: 279). Ved å utforske hva som 

kjennetegner tribuneatferd med hensyn til stemningsskaping og supporternes holdninger til 

kleskoder, kan analysen bidra til å teste og forhåpentligvis styrke overførbarhet til disse 

funnene. 

 Fossum (2009) ser delvis på forskjellen mellom casuals og ultras. Disse to gruppene 

har et felles standpunkt for tribunekultur, men velger å uttrykke det på ulike måter. Casuals er 

en gruppe folk forbinder med organiserte slåsskamper og voldelige handlinger (Fossum, 

2012: 170). Ultras er på sin side betraktet som en ikke-voldelig gruppe i Norge. Denne 

distinksjonen kan være analytisk relevant spesielt for UNs rekrutteringsstrategier, da jeg kan 

få svar på hvilke holdninger og atferd er ønskelig for å bli tatt opp som medlem i UN.  
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2.6 Avrunding 

Det teoretiske rammeverket presentert i dette kapittelet utgjør retningslinjene for analysen og 

tolkning av datamaterialet. Mangfoldigheten i dette rammeverket vil hjelpe meg å feste 

praksisformene og relasjonene blant supporterne på Øvre Øst til ulike sosiologiske begreper i 

første omgang. Et større spekter av teorier og begreper gir muligheter for å sette teoriene i 

sammenheng og sammenligne de perspektivene som jeg analyserer dataene ut fra. Dette kan 

bidra til at teoriene blir videreutviklet ved at de utvider sin anvendelighet (Widerberg, 2001: 

127) på fotballpublikummet som sosiologisk felt. Det teoretiske rammeverket presentert i 

kapittelet mener jeg er hensiktsmessig og tilstrekkelig for å gi svar på mine 

forskningsspørsmål.  
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3. Metode og data 

Dette kapittelet har som formål å se tilbake på forskningsprosessen og kartlegge fordeler og 

ulemper ved de metodiske valgene. Formålet med kapittelet er å gi leseren grundig innsikt i 

ulike stegene i forskningsprosessen og belyse alle metodiske valgene som ble tatt underveis. 

På denne måten sørger jeg for at min forskning blir fremstilt på en transparent måte. 

Transparens er et av viktigste kravene til all forskning, hevder Tjora (Tjora, 2010:188). 

Reliabilitet og validitet blir diskutert fortløpende under redegjøringen av de ulike fasene i 

forskningsprosessen. De to første underkapitler redegjør for årsaker bak valg av kvalitative 

forskning, og metoder for datainnsamling. De to påfølgende delkapitlene tar for seg 

egenskaper ved utvalget, praktiske forholdene ved datainnsamlingen og konsekvenser av 

forskningseffekten. De to siste delkapitlene redegjør for stegene i analyseprosessen med 

utgangspunkt i registrering av data og utvalg av temaer og sortering/kategorisering av dataene 

og etiske problemstillinger knyttet til prosjektet.  

3.1 Valg av kvalitativ forskning 

Et overordnet mål for all kvalitativ forskning innen samfunnsvitenskap er å forme forståelsen 

av bestemte fenomener som avdekkes gjennom sosiale situasjoner og gjennom menneskenes 

opplevelser. Med andre ord legger kvalitativ forskning vekt på innsikt i menneskers sosial 

situasjon (Dalen, 2011: 15). Tilværelse som fotballsupporter er et eksempel på en sosial 

situasjon. I denne avhandlingen ønsker jeg å se på hvordan atferden og relasjoner blant 

fotballsupportere utarter seg på tribunen Øvre Øst. Mitt prosjekt går ut på å undersøke og 

avdekke egenskaper ved og innhold i supporternes atferd- og relasjoner, og for å få til dette er 

det mest hensiktsmessig å benytte det Widerberg (2001) kaller for en innholdssøkende eller 

kvalitativ forskningsmetode.  

3.2 Valg av teknikker for datainnsamling 

Dette underkapittelet gjør rede for hvilke teknikker for datainnsamling som ble brukt i denne 

forskningsprosessen og hvorfor de ble brukt. 

3.2.1 Intervju 

For å utforske innholdet bak supporteratferd- og relasjoner er det viktig å få innsikt i 

supporterens egne erfaringer og synspunkter. Disse erfaringene og synspunktene kan jeg få 

tilgang til gjennom samtaler med supportere på Øvre Øst. Ved å føre en samtale med 

supporterne kan jeg få nødvendig informasjon om deres egne opplevelser og forståelse av 
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relasjoner på Øvre Øst, samt at vedkommende redegjør for tribuneatferd. Derfor er det 

hensiktsmessig å benytte seg av dybdeintervju. I denne avhandling ble det utført tre 

individuelle dybdeintervjuer med informantene som ikke var medlemmer av UN, og et 

gruppeintervju med tre medlemmer av UN. Individuelle dybdeintervjuer er hensiktsmessige 

fordi jeg fikk muligheten til å få informasjon om informantens synspunkter, meninger, 

holdninger og verdier (Kvale, 1997) om temaene jeg interesserte meg for.  

 Gruppeintervjuer er også kalt for fokusgrupper, der man samler et bestemt antall 

informanter for å snakke om et bestemt tema (Wilkinson, 2004: 177). Grunnen til at 

gruppeintervjuet ble brukt er at medlemmene av UN foretrakk å bli intervjuet som gruppe. En 

styrke ved dette er større effektivitet ved datagenerering enn ved et individuelt dybdeintervju, 

samt at informantene kan tenkes å opptre mer naturlig som følge av en trygghetsfølelse 

(Peters, 1993). Gruppeintervjuer kan virke mindre truende for deltakerne enn individuelle 

dybdeintervjuer når synspunktene og holdningene tas opp til diskusjon (Krueger & Casey, 

2000). Samtidig kan det hende at intervjueren av og til kan tre tilbake, slik at det blir en 

diskusjon mellom deltakerne i gruppa. Det kan hende at forskningsseffekten kan bli mindre, 

selv om det ikke er åpenbart.  

 Under intervjuene ble det brukt to delvis forskjellige intervjuguider med omtrent 

samme temaer – en for dybdeintervju og en for gruppeintervju (se vedlegg 2 og 3). Hensikten 

var å tilpasse spørsmålene best mulig til en eventuell diskusjon mellom informantene fra UN. 

Jeg prøvde å formulere spørsmålene så åpent som mulig.  Intervjuguidene ble brukt som 

retningslinjer for hva skulle spørre om, uten at jeg lot den styre intervjuet i for stor grad. 

Intervjuene var strukturert slik at jeg gradvis kom til de sentrale temaene om 

supporterrelasjoner og supporteratferd. I tilfelle det dukket opp noen utsagn som jeg trengte 

ytterligere presisering ba jeg mine informanter om å gjøre rede for disse eller utdype de.  

3.2.2 Observasjon  

Gjennom observasjon av kampene fikk jeg med meg hva skjedde på tribunen både auditivt og 

visuelt. Ved å stå blant supportere fikk jeg mulighet til å få innsikt i følgende: aktivitetene 

som settes i gang av supportere på Øvre Øst, hvem igangsetter stemningen og hvem følger 

etter, hva supportere gjør på tribunen, hvordan de posisjonerer seg i forhold til hverandre, 

hvilke symboler som tas i bruk, spesielle situasjoner som oppstår på tribunen, hvilken type 

bekledning supportere har på seg, og ikke minst hvordan ulike supportergrupper 

kommuniserer. På denne måten fikk jeg tilgang til førstehåndserfaringer der jeg kommer 
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nærmere supporterens sosiale virkelighet ved å observere supportere i sitt naturlige felt. En 

slik metode for datainnsamling kalles for observasjon (Tjora, 2010; Widerberg, 2001).  

 Supportere på tribunen inkludert mine informanter visste ikke at jeg observerte dem, 

og dermed benyttet jeg meg av skjult observasjon (Tjora, 2010). Min rolle var i hovedsak ikke 

deltagende da jeg ikke tok del i aktivitetene på tribunen, unntatt ved et par anledninger der 

hele tribunen måtte bidra. Personlige inntrykk og erfaringer jeg fikk ved å stå på tribunen kan 

jeg bruke som bakgrunn for å se sammenhenger mellom hvordan supportere forstår og 

ordlegger seg angående tribuneatferd- og relasjoner, og hva de faktisk gjør på tribunen. Dette 

kan antakelig også prege dataenes reliabilitet og validitet positivt. 

3.3 Førforståelse og tilgang til feltet 

Jeg har vært fotballsupporter av det engelske fotballaget Liverpool F.C. i femten år. Min 

kjennskap til supporterkultur er knyttet til Liverpools hjemmekamper på Anfield som jeg 

besøkte ved flere anledninger. Der fikk jeg innsikt i grunnleggende kampritualer som synging, 

bekledning, oppmøte på fotballpuber utenfor stadion og den funksjonelle betydningen av 

visuelle effektene. Selv om jeg aldri har fulgt på Norsk Tippeliga eller RBK, vil jeg anta at 

mine forkunnskaper om tribuneatferd og kampritualene fra engelsk fotball ville ha en viss 

relevans også for studie av RBK- supportere.  

 Det første skrittet i prosessen var å skrive en kort oppgaveskisse med overordnet tema 

og problemstilling som skulle godkjennes av veileder. Valg av tema og problemstilling utgjør 

et viktig grunnlag for definering av målgruppen, tilgang til feltet og utarbeiding av 

intervjuguider (Dalen, 2011: 25). Jeg overvar to hjemmekamper til RBK mot Start og Sandnes 

Ulf i april 2013, på Øvre Øst. Målet var først og fremst å bli kjent med feltet, og få en 

grunnleggende innsikt i hva som foregår der.  

 Tilgang til feltet og til informanter var relativt enkel da jeg hadde en bekjent blant 

supporterne som har stått permanent på Øvre Øst. Han var villig til å stille opp til intervju, da 

jeg traff og spurte vedkommende om dette på Kjernen-puben. Jeg var åpen om min agenda og 

fortalte om hva prosjektet mitt gikk ut på, og ikke minst om hva han kunne bidra med og hva 

jeg skulle spørre om. Dette kunne medføre at vedkommende fikk tilstrekkelig tillit til meg 

som forsker. Han ble brukt som såkalt sponsor (Tjora, 2010:128-140), siden jeg ba 

vedkommende om å spre ordet om mitt prosjekt i sitt sosiale nettverk. Det utgjorde den ene 

strategien for å komme inn i feltet. En mulig ulempe med å bruke sponsorer kan antakelig 

være at informantene rekruttert via vedkommende kan være påvirket som følge av eventuelle 
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nære vennskap. Dette kan igjen føre til noe overlappende/like utsagn, som kan antakelig gå på 

bekostning av reliabilitet og validitet ved dataene (jf. Dalen, 2011; Tjora, 2010). 

 Den andre strategien baserte seg på informering via sosiale medier, der jeg henvendte 

meg til administratorene på facebook-grupper til både Kjernen og Ultras Nidaros, med en 

grunnleggende beskrivelse av mitt prosjekt og målet med prosjektet. Det hele endte med intet 

svar fra administratorene til Kjernens facebookgruppe, mens jeg kjapt fikk svar fra Ultras 

Nidaros om at fire av dem var interessert å bli intervjuet. Vi ble enige om å treffes på 

Kjernen-puben før Start-kampen for å bli kjent og snakke om prosjektet.. De oppga deretter 

sine mailadresser for videre kontakt. Kort tid etter fikk jeg svar fra min bekjent med 

kontaktinformasjoner til fire interesserte som har stått på Øvre Øst, som jeg traff, hilste på og 

snakket om prosjektet før intervjuene. På denne måten kunne informantene forhåpentligvis 

feste tillit til meg som forsker og få vite hvem de har personlig har med å gjøre. Jeg forsøkte å 

henvende meg til Kjernens facebookgruppe tre ganger til, i håp om å få enda flere 

informanter, men jeg fikk intet svar da heller. En mulig årsak til at jeg ikke fikk svar fra 

Kjernens facebookgruppe kan skyldes mulig forskningsmetthet, der folk blir lei av forskernes 

henvendelser. På en annen side er det interessant å reflektere over hvorfor informantene sier 

seg villig til å delta i forskningen. I følge Tjora kan muligheten til å uttrykke seg om noe en er 

engasjert få en terapeutisk effekt og dermed utgjøre en årsak til deltakelse i forskningen 

(Tjora, 2010: 135). Da informantene ble rekruttert, begynte jeg å observere kampene på 

Lerkendal. Observasjoner ble gjennomført før intervjuene. 

3.4 Utvalg 

I utgangspunktet kom jeg i kontakt med til sammen 8 informanter, men av praktiske årsaker 

var to informanter nødt til å melde frafall, en fra UN og en som ikke var med i UN. 

Datagrunnlaget er basert på totalt fire intervjuer, derav tre individuelle dybdeintervjuer og et 

gruppeintervju.  I tillegg observerte jeg RBKs kamper i sesongen 2013 mot Tromsø 8.5, 

Sarpsborg 16.5, Molde 20.5 og Viking 03.11, og skrev feltnotater fra kampene. 

 Utvalget baserte seg på visse kriterier. Dalen kaller dette for kriterieutvalg, som oftest 

er knyttet til forskerens problemstilling og temavalg (Dalen, 2011: 47-48). Selv hadde jeg tre 

hovedkriterier som preget valg av min målgruppe.
7
 Det første kriteriet for meg var å 

rekruttere informanter som sto på Øvre Øst permanent. Det andre kriteriet var å sørge for å 

rekruttere informanter både fra UN og dem som presenterte øvrig publikum/supportere på 

                                                           
7
 Målgruppe refererer til populasjonen som forskeren ønsker å undersøke nærmere. En åpenbar målgruppe for 

en som forsker på supporterkultur er supportere (Dalen, 2011). 
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Øvre Øst og som ikke var med i UN. Det tredje kriteriet var at utvalget skulle dekke begge 

kjønn om det lot seg gjøre, for å gi utvalget mer bredde og variasjon. Utvalget mitt bestod av 

til sammen 6 informanter, derav tre fra UN og tre som sto på Øvre Øst, men ikke var med i 

UN. Utvalget representerer supportere av begge kjønn, selv om kjønnsammesettingen er 

skjev, da fem av informantene var menn.  Det kan tenkes at utvalgets kjønnsammesetting 

tilsvarer omtrentlig kjønnsfordelingen på Øvre Øst, da det kan synes som om menn er 

overrepresentert ift. kvinner. Aldersspennet blant informanter varierte fra midten av 20-årene 

blant dem som ikke var med i UN, og rundt 40 årene blant dem fra UN. Med hensyn til 

personvern, ga jeg alle informantene pseudonavn, som blir brukt i oppgaven (se også vedlegg 

1).  

3.5 Datainnsamlingsprosessen 

Intervjuene ble gjennomført på to forskjellige steder. Jeg kontaktet informantene og spurte 

dem om NTNU Dragvoll er et passende sted for intervju. På NTNU Dragvoll fikk jeg 

muligheten til å booke stille grupperom. Samtidig ba jeg informantene velge et annet sted, 

dersom NTNU var av en eller annen grunn upassende sted for intervju. Fem av seks 

informanter sa seg villig til å intervjues på NTNU Dragvoll. En svak side ved valg av NTNU 

Dragvoll som intervjusted er at noen av informantene ikke var kjent med Dragvoll overhodet, 

og at jeg som forsker var på «hjemmebane» - noe som kan forstås som kunstig setting av 

informantene (Dalen, 2011; Tjora, 2010). Dette kunne påvirke kvalitet ved dataene. 

  Av praktiske årsaker ba en informant om å bli intervjuet i Trondheim sentrum, og 

foreslo at vi skulle møtes på et utested. Jeg tok grep og reserverte oss bord på en pub i byen. 

Intervjuet ble avtalt så tidlig som mulig etter åpningstiden, fordi at jeg ønsket å forsikre meg 

om at det stedet ikke hadde mange gjester. Fullt lokale kunne medføre at informanten ble mer 

påvirket av omgivelser rundt bordet, samt støy fra musikken og tv-ene. Dette resulterer i at 

informanten mister konsentrasjon, snakker usammenhengende og glemmer å fortelle 

erfaringer, inntrykk og opplevelser som potensielt er viktige for analysen. Mitt valg av 

tidspunktet visste seg å være riktig da jeg og informanten var de første og eneste gjester på 

puben, samt at tv-ene og musikken ikke ble påslått før etter at intervjuet ble gjennomført. 

Dette kunne ha forhåpentligvis ha positiv innvirkning på validitet og reliabilitet ved 

informantens utsagn (Tjora, 2010). 

 Jeg innledet møtene med å tilby informantene vann og leskende drikker og få i gang 

litt løsprat. Dette ville forhåpentligvis bidra til en hyggelig situasjon preget av tillit mellom 

meg og mine informanter. Jeg ba informantene om si fra når de følte at de var klare. Før jeg 
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satt i gang intervjuene, informerte jeg muntlig om hva prosjektet går ut på, temaer jeg 

kommer til å spørre om, hensyn til personvern, oppbevaring og sletting av data, retten til 

frivillig deltakelse, mulighet til å trekke seg og hvem de kan kontakte for eventuelle videre 

spørsmål (se vedlegg 1).   

 Intervjuene varte noe over en time i gjennomsnittet. Styrken med å ha så lange 

intervjuer ligger i håpet om at informantene gradvis bygger opp tillit til forskeren og at det 

fører til at de kan bli mer åpne og avslappet, og at de fyller sine utsagn med nyttige detaljer og 

beskrivelser – noe som kan tenkes å påvirke dataenes reliabilitet og validitet positivt (Dalen, 

2011; Tjora, 2010). På en annen side er det mulig at enkelte informanter måtte trenge mer tid 

til å bli fortrolig med forskeren, og at de derfor kunne virke tilbaketrukket og passive i 

intervjusituasjonen.  

 Under gjennomføring av intervjuene var jeg opptatt av å lytte nøye og tålmodig etter 

hva som ble sagt, og stille spørsmål til utsagn som kunne oppfattes som tvetydige eller uklare. 

Når informantene sa noe som kunne oppfattes som uklart, noterte jeg nøkkelord i utsagnet, og 

spurte dem da de snakket ferdig. Utfordringen med å skape en avslappet sosial setting 

gjennom løsprat og digresjoner kan gi informanten et inntrykk av at det er greit å bruke god 

tid til å reflektere rundt ting som vedkommende ikke er forberedt seg til å snakke om (Tjora, 

2010: 95). Noen ganger prøvde jeg å oppsummere og spore tilbake til det informantene sa. 

Grunnen til dette har å gjøre med intersubjektivitet. Intersubjektivitet innebærer at forskeren 

og informanten blir enige om hvordan utsagnene forstås og tolkes (Haavind, 2001: 19).  

Dannelsen av intersubjektiviteten i intervjusituasjonen styrker validiteten i fortolkningen av 

informantens utsagn (Dalen, 2011: 95).  I følge Gallagher (1992) er lytting del av en skapende 

prosess der forskeren prøver å ta tak i det informantene meddeler. Å være i stand til å lytte 

godt til hva som blir sagt gir forskeren mulighet til å få mest mulig ut av sine informanter. 

Forskeren kan aldri være sikker på om informantene fikk sagt alt de har tenkt. Derfor spurte 

jeg informantene om de hadde noe å tilføye eller legge til noe de ikke fikk sagt i 

avrundingsfasen av intervjuene. Et slikt spørsmål kunne åpenbart føre til at informantene 

kommer med ytterligere presiseringer som kan berike datamaterialet og hjelpe forskeren i 

selve analyseprosessen.   

 Intervjusituasjonen er i utgangspunktet en “kunstig” sosial setting der inntrykkstyring 

kan virke inn (Goffman, 1992).  Forskeren og informanter får og avgir inntrykk i henhold til 

hvordan de ønsker å fremstille seg selv. På en side kunne det være at informantene ønsker å 

fremstille seg selv som mer dedikerte supportere enn de faktisk er, og at de gir uttrykk for at 

de går oftere på kamper enn de faktisk gjør. På en annen side kunne de få inntrykket av at jeg 
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var mer styrende enn jeg egentlig ønsket å framstå som. Det er viktig at forskere er bevisste 

på at kontinuerlig risiko for en forskningseffekt. En slik påvirkning kan resultere i at dataene 

blir mindre valide og reliable. Flere forskere, deriblant Dalen (2011), Tjora (2010) og 

Widerberg (2001) omtaler dette som faren for å påvirke og bli påvirket.  

 Under gjennomføring av observasjonene la jeg spesielt merke til plasseringene av 

visuelle effekter, bekledningen til supporterne, hvilke sanger som ble sunget, hvem som 

igangsatt sangene og situasjonene der implisitt eller eksplisitt form for interaksjon mellom 

spillere og supportere og mellom supportere kom til syne. Jeg varierte min egen plassering på 

tribunen mellom omgangene, da jeg ønsket å observere atferd og relasjoner fra ulike ståsted, 

som forhåpentligvis kunne gi meg variasjon i observasjonene. For øvrig prøvde jeg å legge 

merke til eventuelle situasjoner som kunne føre til uenigheter mellom supportere på Øvre Øst. 

Utfordringen med å innta ikke-deltagende rolle på fotballstadion har å gjøre med motstanden 

av å opptre kollektivt. Å innta deltakende rolle i feltet krevde at jeg identifiserte meg med 

klubben og hadde kjennskap til grunnleggende kampritualer som f.eks. sangrepertoaret. Dette 

virket unaturlig for meg som supporter av et annet fotballag, og derfor inntok jeg rollen som 

ikke- deltagende observatør. I følge Fangen kan det være fordelaktig å ikke bli lagt merke til – 

noe som vil medføre at aktører som observeres kan opptre naturlig og spontant (Fangen, 2004: 

78). Jeg prøvde ikke å stirre for mye på supporterne, da det kunne påvirke oppførselen til 

enkelte på tribunen. Derfor vekslet jeg mellom å få med meg det som skjedde på banen og 

hvordan dette reflekterte supporteratferd på tribunen. Selv om jeg ikke deltok i kampritualene 

som synging, klapping, vifting med flaggene og hopping, var jeg nødt til å delta ved to 

anledninger under Molde-kampen 20.05.2013. I forkant av kampen fikk alle utdelt svarte og 

hvite ark som skulle løftes fram og som skulle symbolisere klubbens farger. Litt senere ble et 

stort RBK- flagg trukket ned fra siste raden, og jeg bidro med å holde flagget med hendene. 

Grunnen for at jeg deltok var at alle andre var involvert i det samme, og at min unndragelse 

lettere kunne legges merke til. En mulig fordel med denne formen for deltakelse var at 

supportere på Øvre Øst ikke kunne avdekke at det ble gjennomført skjult observasjon. På en 

annen side kunne deltakelsen i aktivitetene på tribunen resultere at jeg gikk glipp av noen 

momenter som var verdt å legge merke til. Jeg fikk ikke noen negative tilbakemeldinger mtp 

min manglende deltakelse på tribunen, men om jeg ble spurt om hvorfor jeg ikke bidrar, ville 

jeg antakelig vært åpen om hvorfor jeg ikke gjør det. En mulig svakhet med å spille rollen 

som ikke-deltakende observatør, er at jeg kunne blitt lagt merke til av øvrige supportere fordi 

at jeg ikke levde opp til det som forventes på Øvre Øst- å støtte RBK. Dette kunne medføre at 
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de ikke opptrer like spontant og naturlig på tribunen som følge av forskningseffekten, og dette 

kunne påvirke dataens kvalitet (Tjora, 2010).  

  Jeg brukte litt av tiden før kampene på Kjernen-puben, og min rolle var deltagende i 

den grad at jeg satt meg sammen med en vilkårlig supportergruppe og snakket om RBKs 

mostander og spillerens kampform. På denne måten ønsket jeg å gi et inntrykk at jeg var 

interessert i klubben. Ved å henge ut på puben håpet jeg at supportere skulle oppfatte meg 

som en gjenganger og som “en av dem”, og at de dermed ikke la merke til min rolle som ikke- 

deltagende observatør som benytter seg av skjult observasjon. Jeg drakk aldri mer enn et glass 

øl, da høyere inntak alkohol kunne påvirke hukommelsen og dermed gå på bekostning av 

reliabilitet og validitet på feltnotatene. 

 Under kampen mot Sarpsborg 16.05.2013 satt jeg noen rader unna der noe uventet 

skjedde. I pausen oppstod det konflikt mellom supportere om hvem som skulle stå hvor på 

tribunen. Konflikten bestod av en del knuffing og verbale utspill mellom UN og en liten 

supportergruppe på delen jeg sto på. Jeg befant meg en rad under partene som var involvert. 

Faren for at konflikten kunne eskalere i voldelige episoder kunne tale imot deltagende 

observasjon. Ved å benytte meg av skjult observasjon og med ikke-deltagende rolle kunne jeg 

tilnærme meg konflikten med et utenfra-perspektiv.  

3.6 Analyseprosessen 

Informanters utsagn ble lagret i to lydopptakere fordi jeg ønsket å forsikre meg mot eventuelle 

tekniske problemer med den ene opptakeren. Bruk av lydopptakere er med på å styrke 

reliabiliteten, siden forskeren får muligheten til å legge fram informantenes direkte sitater eller 

“stemmer” som når til leseren (Tjora, 2010: 178). Dagen etter at intervjuene ble gjennomført, 

gikk jeg gjennom lydopptakene og begynte med transkribering. Her var jeg nødt til å foreta et 

valg – om jeg skulle skrive ut intervjuene ordrett eller ikke. Jeg valgte å transkribere 

intervjuene på bokmål, da informantene ikke brukte dialektuttrykk i særlig stor grad. Jeg skrev 

intervjuene ut mest mulig ordrett, fordi alle utsagn i utgangspunktet kunne virke relevante, 

enten eksplisitt eller implisitt. I følge Tjora (2010: 126) er det viktig at forskere fremstår som 

mer detaljerte enn nødvendig i transkriberingsprosessen, fordi at det kan styrke analysen. Det 

finnes imidlertid ingen objektiv oversettelse mellom informanters utsagn og skriftlig form 

(Kvale, 1997), da informantene ikke snakker i avsnitt og i liten grad signaliserer tegnsetting når 

de snakker (Marshall & Rossman, 1995). Likevel kan tapet av de visuelle ledetråder unngås så 

lenge denne samme forskeren eller en gruppe av forskere gjennomfører intervjuene, 

transkriberer og analyserer dataene videre i forskningsprosessen (Tjora, 2010: 127). Dette 
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forutsetter at transkriberingen skjer kjapt etter at intervjuene er gjennomført. Jeg kunne på 

denne måten se tilbake til kroppsspråket og uttrykk til informantene som deltok i 

intervjusituasjonen og dette kan være en faktor som er med på styrke dataens reliabilitet og 

validitet (Tjora, 2010).  

 Sortering eller kategorisering av datamaterialet ble gjort manuelt, der jeg leste nøye 

gjennom utskrevne transkripsjoner flere ganger. Gjentagende lesning ville sikre at jeg fikk 

lagt merke til og reflektere over utsagn som etter første lesingen kunne virke irrelevante. 

Underveis i opplesningen av transkripsjonene brukte jeg tusjpenner i ulike farger for å 

markere utsagn som omhandlet samme tema. Feltnotatene ble også skrevet umiddelbart etter 

kamper for å huske så mye som mulig. Selv om feltnotatene ble skrevet umiddelbart etter 

kampene, kunne det likevel hende at jeg ikke fikk observert eller skrevet ned noen detaljer. 

Dette ville gå utover feltnotatenes reliabilitet (Fangen, 2004).  

 Tematisering er en viktig del ved fremstilling av intervjudata. Ved å benytte seg av 

tematisering får forskeren mulighet til å identifisere hvor tyngden i materialet ligger og 

dataene blir kodet (Dalen, 2011: 69). I mitt tilfelle oppdaget jeg utsagn som passet inn under 

f.eks. tribuneatferd merket jeg disse med en farge, utsagn om bekledning med en annen, 

relasjonen med en tredje osv. Det kan sies at det første steget i analyseprosessen var 

personsentrert, mest fordi jeg måtte sammenligne og lete etter utsagn som belyste et bestemt 

tema.  Det var ikke tilstrekkelig å lese hva informantene svarte på konkrete spørsmål om et 

tema, da de også kunne utvide eller modifisere sine svar gjennom svar på andre spørsmål 

under intervjuene. På en annen side var analyseprosessen temabasert da spørsmålene var 

strukturert og kategorisert etter ulike temaer (se vedlegg 2 og 3). Tolkningene var basert på 

utsagn og feltnotatene som ble selektert fra forskjellige steder i transkripsjonene. Det 

teoretiske rammeverket (Kap. 2) ble kartlagt før dataene ble samlet inn. De teoretiske 

perspektivene utgjorde et grunnlag for analysen av det empiriske materialet i avhandlingen 

Widerberg (2001) kaller dette for teorinær tilnærming og anser den som en fruktbar 

fremgangsmåte som er vanlig innen kvalitativ forskning.  

 Jeg spurte informantene om jeg kunne henvende meg til dem om det skulle være 

behov for utfyllende informasjon. Informantene var åpne for å bli kontaktet via epost. 

Intervjuer via epost er hensiktsmessige når informantene av en eller annen grunn er forhindret 

i å bli intervjuet ansikt-til ansikt. Grunnen for at jeg valgte å utfylle dataene via epost kunne 

også virke tidsbesparende i forhold til transkribering (Tjora, 2010: 124). Informantene ble 

kontaktet fem ganger til sammen, mest i forbindelse med sitatsjekk og utdypning av enkelte 

synspunkter.  En åpenbar svakhet med å bruke epost som kilde til “tilleggsempiri” er at man 
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går glipp av visuelle inntrykk som kroppsspråket, ansiktsuttrykk, tonefall, og stemmebruk 

som man får ved å gjennomføre intervjuene ansikt- til ansikt (Tjora, 2010; Widerberg, 2001).  

3.7 Etiske hensyn 

Før gjennomføring av intervjuene ble informantene muntlig informert om prosjektets hensikt, 

tematikk, og spesielt i forhold til personvern (se vedlegg 1). Jeg forsøkte å være mest mulig 

detaljert i beskrivelsen av mitt forskningsprosjekt, fordi jeg ønsket å få tillit fra informantene 

allerede i rektrutteringsfasen. I tillegg til beskrivelsen av prosjektet, var det viktig å informere 

om personvern og videre behandling av data i forskningsprosessen. Hensyn til personvern tok 

jeg også i selve intervjusituasjonen. I forkant av intervjuene ble informantene informert om at 

det var frivillig å delta og at de kunne trekke seg når som helst. De ble videre informert om at 

det blir brukt pseudonavn i selve avhandlingen, og at dataene vil bli lagret konfidensielt på 

PC-en, og at jeg sletter alle dataene etter at avhandlingen er innlevert. Jeg valgte ikke å 

avdekke informantenes eksakte alder og yrke da det kunne medføre at informantene kunne 

potensielt bli identifisert av andre supportere på Øvre Øst under publisering av avhandlingen, 

mest pga. feltets sneverhet. Transkripsjonene ble låst inn i egen boks og forsikret med 

passord, i tilfelle disse kunne gi komme til disposisjon for uvedkommende. Informantene ble 

spurt om deres utsagn kunne bli tatt opp på bånd. Dette er viktig for å ivareta informantenes 

anonymitet og forsikre dem om at deres data ikke blir misbrukt eller gjenbrukt ved senere 

anledninger (Dalen, 2011; Widerberg, 2001). Det kan hende at informantene utgir sensitive 

opplysninger og at de dermed ikke ønsker at deres utsagn blir lagret på bånd (Dalen, 2011; 

Tjora, 2010). Mine informanter så dette som uproblematisk og jeg fikk tillatelse til å ta 

intervjuene på bånd. Før selve innsamlingen av data sørget jeg for å melde inn prosjektet til 

og fikk godkjent svar fra NSD 
8
 med hensyn til personvern og data og hensyn til 

informasjoner som kunne betraktes som sensitive (se vedlegg 4).  

 Skjult observasjon er i seg selv etisk betenkelig. Dette strider mot prinsippet om å 

opplyse informanter om at de deltar i forskning (Tjora, 2010: 81). Skjult observasjon er 

mindre problematisert når den foregår på offentlige steder (Tjora, 2010), deriblant 

fotballstadion.  I følge NESH (2006) er et informert samtykke ikke nødvendig dersom 

forskeren ikke har kontakt med informantene, opplysningene ikke er sensitive og at 

feltnotatene ikke medfører ulemper for involverte parter. Siden jeg kun var interessert i å 

observere og forstå supporterpraksiser og relasjoner på Øvre Øst, anså jeg skjult observasjon 

som forsvarlig. 

                                                           
8
 NSD er forkortelse for Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste.  



30 
 

 En annen etisk problemstilling er knyttet til relasjonen mellom forskere og 

informanter. Det å trekke seg tilbake fra feltarbeidet kan bli oppfattet som en kjølig relasjon 

til informantene og som et svik fra forskerens side. I følge Tjora finnes det ingen åpenbare 

løsninger på dette problemet (Tjora, 2010: 85). Jeg ønsket å vise respekt og takknemlighet 

med å sende brev til alle informantene. Jeg uttrykte ønske om å formidle mine funn til dem, 

enten ved å sende dem oppgaven i papirversjon eller link til oppgaven. 

 I følge Suchman (1987) blir intervjuene ansett som intersubjektive situasjoner der 

personer som intervjues er mindre viktige enn teksten som produseres. Det fører oss til 

spørsmålet om sitatsjekk. Ved å ta kontakt med informantene prøvde jeg å rydde av veien 

utsagn som kunne oppfattes som uklare hos informantene. Dette ble gjort fordi vi som 

forskere er etisk pliktige til å unngå framstilling av informanter i dårlig lys (jf. NESH, 2006). 

Manglende sitatsjekk kan medføre at utsagnene blir satt ut av konteksten og dermed også 

kommer til skade for informantene. Spesielt da jeg gjennomførte intervjuene med medlemmer 

av UN, var jeg veldig påpasselig med ikke å bruke sitater som kunne avsløre informantenes 

identitet, og eventuelle konsekvenser av stempling. 

3.8 Avrunding 

Det er vanlig å kombinere observasjon og intervju innenfor kvalitativ forskning (Fangen, 

2004: 12-15). Til tross for alle etiske dilemmaer og metodiske utfordringer jeg støtte på 

underveis, mener jeg at datamaterialet generert gjennom intervjuer og observasjoner har 

tilstrekkelig validitet og reliabilitet til å si oss noe om atferden- og relasjoner blant 

supporterne på Øvre Øst, og forhåpentligvis ha en viss overførbarhet til supporterfeltet til 

andre norske toppklubber. Overførbarhet av resultatene blir drøftet nærmere i avslutningen 

(Kap.6). 
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4. Praksisformer og tribuneritualer blant supportere på Øvre 

Øst 

Det analytiske rammeverket består av to kapitler. Hvert kapittel behandler to 

forskningsspørsmål. Det første kapittelet omhandler forberedende praksisformer blant 

supportere på Øvre Øst og hvilke atferds- og kleskoder som er gjeldende på tribunen under 

kampene. Det andre kapitelet vil omhandle relasjoner mellom UN og øvrig 

publikum/supportere på Øvre Øst, samt UNs rekrutteringspraksiser. Gjennomgang av 

analysen vil noen steder bygge på teateranologisk/dramaturgisk perspektiv (jf. Goffman, 

1992), der tribunen noen steder blir betraktet som scenen for supporternes rolleutøvelse. 

Analysen i kapitlene vil basere seg på sitater fra informantenes utsagn og feltnotatene fra 

RBKs hjemmekamper som presenteres først. Disse blir deretter diskutert og fortolket. 

Tolkningene vil bli integrert i hovedsak med teoretiske implikasjoner fra Kap. 2. Enkelte 

plasser vil øvrige observasjoner kobles til tolkningene som gjøres. Kapittel 4 og 5 avrundes 

med korte oppsummeringer med sentrale poeng.  

 Kapittel 4 har som mål å undersøke praksiser som skjer før og under kampene. 

Praksisene som tas under 4.1 og 4.2 har som mål å analysere betydningen av sosiale 

begivenheter og samlingssteder for RBK- supportere, samt undersøke betydningen musikk 

kan ha for noen supportere på Øvre Øst. I 4.3 legges det vekt på supporterens 

kampbekledning og hvordan de forholder seg til kampbekledning, samt hvilken betydning de 

har for dem. I 4.4 vil jeg undersøke hvilke supporterpraksiser på tribunen som gjentar seg og 

har et rituelt preg mer generelt. 

4.1 Kampforberedelser på Kjernen-puben og plassering av visuelle effekter 

Å ha noen kampritualer kan innebære et viktig element for hvordan supportere forbereder seg 

til kamper. Angående dette meddeler Arild og Nils fra UN følgende: 

«For min del er jeg gjerne på Lerkendal i god tid før kamp. Da er jeg på Kjernen-puben, tar 

en pils og snakker skit med folk som er der» (Arild, UN). 

«Har jeg ikke jobb eller noe annet som skjer før kamper, er jeg som regel på Lerkendal tidlig. 

Tiden før kampen går ut på å gå rundt på Kjernen-puben, snakke med folk og ta en pils» 

(Nils, UN). 

Kent understreker hva Kjernen-puben betyr for ham:  
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«Jeg prøver å nyte tiden på Kjernen-puben med å bygge opp kampstemningen» (Kent, 

supporter på Øvre Øst). 

Kjernen-pub anses som et sted for sosial omgang blant supportere på Øvre Øst. På denne 

måten utgjør Kjernen-puben en slags back stage (Aakvaag, 2008: 75;Goffman, 1992) for 

supportere. Denne puben skiller seg ut fra øvrige puber i byen, da den kun er åpen på 

kampdagene og kun for folk som ser kampene fra Øvre Øst. På denne måten kan den ses som 

mer back stage enn øvrige puber i byen som alle har adgang til. Ut fra mine observasjoner er 

ikke Kjernen-puben reservert for en bestemt gruppe, som f.eks. UN. Selv om kapasiteten på 

Kjernen-puben er svært begrenset i forhold til hvor mange som faktisk møter opp på tribunen, 

er den i utgangspunktet åpen for alle supportere på Øvre Øst. Det sosiale aspektet ved 

Kjernen-puben utgjør en viktig del av forberedelse til deres rollespill. Det er mulig å koble 

back stage til fasilitering (Bø, 2005, 218), der supporterne i tillegg til å forberede seg til kamp 

søker sosialt tilflukt hos andre supportere i håp om å yte det lille ekstra på tribunen. Likevel 

kan grensene mellom front- og back stage være flytende. En annen tolkning kan være at når 

forberedelsene på Kjernen-puben er backstage, er konteksten at «forestillingen» er rettet mot 

spillere, og det øvrige publikum utenfor Øvre Øst og ikke mot medsupportere på tribunen. I så 

fall er man på en måte frontstage (Goffman, 1992) også på Kjernen -puben. 

 Øl inngår i en større form for sosialitet som innebærer samtaler om forventningene 

som bidrar til å bekrefte tilhørigheten til samme fellesskapet. Øldrikking og oppmøte på 

Kjernen-puben fungerer som sosialt lim og har noen karakteristikker for lads-mentaliteten 

(King, 2002: 152-154). 

Det er også viktig hvor flaggene blir plassert på Øvre Øst. Følgende ble observert: 

«Flagg er i hovedsak plassert i midten av tribunen, som for øvrig er avsperret og markert 

med bannere «Ultras Nidaros» (Feltnotat fra RBKs kamp mot TIL
9
). 

Arilds utsagn underbygger denne observasjonen.  Han meddeler følgende: 

«Før kamper bruker jeg å henge opp bannere og hente opp flagg fra bua» (Arild, UN). 

Plassering av flagg i midten kan tolkes som at UN står i midten av tribunen, der flagg som 

symboler som er med på å definere en gitt situasjon, altså en fotballkamp. Sentral plassering 

av flagg på tribunen kan også tolkes dit at flagget har en sentral status på Øvre Øst, og spesielt 

blant UN, som i likhet med andre ultrasmiljøer vektlegger bruk av visuelle effekter som en del 

av tribunelivet (Dal Lago & Di Biasi, 1994: 79-84). Bannere og flagg som hentes ut 

                                                           
9
 Noe av det samme ble observert mot RBK- kamper mot Sarpsborg Molde og Viking.  
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symboliserer rekvisita/utstyr som er nødvendig for at rollespillet på tribunen skal kunne 

gjennomføres på en adekvat måte. Visuelle effekter inngår dermed som en del av inntrykkene 

supporterne på Øvre Øst avgir til det øvrige publikummet på Lerkendal, medier og spillere ute 

på banen.  På en annen side kan flagg sees som virkemidlene UN tar i bruk for å fremheve sin 

autonome posisjon og synliggjøre seg på Øvre Øst, der de ønsker å inntrykksstyre (Goffman, 

1992; Ritzer, 2007: 134) også det øvrige publikummet på tribunen. Samtidig er det 

nærliggende å tenke seg at flagg også fremstår som UNs subkulturelle uttrykk. De 

subkulturelle utrykkene kan utgjøre en del av den subkulturelle kapitalen (Thornton, 1997) 

UN innehar. Visuelle effekter kan også sees som redskaper UN bruker for å skape stemning 

på egne premisser og som de selv anerkjenner (Hjelseth, 2006:279). 

4.2 Vorspiel og musikksmak som kampforberedelse: Fra John Doe til 

Manowar 

Vorspiel er en mer privat sosial setting blant noen supportere. Musikken som spilles under 

vorspiel kan fortelle oss noe om hvordan supportere identifiserer seg med klubben og hvilken 

supporter vedkommende ønsker å framstå som.  Bjarte beretter at han iblant praktiserer å ha et 

slags «vorspiel» før kampen, der man hører bestemt type musikk. Han beskriver det slik: 

«En typisk oppladning til kamp for oss er at vi sitter hjemme hos meg og tar noen øl, om vi 

ikke bestemmer oss tur til Kjernen-puben. Vi hører da ofte på trøndersk musikk før kampen 

som for eksempel John Doe, Dumdumboys, Samvirkelaget, GODS (Gode Ord Dør Sist), 

Skafrika» (Bjarte, supporter på Øvre Øst). 

Musikken som Bjarte hører på representerer symboler på geografisk opprinnelse til 

vedkommende og klubben og som vekker følelser, og bidrar til at han kommer i «riktig 

supportersetting». Artistene han velger å lytte til sier også noe om hva slags trønder han vil 

fremstå som.  Det kan tenkes at musikksmaken til Bjarte ikke nødvendigvis vil være 

tilfredsstilt om han hører musikk på Kjernen-puben, og det kan resultere i at han ikke kommer 

i «riktig supportersetting» om dette inntreffer.  

 Vorspiel er i seg selv interessant fordi at sosiale bånd mellom Bjarte og hans kompiser 

ikke nødvendigvis trenger å være preget kun av felles støtte for RBK, men også av andre 

referansepunkt de har til felles slik som f.eks. barndomsvennskap, felles musikk- og 

filmsmak, studier, samme jobb, samboerskap eller lignende. På denne måten blir sosiale bånd 

mellom dem multiplekse (Bø, 2005: 161; Mitchell, 1969), noe som i sin tur kan resultere i 

større gjensidig påvirkning og som kan virke inn på måten de opptrer på tribunen. 
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 Å lytte til musikk fremstår som viktig inspirasjonskilde også for Kent. Musikken han 

hører på er ikke lokalt forankret. Om hva slags musikk han forbereder seg til kamp med, har 

Kent følgende å si: 

«Hovedsaken er at musikken spilles i høyt tempo og at den fenger meg. Det gjør at jeg får 

nødvendig adrenalinkick før kamp. Jeg psyker meg mentalt opp ved å høre på hardcore- 

musikk som f.eks. trance med Arman Van Buuren og Paul Van Dyk, og heavy- metal med 

f.eks. Sabaton, Hammerfall, Manowar og Nightwish» (Kent, supporter på Øvre Øst). 

Musikken Kent hører på før kampene kan sies å være energisk og utagerende for ham. Kicket 

som Kent nevner i utsagnet refererer til oppnåelsen av «riktig supportersetting» og kan ha 

sammenheng med at det kreves en viss innsats på tribunen. En mulig virkning bak Kents 

mentale forberedelse er at han går gjennom en rolleovergang der rollen som han er i ferd med 

å innta, krever at Kent lever seg mest mulig inn i, om han ønsker å spille den på adekvat måte. 

Kent og Bjarte rasjonaliserer (Garfinkel, 1967; Ritzer, 2007: 144-146) sin musikksmak ved at 

de begrunner hvorfor denne musikken er normal/vanlig for dem å høre på.  

 Det faktum at de øvrige informantene ikke nevnte hvilken musikk de hører på, kan 

dette tyde på at musikken har en varierende status som forberedende praksisform blant 

supporterne, og at den er primært forankret i subjektive oppfatninger og behov. Å høre på en 

bestemt type musikk trenger ikke å være en viktig faktor for at man bidrar på tribunen, og kan 

tenkes å ha liten betydning for kapitalen som verdsettes på tribunen.  

4.3 Bekledning på kamp: Fra skjerf til klubbdrakt  

Bekledning varierer blant supportere på Øvre Øst. Arild legger ikke så stor vekt på bekledning 

til kamper. Han meddeler følgende: 

«Når det gjelder bekledning, er det ikke noe fast jeg må ha på meg» (Arild, UN). 

Utsagnet kan også tolkes i retning av UNs fleksibilitet angående kleskoder. En mulig tolkning 

er at kjærligheten og følelser for klubben tilhører det indre framfor det ytre. En annen tolkning 

kan være at Arild og antakelig andre fra UN oppfatter rollen sin annerledes enn majoriteten av 

dem som går med drakter på Øvre Øst, og at de ønsker å avgi et inntrykk av at det ikke er 

viktig å ha et forhold til bekledning for å virke overbevisende i sin rolle som supporter, jf. 

inntrykkstyring (Goffman, 1992, Ritzer, 2007: 137-138). Samtidig kan et slikt utsagn tolkes 

som at Arild legger større vekt på tribunelivet. Likevel må en ta et forbehold om at Arild ikke 

meddeler i hvilken grad han faktisk tenker over hva han skal ha på seg til kampen. 

For Nils og Aksel spiller bekledning en rolle: 
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«Oppladningen starter med å sørge for at jeg har på svart boxer, og en caps jeg har brukt 

hver kamp siden 06 sesongen» (Nils, UN). 

«Bekledning spiller en rolle for min del. Jeg bruker alltid skjerf, og da mitt først skjerf fra 

1988, som har vært med meg på alle kamper jeg hatt sett live. I tillegg har jeg alltid caps på 

meg» (Aksel, UN). 

Det er rimelig å anta at de tre klesplaggene nevnt over fremhever klubbens farger, logo og 

navn. Bruken av disse klesplaggene kan ha flere forklaringer som virker sammen. Verken 

Arild, Aksel eller Nils nevner at de bruker klubbdrakter, noe som kan tolkes som at UN stiller 

seg til opposisjon til draktbruk som anses som en form for kommersialisering. Dette er for 

øvrig et kjennetegn som tilsvarer lads- mentaliteten (King, 2002: 152-154). Utsagnene kan 

dermed tolkes dit at det å gå med RBK- drakt betegnes som mainstream, og at bruk av vanlige 

klær som samsvarer med klubbens farger betegner noe som sees på som style, noe som utgjør 

et motstandsaspekt ved subkulturer (Thornton, 1997) og dermed gjør UN autentiske på 

tribunen. Samtidig er det mulig å tenke seg at kleskodene til Arild, Aksel og Nils kan 

presentere en «utfordring» UN har ift. distinksjonen mellom fotballmote og mer generell mote 

(Redhead, 1997).   

Denne tolkningen understøttes av følgende observasjon: 

«Det ser ut som at majoritet av dem på tribunen har på seg klubbdrakter, med unntak av feltet 

til UN der de fleste har på seg gensere og t-skjorter i enkle  farger, i hovedsak svart og hvitt» 

(Feltnotat fra RBK- TIL
10

). 

En videre tolkning av observasjonen er at Øvre Øst fremstår som delt felt angående 

bekledning – dem som har på seg fotballdrakter og dem som ikke gjør det. Det kan for det 

første implisere en viss form for fleksibilitet for hvordan man bør kle seg på kamp. Det kan 

sies at statusen til fotballdrakten er relativt høy blant supportere på Øvre Øst, men også at den 

ikke betegner et krav for å stå på tribunen. For det andre kan det det tenkes at bruk av 

klubbdrakter sees i sammenheng med behovet for å synliggjøre seg, og understreke at drakten 

symboliserer utstyr/rekvisita som er nødvendig for å spille rollen som supporter (jf. Goffman, 

1992).  

For Bjarte spiller også bekledning en rolle: 

«Det går oftest i svart/hvit eller grå/nøytrale farger. Jeg pleier aldri å gå i RBK- drakt fordi 

den ses på som kommersiell» (Bjarte, supporter på Øvre Øst). 

                                                           
10

 Det ble gjort samme observasjoner under RBKs kamper mot Viking, Sarpsborg og Molde. 
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Bjartes kleskode beskrevet overfor kan tolkes som at han stiller seg opposisjonistisk til 

draktbruk som i høyere grad symboliserer støtte til klubbens sponsorer enn støtte til klubben. 

Det virker som at RBK- drakten ses som klubbens salgsvare, og ikke symboliserer klubben på 

en adekvat måte, jf. lads- mentaliteten (King, 2002: 152-154). Bjarte har en klar forventning 

om hvordan han ønsker at resten av supportere skal oppfatte hans personlige fasade i 

rolleutøvelsen. Det faktum at han ikke bruker drakt til kampene blir en del av hans 

rolleoppfatning og dermed også en del av hans selvpresentasjon (Aakvaag, 2008: 

75;Goffman, 1992) på tribunen.  

Kent og Mia har imidlertid et annet forhold til RBK- drakta og uttaler følgende: 

«Jeg har i utgangspunktet ikke særlig fokus på bekledning, men jeg tenker over fargene. Ofte 

går jeg på kamp i svart og hvit. Om jeg bruker RBK- drakt eller om jeg bare går i svart og 

hvit, er det akkurat det samme» (Kent, supporter på Øvre Øst). 

I likhet med Arild, virker det som at bekledning ikke framstår som det sentrale for Kent, og 

dette kan tolkes som en viss form for fleksibilitet med tanke på bekledning. Det interessante 

er at han likestiller svarte og hvite klær med RBK- drakt og generell- og fotballmote (jf, 

Readhead, 1997). I lys av utsagnet kan vi også si at den bekledningen som antakelig anses 

som mainstream og style (Thornton, 1997) av UN kan ha lik status blant enkelte supportere på 

Øvre Øst. Det kan være at RBK-drakten Kent bruker, også betegner en underkategori i det 

han beskriver som «svarte og hvite klær». Mia er av liknende oppfatning som Kent angående 

bekledning: 

«Jeg bruker både RBK- drakt og jakke, og jeg prøver å ha på kun svarte og hvite klær. Jeg 

synes at det er viktig å vise hvem man støtter, både før, under og etter kamp» (Mia, supporter 

på Øvre Øst). 

Bekledningen utgjør den personlige fasaden som sikter til hvilken rolle hun spiller (Goffman, 

1992; Ritzer, 2007: 137-138). Det virker som at både Kent og Mia ikke har problemer med å 

passe inn i miljøet om de har på seg RBK- drakter. Dermed kan det tyde på at draktbruk hos 

Mia og Kent betegner en mulig måte å støtte laget økonomisk og sportslig sett. Bruk av RBK- 

drakter under kamper svarer til Kings beskrivelse av new consumer fans. Samtidig er det noe 

vi må være obs på, da King påpeker at new consumer fans i større grad enn lads bruker 

draktene (King, 2002: 154-155). Dermed blir det noe unyansert å plassere Kent og Mia under 

denne kategorien, da disse supportertypene i utgangspunktet kan være tilbøyelige å bruke 

klubbdrakter, dog i ulik grad. Bruk av slik type bekledning hos både Mia og Kent kan også 

være et resultat av behovet for å bli anerkjent av andre som RBK- supportere jf. 
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gruppepåvirkning (Bø, 2005: 101), da de ser at mange faktisk går med drakter på Øvre Øst. I 

det store bildet fremstår bekledning som fleksibelt symbol på Øvre Øst, i den forstand at 

oppfatning og betydning av den under kampene er subjektiv forankret og opp til hver enkelt.  

Det er også mulig å betrakte bruk av kleskodene som en forberedende praksisform, der 

supporterne uttrykker sin rolle gjennom (jf. Goffman, 1992), men som i likhet med 

musikksmak er subjektivt forankret. 

4.4 Tribuneatferd under kampene: «Ole, ole Rosenborg suveren/nummer en»  

Synging utgjør en grunnleggende praksisform på Øvre Øst. Arild sier følgende om synging og 

valg av sanger: 

«Hvilke sanger som synges under kampen avhenger av kampbildet og det er ingen fast 

rekkefølge på hvordan sangene blir sunget. Vi prøver å variere nok til at en sang blir kun 

sunget en gang i løpet av omgangen» (Arild, UN). 

Utsagnet kan tolkes som at sangene blir valgt mer spontant. Syngingen på Øvre Øst er dermed 

påvirket av ytre faktorer. Her kan man se at selve kampbildet betegner en situasjon som vil 

påvirke tribuneatferden. Større variasjon av sanger kan stille høyere krav til øvrig publikum 

om å synge med, da det kan finnes supportere som ikke kan alle sanger som synges. Jeg la 

merke til at de fleste sangene reflekterte kampforløpet og at de ikke ble sunget om igjen mer 

enn 2-3 ganger i løpet av en kamp. Samtidig kan utsagnet til Arild tolkes dithen at sangene 

gjentas som konsekvens av at flere får muligheten til å lære seg sangene og bidra etter hvert. 

På en annen side kan utsagnet tolkes som at man også tar hensyn til at sangrepertoaret ikke bli 

oppfattet som kjedelig og monotont av dem som allerede deltar med synging. Tribunen utgjør 

en slags front stage (Aakvaag, 2008: 75; Goffman, 1992) som supportere opptrer på. Utsagnet 

kan også tolkes dit at UN som en minoritetsgruppe på Øvre Øst styrer syngingen på tribunen. 

På denne måten får de et slags gjennomslag ovenfor majoriteten (Moscovici, 1985). 

Arild meddeler hvilke sanger som synges når laget gjør det dårlig og bra: 

«‘Vi er Rosenborg, lekestue’ og ‘Ole, ole Rosenborg suveren/nummer en’ er sanger som kan 

brukes når laget spiller bra og leder med mye. Men hvis det går trått blir det brukt sanger 

som: ‘Å kom igjen no, Rosenborg’, ‘Kjempe gutta, fighte gutta’ og ‘Framover, kom igjen’» 

(Arild, UN). 

Utsagnet viser at supportere benytter seg av ulike sanger for å uttrykke sin fornøyelse eller 

misnøye med lagets prestasjoner. Sangene som benyttes når laget gjør det bra viser stolthet 

over lagets prestasjon, og fremhever lagets overlegne posisjon i forhold til andre lag, noe som 
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passer inn i Kings beskrivelse av lads- mentaliteten (King, 2002: 153). Sangene som benyttes 

når laget spiller dårlig har en oppmuntrende funksjon, som supportere bruker i håp om å 

motivere laget til å prestere bedre. Hvilke sanger som synges hjelper supporterne med å avgi 

respons på kamputviklingen. Dermed fremstår de som deltakere i den forstand at de i tillegg 

til å avgi respons, selv skaper stemning som potensielt kan heve lagets prestasjon. Det 

interessante er at UN i motsetning til italienske ultrasmiljøer (Dal Lago og Di Biasi, 1994: 79-

84) velger sanger spontant i den forstand at de reflekterer kampsituasjonen. Jeg observerte at 

sangrepertoaret var stort sett det samme på alle kampene jeg overvar, og at hele tribunen 

opptred kollektivt.  

Stemningen starter ikke før RBK spillere entrer banen og begynner å varme opp. En 

gjentagende praksisform er at klubbens hymne blir initiert få minutter før kampstart. Følgende 

ble observert: 

«Ved initiering av klubbens hymne på speakere (‘Bildet tå’n Ivers’) ca. 5 minutter før 

kampstart ser jeg at de fleste supportere på Øvre Øst synger etter. Mens de synger holder de 

opp og strekker ut klubbskjerf over hodet. Skjerfene holdes opp så lenge hymnen varer. 

Deretter roper man ‘Rosenborg’ etter tre sammenhengende klapp, og dette varer til første 

minuttene av kampen» (Feltnotat fra RBK- TIL
11

). 

Initiering av klubbens hymne skiller seg imidlertid ut fra sangene som synges under kampen, 

da den i grunnen har en funksjon til å symbolisere støtten og æren til Rosenborg, og solidaritet 

og kollektivitet blant supportere på Øvre Øst og blant andre RBK- supportere på Lerkendal 

for øvrig. Hymnen er et symbol på ubetinget kjærlighet for klubben uavhengig av 

kamputfallet, og dermed utgjør et kampritual på Øvre Øst og hele stadion for øvrig. 

Sangbidrag utgjør et kjennetegn ved lads- mentaliteten (King, 2002: 152-154). Å holde 

klubbskjerf over hodet og synge kan tolkes som et tegn på innlevelse og identifisering med 

klubben eller at supporterne nå er i ferd med å entre rollen sin. Etter at den nødvendige 

energien har blitt akkumulert i forkant av kampen og den har nådd sitt høydepunkt, resulterer 

så i et kraftig utløp eller utagering. Samtidig tyder bruk av speakertjeneste ved initiering av 

klubbens hymne på en form for klubbinitiert spektakularisering som «godtas» av supportere 

på Øvre Øst. Likevel forsøker supportere å klargjøre sin deltakerrolle (Hjelseth, 2006: 279) 

ved at de prøver å synge så høyt som mulig for å overgå speakervolumet. 

En annen form for tribuneatferd er tribunekoreagrafi (Tifo): 
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«Ca. ti minutter før kamp ble det trukket en stor overhead som dekket hele tribunen. 

Overheadet var gjennomsiktig fra baksiden. Det viste bilde av smurfene som ble jaget og slått 

av trollen kledd i klubbens hjemmedrakt med septer og kjetting i handa. Øverst på bilde kunne 

man se 22 gullstjerner med et forskjellig årstall inni. Overheadet ble trukket ned ca. 5 

minutter før kamp» (Feltnotat fra RBK- Molde). 

Dette kan sees på som en måte å visualisere klubbens overlegenhet over rivalen, ved at 

smurfene symboliserer Molde- spillere som blir jaget og slått av trollene – symbolet på RBK- 

spillerne. Antall gullstjerner er et symbol som gjenspeiler hva klubben har oppnådd i den 

norske ligasammenheng opp gjennom årene. I tillegg til det visuelle, hørte jeg sangen «Vi 

hater Molde og Lillestrøm». Sangen referer direkte til RBKs motstander og de største 

rivalene. Dette sier noe om betydningen kampen har for supportere på Øvre Øst, samt at 

konkurransen og rivalisering utgjør en viktig faktor i å støtte laget og det utgjør en del av å 

være supporter jf. lads- mentaliteten (King, 2002: 153).  

Det er vanlig at visuelle effekter som flagg inngår som en del av tribunekoreografien: 

«Flaggene er i hovedsak plassert til venstre og i midten av tribunen, og så vidt jeg kan se er 

det blant annet flagg med dødningehode der man på undersiden kan lese ‘Ultras Nidaros’, 

flagg med Kjernens logo og flagg med svart i hvit. Disse blir brukt gjennom hele kampen» 

(Feltnotat fra RBK- Sarpsborg
12

). 

Hensikten med å bruke svarte og hvite flagg kan tolkes generell støtte til laget – RBKs farger.  

De ønsker å synliggjøre seg for andre tribuner, på banen og på tv-en hvilket lag de støtter og 

hvem utgjør tribunen.  Flagget med Kjernens logo viser mer direkte til tribunens identitet som 

viser til supporterklubbens primære tilholdssted. Flagget til UN symboliserer på sin side Øvre 

Øst som tribune med heterogene grupper, der UN presenterer seg selv separat. Flaggene under 

kampene symboliserer Øvre Øst som tribune med støtten til laget som overordnet norm, og 

som en tribune hvor UN som subkultur får legitimert sin autonome posisjon jf. kjernen vs. 

omverden (Thornton, 1997). Generelt betyr det også at synging og bruk av visuelle effekter på 

Øvre Øst har et kamprituelt preg, og som kan utgjøre en slags doxa (Aakvaag, 2008: 156; 

Bourdieu, 1984) som igangsettes av UN som minoritetsgruppe (jf. Moscovici, 1985). 

En annen form for tribuneatferd forekommer like etter kampene. Følgende ble observert: 

«Rosenborg kom seirende ut. Etter at kampene ble ferdigspilt, ble mange fortsatt stående. 

Etter kort stund kunne man se RBK-spillere komme gående mot Øvre Øst. De klappet til 
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publikummet på tribunen, tok seg i hendene og bukket. Deretter fortsatte de å klappe før de 

snudde seg og gikk til garderoben. Supporterne klappet tilbake mens spillere bukket» 

(Feltnotat fra RBK- TIL
13

). 

Klapping og bukking kan tolkes som takknemligheten spillere ønsker å utrykke, samt at de 

ønsker å gi inntrykk av at deres tilstedeværelse og bidrag fra tribunen påvirket deres 

rolleutøvelse i en positiv retning. Spillerne og supporterne takker hverandre for støtten. På 

denne måten bekrefter supporterne gjensidigheten i relasjonen, og bidrar til at supporterne 

opprettholder en følelse av at de betyr noe – at de utgjør en forskjell. Supportere gjennom sin 

innsats på tribunen, ønsker å gi et inntrykk av at de er deltakere. Når spillerne takker til Øvre 

Øst er dette med på å bekrefte det inntrykket supporterne ønsker å avgi jf. inntrykkstyring 

(Aakvaag, 2008: 75;Goffman, 1992).  

 Tribuneatferd på Øvre Øst kan sees i sammenheng med fasilitering, der fotballaget kan 

antakelig klare å yte mer og få best resultat når publikummet er til stede (Allport, 1924; Bø, 

2005: 218). Videre kan spillernes takknemlighet vist til Øvre Øst i etterkant av kampen sees 

som en slags anerkjennelse av supporterens indirekte delaktighet i forestillingen. På denne 

måten er det ikke nødvendigvis bare snakk om å betrakte supportere og spillere som 

henholdsvis tilskuere og deltakere, men som en situasjon der både supportere og spillere på 

ulike måter deltar aktivt i løpet av en kamp (Hjelseth, 2006: 279). Supporterens delaktighet på 

tribunen legitimerer supporterens makt som sitter på den fotballkulturelle kapitalen (Hjelseth, 

2006) – altså innsats og engasjement kanalisert gjennom synging, klapping, og hopping 

gjennom hele kampen. 

Ved en annen anledning observerte jeg at en slik praksis uteble: 

«Kampen endte uten mål. Etter at kampen ble blåst av gikk spillere rett i garderoben. 

Supporterne på Øvre Øst la merke til det og snudde seg mot utgangen og stilt seg i køen for å 

forlate tribunen. Denne gangen ble det ikke noe klapping og bukking fra spillerens side» 

(Feltnotat fra RBK- Molde). 

Følgende observasjon kan tolkes på flere måter. For det første kan det tenkes at spillerne var 

så skuffet over sin egen forestilling på banen, at de valgte ikke å dele den med supporterne på 

Øvre Øst, slik de gjorde under de øvrige kampene jeg observerte. For det andre kunne det 

hende at spillerne trodde at de ikke fikk den støtten de forventet at de skulle få fra Øvre Øst i 

en så viktig kamp. Dette kan knyttes til unnasluntring, der spillere følte at noen supportere 

underpresterte på tribunen eller lot være å bidra med å lage trøkk (Bø, 2005:220).  Det kan 
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tenkes at sjansen ville vært større for at spillerne takket supporterne for støtten om 

forestillingen på banen resulterer i tre poeng, altså seier. Da ville det vært lettere for spillerne 

å dele sin fornøyelse med supporterne og gi dem honnør for innsatsen de la ned. En slik 

hendelse på tribunen kan også tyde på en viss distanse mellom spillere og supportere, eller et 

skille mellom deltakere og tilskuere. Det kan også tolkes som brudd på «kontrakten», som 

innebærer gjensidighet i relasjonen mellom spillerne og supportere på Øvre Øst. Da spillere 

kom og takket for støtten i kampen mot Viking var dette et slags tegn på en normalisering av 

relasjonen mellom supporterne og spillerne.  

4.5 Oppsummering 

Kjernen-puben oppfyller i hovedsak en sosial funksjon der supportere omgås sosialt og 

bygger opp stemningen før kampen. Visuelle effekter som flagg og bannere ser ut til å ha en 

sentral status på Øvre Øst, spesielt blant UN. Disse effektene kan være med på å fremstille 

supportere på Øvre Øst både som homogen og heterogen gruppe på en og samme tid, da disse 

effektene like greit kan tolkes som UNs egne så vel som symboler på en overordnet 

praksisform på Øvre Øst.  

 Vorspiel betegner en sosial setting der supporterne kan utvikle og reprodusere sosiale 

bånd forut for støtte for RBK. Musikken utgjør en del av forberedelser til kampene blant 

supportere. Tilfredsstillelse av ens egen musikksmak kan forutsette å komme i riktig 

«supportersetting». Likevel skal det sies at musikken har varierende status som forberedende 

praksisform, da noen den spiller liten eller ingen rolle i kampforberedelsene blant enkelte 

informanter. I likhet med musikksmak, er det å benytte seg av riktig klesplagg en mulig 

forberedende praksisform blant supportere på tribunen. 

 Hvilken type bekledning folk benytter på kamp, og i hvilken grad de engasjerer seg i 

så henseende, har vist seg å variere blant supportere på Øvre Øst. Det finnes ikke en entydig 

kleskode under kampene, noe som kan skyldes symbolets fleksibilitet, som baserer seg 

supporterens subjektive oppfatning og fortolkning, men som i seg selv ikke utgjør en faktor til 

å bli ekskludert. 

 Valg av sangene skjer spontant og blir primært påvirket av lagets prestasjon ute på 

banen. På denne måten står UN for en bestemt form for spektakularisering på tribunen. I noen 

tilfeller blir visuelle effektene brukt til å fremheve klubbens rivalisering med og overlegenhet 

over andre klubber. Det eksisterer en form for samhandling mellom spillere og supportere 

etter kampen, som merkes spesielt når laget vinner kampene sine. En slik samhandling kan 

kobles til gjensidig respekt og annerkjennelse mellom spillere og supportere. 
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5. Supporterrelasjoner på Øvre Øst 

I dette kapitelet vil jeg først undersøke særegenhet Øvre Øst har som tribune i forhold til 

resten av Lerkendal. Målet med 5.1 er å analysere hvordan supportere/informantene som ikke 

er med i UN reflekterer over tribunens betydning for dem personlig og sosialt. Årsaker for at 

de liker seg på tribunen vil kunne gi grunnlag hva relasjonene mellom dem og UN består av.  

I 5.2 og 5.3 går jeg dypere inn på analysen av gjensidige oppfatninger UN og øvrig publikum 

på Øvre Øst har av hverandre, der poenget er å avdekke inntrykkene supportere gir og har av 

andre de står ved siden av på kampene. Gjennom de gjensidige oppfatningene kommer jeg på 

spor etter relasjoner mellom UN og det øvrige publikummet på tribunen. I 5.4 søker jeg å få 

fram situasjoner som illustrer relasjonene på tribunen mellom partene. 5.5 analyserer UNs 

rekrutteringspraksiser som avdekker graden av UNs eksklusivitet og «sammensmelting» med 

det øvrige publikummet fra Øvre Øst. 

5.1 Øvre Øst –«Kjernen» av Lerkendal 

Informantene gjorde rede for hvorfor de valgte å stå på Øvre Øst, og hvilken betydning 

tribunen har for dem. Kent svarte følgende på spørsmålet om grunnen til å stå på Øvre Øst: 

«Jeg kunne sittet på en langside på Lerkendal eller i VIP-en og spist god mat for å følge 

kamper spesifikt, men det er noe ved å stå der og synge, utagere litt og virkelig få ut følelsene 

for klubben sammen med sine likesinnede. Jeg føler at jeg får utløp for min kjærlighet for 

RBK ved å stå på Øvre Øst, og ikke om jeg ser kampen på tv eller står en annen plass på 

Lerkendal» (Kent, supporter på Øvre Øst). 

Utsagnet kan tolkes at deltakelsen i tribunelivet betegner et særtrekk ved å stå på Øvre Øst. Å 

stå og synge kan tolkes som en overordnet norm og forventning på Øvre Øst, og samtidig et 

tegn på at man ofrer litt for klubben i form av innsats på tribunen. Det kan tenkes at sang er et 

av grunnleggende tegn på hvordan han kanaliserer sine følelser for RBK. Samtidig kan det 

også bety at man i mindre grad deltar andre plasser på Lerkendal. Dette tyder på unik 

supporterkultur som dyrkes på Øvre Øst. Dette utgjør en viktig distinksjon mellom Øvre Øst 

og resten av Lerkendal. 

Mia bygger videre på Kents argumentasjon: 

«Man får mye mer følelser for spillet når man har følelser sammen. Når det er flere som har 

samme følelser, blir gleden og sinne større. Man får bedre utløp for følelsene da man har 

noen som føler det samme. Følelsene som deles er alt Øvre Øst handler om» (Mia, supporter 

på Øvre Øst). 
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Mia viser i større grad enn Kent til betydningen av å fremstå kollektivt. For Mia fremstår 

Øvre Øst som en tribune der man deler følelser ved å opptre kollektivt og med en felles 

målsetting – støtte til RBK. Følelsene og reaksjonene får større gjenklang og effekt når man 

kan dele de med andre. Under kampene la jeg merke til hvor glade supporterne var da RBK 

skåret, der mange omfavnet hverandre, og situasjoner hvor man ble mutt når motstanderen 

skåret og at mange på tribunen kjeftet på dommeren når han ga straffespark eller frispark til 

motstanderen.  Kollektivt bidrag på tribunen og sterk solidaritet som avdekkes i utsagnet til 

Mia refererer til karakteristikken som beskrives under lads- mentaliteten (King, 2002: 151-

152). Dette står i motsetning til new consumer fans mentaliteten (King, 2002: 154-155) som 

kan finnes andre tribuner på Lerkendal. 

 Drivkraften bak deltakelsen på tribunen ligger i kollektiv atferd. Supportere klarer å 

yte mer på tribunen sammen med andre supportere jf. fasilitering (Allport, 1924; Bø, 

2005:218). I tillegg til fasilitering utgjør gruppepåvirking (Bø, 2005: 101) en annen faktor for 

at supporterne blir inkludert og føler tilhørighet til klubben, tribunen og supporterklubben. 

Denne normen er dannet på bakgrunn av en forutinntatt konsensus som kan referere til en 

slags form for doxa (Aakvaag, 2008: 156; Bourdieu, 1984). Gjennom sitt engasjement for 

laget, bidrar den kollektive atferden til å presentere Øvre Øst som «den mest 

stemningsskapende tribunen på Lerkendal», jf. tribunens inntrykkstyring (Aakvaag, 2008: 75; 

Goffman, 1992). Å kunne bidra til å skape stemning på tribunen utgjør en viktig forutsetning 

for fotballsupportere i Norge (Hjelseth, 2006: 279).   

Motiver for å stå med Øvre Øst knyttes også til det sosiale. Bjarte ga utrykk for følgende: 

«Jeg ville ikke blitt en gjenganger på Lerkendal om jeg ikke hadde en plass der jeg fikk møte 

venner og bekjente. Det å stå på Øvre Øst gir meg en følelse av tilhørighet, ikke bare til RBK, 

men også til Kjernen for øvrig. Jeg føler også at jeg bidrar med noe annet enn bare å stå og 

se. Man skaper god stemning, som spillere setter stor pris på» (Bjarte, supporter på Øvre 

Øst). 

Utvidelsen av ens sosiale nettverk er en viktig forutsetning for å dra på kamp, da den enkelte 

supporteren regner med at miljøet fremstår som trygt og inkluderende (Crawford, 2004: 81). 

Med andre ord er det ikke tilstrekkelig å se kampen, men også gjøre en innsats på tribunen for 

å hjelpe laget framover. På den ene siden identifiseres Bjarte med det King kaller for lads- 

mentaliteten, som innebærer deltakelse og bygging av solidariteten gjennom sosial 

samhandling (King, 2002: 151-152). Betydningen av sosiale bånd spiller også en vesentlig 

rolle i så måte. På den andre siden kan supporterne som omgås på Kjernen-puben eller på 
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tribunen ha flere overlappende interesser enn RBK, og dette refererer til multiplekse sosiale 

bånd (Bø, 2005: 161; Mitchell, 1969). Det medfører at supportermiljøet på Øvre Øst kan ha 

noen tilleggsverdier som å ha det sosialt – altså at fotball alene ikke er nok. Resultatet blir at 

supporterens behov for sosial omgang får et underholdningselement som gjør at 

vedkommende vektlegger også betydningen av å være tilskuer jf. new- consumer fans (King, 

2002:154-155), selv om det ikke er åpenbart.  

En annen ting som taler i favør av felleskapet som Bjarte gir uttrykk for, er kontakten mellom 

folk i forkant av kampen. Han fortsetter: 

«Jeg har mange kompiser som jeg har oppvokst og sett kamper sammen med. Jeg vet om flere 

som kommer på kamp og som ikke kjenner noen, men som man blir automatisk kompis med 

etter en tur på Kjernen-puben. Dette utvidet min omgangskrets betydelig» (Bjarte, supporter 

på Øvre Øst). 

Mias argumentasjon overlapper med Bjartes oppfatninger, og hun tilføyer: 

«Jeg synes at det er viktig å møte opp og støtte laget uansett kamp og hvordan laget gjør det. 

Du trenger ikke å kjenne folk for å kunne snakke med dem. Man blir venn med de andre fordi 

man er en del av Øvre Øst og Kjernen» (Mia, supporter på Øvre Øst). 

Mias argumentasjon peker i retning av en bred form for inkludering og aksept. Denne 

inkluderingen er dermed en uomtvistelig del av tilværelse som supporter på Øvre Øst. Det 

virker som at det er forutinntatt at alle som står på Øvre Øst er der for å støtte klubben, og at 

det fremstilles som tilstrekkelig argument for at folk blir kjent med hverandre. Utsagnet til 

Mia gir uttrykk for en forestilling om at man står på Øvre Øst for å bidra, og støtter laget i tykt 

og tynt, noe som kan sies å tilsvare lads- mentaliteten (King, 2002: 152-154). Dette kan anses 

som en overordnet norm ved å stå på Øvre Øst, og som styrker solidariteten på tribunen. I 

tillegg til å fungere som en slags back stage for supportere (jf. 4.1), betegner Kjernen-puben et 

sted der man kan etablere og styrke nettverk/bånd som ikke bare omhandler felles kjærlighet 

for RBK, men også mer enn dette. 

Utløp av frie meninger utgjør en annen viktig motivasjonsfaktor for Bjarte. 

«Mens man satt og klappet på resten av stadion, kunne man få utløp av frie meninger og mye 

mer spontane reaksjoner på Øvre Øst. Engasjementet er det som skiller Øvre Øst fra resten 

av publikummet på Lerkendal. Man får muligheten til å utfolde seg fritt, si hva man vil uten at 

noen snur seg mot deg» (Bjarte, supporter på Øvre Øst). 
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Bjarte gir implisitt utrykk for at utageringen på Øvre Øst kunne i høyere grad blitt lagt merke 

til og møtt med en avvisende reaksjon andre steder på Lerkendal. Bjartes sammen med Mias 

og Kents utsagn viser til kjennetegn ved den særegne supporterkulturen som man har på Øvre 

Øst. Tribunekulturen på Øvre Øst kan også betraktes som subkulturell (Thornton, 1997: 32-

33), fordi at den baserer seg på praksisformer som skiller seg og ikke kan overføres andre 

steder på Lerkendal som f.eks. supporterens deltakerrolle på tribunen i form av kontinuerlig 

synging, hopping, klapping og mengden av fri utfoldelse og spontanitet.   

For Kent betegner Øvre Øst en arena der han kan få bukt med stress og frustrasjon på jobben. 

«Betydningen av å stå med Øvre Øst kommer tydelig fram om jeg hadde en arbeidsdag med 

mye stress og frustrasjon. Øvre Øst blir dermed en arena der jeg får blåse ut litt. Jeg kan få ut 

litt ved å synge, kauke og hoppe. Jeg får ut litt av den aggresjonen og frustrasjonen. Det blir 

som å punsje på en punchingbag. Deretter føler jeg meg roligere og mer tilfreds etter 

kampen» (Kent, supporter på Øvre Øst). 

Parallellen mellom punchingen og graden av engasjementet på tribunen kan bety at han 

bruker overskuddet av energien som ble akkumulert av stress og frustrasjon på å vise sitt 

engasjement for klubben. Om man ser tilbake på utsagnet, kan det virke som at synging, 

kauking og roping på tribunen innebærer en form for avreagering. I Nick Hornbys Fever Pitch 

(1992) betegner han fotballkampen blant annet som en sosial situasjon for avreagering eller 

utblåsing av negativ energi som samles opp på jobb, i familien og andre sosiale situasjoner.  

Det er imidlertid tvilsomt om Kent kunne oppleve det samme om han satt en annen plass på 

Lerkendal. Forklaringen kan også ligge i det faktum at man omgås av sine likesinnede der 

støtten til laget blir det viktigste, og at alle problemer vedkommende måtte ha da får en 

«sekundær» betydning, i alle fall så lenge man er på tribunen og støtter laget sitt.  

5.2 Hvordan UN oppfattes: «De er en viktig ressurs for Øvre Øst» 

For å avdekke relasjoner mellom supportere på Øvre Øst, ble Mia, Kent og Bjarte spurt om å 

redegjøre for hvordan de oppfatter UN. De hadde følgende å meddele: 

«Min generelle oppfatning er at UN er et godt tilskudd på Øvre Øst og fungerer veldig bra 

som katalysator for å lage lyd på tribunen» (Kent supporter på Øvre Øst). 

«UN er en veldig engasjert gjeng som jobber mye under og utenom kamp for RBK» (Bjarte, 

supporter på Øvre Øst). 
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«Jeg synes at de er veldig flink og engasjert. De synger høyest og det er dem som gjør 

innsatsen og få med seg resten av Øvre Øst. De gjør en god innsats for klubben og Kjernen. 

Samtidig styrer til sanger veldig bra» (Mia, supporter på Øvre Øst). 

Alle er enige i at UN utgjør en viktig ressurs på Øvre Øst gjennom sitt engasjement og innsats 

på tribunen. Av utsagnene framkommer det at UN har en styrende posisjon på Øvre Øst hva 

syngingen angår, og at de på denne måten spiller en rolle som forsangere for hele tribunen. 

Når Mia sier at de styrer stemningen på tribunen, er det nærliggende å trekke inn Moscovici 

(1985), der UN som minoritetsgruppe får gjennomslag og har normdannende kraft på 

tribunen. 

Bjarte beskriver videre deres posisjon i forhold til resten av supportere på Øvre Øst: 

«De er helt klart dominerende på tribunefeltet. De har egne busser på borteturer. Jeg 

oppfatter dem ikke som ekskluderende, men tvert imot som åpne. Sånn sett er de rekrutterende 

og vil ha flere med i gruppen sin» (Bjarte, supporter på Øvre Øst). 

Ut fra utsagnet fremstår UN som subkultur (Thornton, 1997) på Øvre Øst. På denne måten 

danner UN grensen til resten av supportere på Øvre Øst og resten av Lerkendal for øvrig. 

Denne distinksjonen mellom UN og resten sier noe om gruppenes sterke kohesjon og 

konsensus om at de vil ha det slik, noe som for øvrig utgjør en av betingelser for at de får 

normdannende kraft på tribunen jf. Moscovici (1985). UN oppfattes som en rekrutterende og 

inkluderende gruppe som er tilbøyelig til å ta inn nye medlemmer. Selv om UN anses som 

åpne og rekrutterende, kan det tenkes at det finnes noen grenser for hvor åpne de er for andre. 

Oppfatningene av UN beskrevet her er samtidig med på å avdekke UNs subkulturelle kapital 

(Thornton, 1997), som innebærer deres sentrale posisjon i forhold til skapning av tribunelivet. 

Denne kapitalformen gir UN en maktposisjon på Øvre Øst som ikke kan overføres andre 

steder på stadion jf. subkulturell kapital (Thornton, 1997).  

Mia stod med UN og beretter følgende: 

«Jeg har faktisk stått med dem noen ganger, fordi jeg kjenner noen som står med dem og er 

medlem. For meg var det ikke så lett å stå der lenge, da jeg er ganske liten og de er veldig 

ivrige. Nå står jeg til høyre for feltet der de hører til, fordi jeg også liker å hylle, skrike og 

klappe selv. Jeg synes likevel at de er åpne og inkluderende, og det er faktisk en del av jobben 

deres» (Mia, supporter på Øvre Øst). 

Mia ser på åpenhet og inklusjon som en generell plikt UN har ovenfor resten av 

publikummet/supportere på Øvre Øst, noe som kan tolkes i retning av at UN til en viss grad er 
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«sammensmeltet» eller assimilert på tribunen. Samtidig kan det være at sosialt nettverk utgjør 

en faktor for å kunne stå med UN. Åpenheten for å stå med UN kan ikke nødvendigvis kobles 

til UNs rekrutteringspraksiser, men heller sees som en mulig strategi UN bruker for å unngå å 

bli betraktet som ekskluderende. UN oppfattes ikke som en for rigid eller ekskluderende, og i 

følge Moscovici (1985) er dette en annen forutsetning for at minoriteten får gjennomslag 

ovenfor majoriteten. Atferdskoder spesielt i forhold til tribuneinnsats assosierer til UNs 

normdannende kraft på hele tribunen, som også utgjør en slags doxa (Aakvaag, 2008: 156; 

Bourdieu, 1984).  

Kent oppfatter imidlertid UN som en supportergruppe bestående av folk med ulike 

holdninger: 

«UN består nok av liberale og radikale fanatikere. Fanatismen ser jeg på som usedvanlig 

stort engasjement på tribunen og utenfor Lerkendal. Særlig den yngre garden i UN som har 

vokst opp med å se «Football factory» og «Football hooligans». Ved å vokse opp med det som 

ideal, kan noen dra den italienske eller sør- europeiske Ultras linje med tilnærmingen ‘Jeg er 

tøff, fordi jeg er med i Ultras’» (Kent, supporter på Øvre Øst). 

Kent anerkjenner at enkelte medlemmer i UN kan ha andre holdninger enn det organisasjonen 

egentlig står for, og oppfatter UN som splittet ideologisk. Med tanke på at UN ikke oppfattes 

negativt og at de fremstår som styrende ift. tribunelivet og det visuelle, kan det tenkes at de 

importerte trekkene ved Ultras- kulturen i Italia og Sør- Europa som Kent redegjør for ikke får 

gjennomslag i UN. Holdningene til de yngre i UN som Kent forklarer har noen fellestrekk 

med deler av casuals-mentaliteten som viser tilbøyelighet til slåssing og voldelige handlinger 

(Fossum, 2012:170). Den siste delen av utsagnet kan knyttes til fremheving av maskulinitet, 

som for øvrige kjennetegner lads- mentaliteten (King, 2002: 151). En slik holdning kan 

knyttes til heterdoxa (Aakvaag, 2008: 157; Bourdieu, 1984) - motstand som kan oppstå 

innenfor UN, der de yngre medlemmer av UN står i opposisjonen til ultrasmentaliteten som 

ikke er voldelig.  

Videre sier Kent følgende om UNs innsats på tribunen: 

«UN styrer stemningen på tribunen, og de har tatt initiativet til å sette i gang syngingen, være 

forsangere og skape livet, og det er greit for meg. Uten dem på Øvre Øst, ville det ikke vært 

like bra liv, like bra lyd og like bra stemning» (Kent, supporter på Øvre Øst). 

Kent nevner forsangerjobben som UNs hovedfunksjon på Øvre Øst, samt at han sier at UN 

selv har påtatt seg denne rollen. Det kan tolkes dit at Kent ser det som at UNs oppgave om å 

sørge for tribunelivet utgjør en essensiell del av supporterkulturen på Øvre Øst. Samtidig kan 
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utsagnet tolkes som at UNs rolle får bred aksept blant øvrig publikum og at UN har 

opparbeidet seg en viss maktposisjon i forhold til resten av publikummet på tribunen. Det 

støttes med Fossums funn som viser at ultraskulturen i RBK er ikke problematisert som i 

andre norske klubber (Fossum, 2009).  Rollen som igangsetter på tribunen skaper 

forventninger som UN må leve opp til, og som antakelig medfører at det øvrige 

publikummet/supportere på tribunen opptrer konformt jf. gruppepåvirkning (Bø, 2005: 101).  

5.3 UNs oppfatninger av Øvre Øst: «De gjør akkurat det samme som oss…» 

I dette kapittelet er jeg interessert i å høre om oppfatninger UN har av supporterne de står 

sammen med på Øvre Øst. Arild starter med å berette følgende: 

«Resten av folkene på tribunen er en ting, men resten av Lerkendal er altfor stille. Når det 

gjelder de andre som står sammen med oss, gjør de aller fleste gjør en viktig jobb og akkurat 

det samme som oss, nemlig å rope så høyt så mulig for Rosenborg» (Arild, UN). 

Utsagnet til Arild starter med at han differensierer Øvre Øst fra andre tribuner på stadionet. 

Det kan tolkes dit at resten av publikummet på Lerkendal stadion ikke har den samme 

supporterkulturen som supportere på Øvre Øst har. Øvre Øst fremstår uten tvil som en tribune 

der det lages mest trøkk under kamper. Det merkes veldig godt visuelt og ikke minst auditivt.  

 Arild anerkjenner innsatsen resten av publikummet/supportere på Øvre Øst ift. 

tribuneliv. På dette punktet tyder det på at UN og resten av tribunen deler den samme 

grunnleggende normen om å støtte laget. Denne normen inngår i supporterkulturen som 

dyrkes på Øvre Øst.  

Arild og Aksel innrømmer at det finnes noen som ikke lever opp til det som forventes på 

tribunen. De uttrykker følgende: 

«Man har alltid hatt de som er der for å oppleve stemningen, og som ikke er med på å lage 

den selv, og det irriterer meg. De blir man aldri helt kvitt» (Arild, UN). 

«Personlig gir jeg blanke i hvem som møter opp, så lenge de bidrar. Noen turister vil det 

alltid være» (Aksel, UN). 

Det forventes at man synger, roper og hopper for RBK når man står på Øvre Øst. Av 

observasjonene fremkommer det at den gunstige plasseringen til UN på midten av tribunen gir 

Arild og Aksel et godt utgangspunkt for å se hvem som bidrar og ikke bidrar til 

tribunestemning. På så snevert felt kan det tenkes at supporteren er sosialt synlig, og at 

unnasluntringen (Bø, 2005: 220) blir lagt merke til. Det at man ikke bidrar til å lage 

stemningen selv kan utgjøre en utfordring for supporterrelasjoner på Øvre Øst. Eksistensen av 
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dem som ikke yter noe på tribunen kan gå på bekostning av generelle stemningen på tribunen 

og stadion for øvrig. Dette er helt klart noe UN ikke identifiserer seg med og som de stiller 

seg i opposisjon til. De som Aksel kaller «stemningsturister» kan havne under kategorien new 

consumer fans (King, 2002: 154-155), som i høyere grad er motivert for å dra på kamp av 

underholdningsmotiver og for å oppleve stemningen. En gruppe av «stemningsturister» kan 

potensielt utfordre den etablerte doxa som gjelder på Øvre Øst- bidra til skape stemning og 

støtte Rosenborg, eller «utgjøre motstand» mot det som tas for gitt, eller heterdoxa (Aakvaag, 

2008: 157; Bourdieu, 1984). 

Likevel ser begge to også noe positivt bak dette. Arild og Aksel beretter følgende: 

«Det er kanskje greit å ha en halv sesong for å oppleve stemningen på nært hold, for så å 

bidra selv etter hvert»(Arild, UN). 

«Mange av de som ikke bidrar i begynnelsen blir aktive bidragsytere etter hvert» (Aksel, 

UN). 

Begge utsagn kan tolkes i retning av at passiviteten på tribunen sees som en midlertidig 

tilstand. Opplevelsen av stemningen kan tolkes som en tilvenningsfase der den enkelte 

supporteren lærer seg sanger som synges på tribunen, rytmen på klapping og hvem som starter 

sangene. En slik fase kan ta litt tid, noe som både Arild og Aksel virker å ha forståelse for, og 

dette kan være et tegn på hvordan de rasjonaliserer (Garfinkel, 1967; Ritzer, 2007: 144-146) 

det som ikke burde skje på tribunen. 

Prestasjoner ute på banen er med på å prege stemningen på tribunen. 

«Verdiene har alltid vært de samme, og handlet mest om å støtte RBK og at vi ikke stopper å 

synge selv om vi taper 2-0.  Det som plager meg mest, er det at det blir for vanskelig å få med 

seg resten av Øvre Øst når det går tungt ute på banen. Det er da man egentlig skulle ha gitt 

det lille ekstra, men da blir man lett sur og stille virker det som» (Arild, UN). 

Dette utsagnet bekreftes også av følgende observasjon under kampen mot Tromsø IL: 

«Etter utligningen til Tromsø slet laget spillemessig. Det ble helt stille på Øvre Øst i noen 

minutter. Det fikk forsangeren fra UN til å reagere på en sint måte. Han kjeftet resten av 

publikummet med å rope `Skjerpings, kom igjen og syng!´» (Feltnotat på stillingen 1-1 på 

RBK-Tromsø IL, 8.5.13). 

Dette utsagnet peker på en ambivalens i forhold til hva som forventes og hva som faktisk 

gjøres på tribunen. Arild utrykker implisitt at UN er nødt til å få med resten av tribunen for å 

skape bra tribuneliv, jf. mangel på fasilitering (Bø, 2005: 218). Dette viser til avhengigheten i 
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relasjonen mellom UN og resten av supportere/publikummet på Øvre Øst. Det som 

framkommer av utsagnet til Arild og mine egne observasjoner er at lagets dårlige prestasjon 

har en negativ effekt på resten av publikummet på Øvre Øst og for øvrig den generelle 

tribunestemningen. Lagets prestasjoner styrer i høy grad hvor mye supportere bidrar på 

tribunen. UN prøver dermed gjennom verbale sanksjoner å gjenopprette doxa (Aakvaag, 

2008: 156; Bourdieu, 1984), altså normen at alle må synge uansett kamputvikling. Når det 

likevel blir dårligere synging om resultatene går i mot, tilhører dette kategorien «det som ikke 

skal skje, men som likevel skjer hver gang». Man blir litt oppgitt, stille og mutt. Monotonien 

som da oppstår blir da en del av atmosfæren på tribunen. Dette kan tolkes dit at UN og resten 

av publikummet på Øvre Øst har ulike oppfatninger om hvordan og når RBK skal støttes, noe 

som kan prege relasjonen i negativ retning. 

Nils har en annen oppfatning av øvrige publikummet/supportere på Øvre Øst enn hva tilfelle 

er med Arild: 

«Det finnes ikke så mange stemningsturister som før virker det som. Synes at 

motgangssyngingen har blitt bedre de senere årene» (Nils, UN). 

Utsagnet til Nils kan tolkes dit at UN i høyere grad enn tidligere har blitt anerkjent blant 

resten av publikummet/supportere på Øvre Øst. Det kan skyldes den langvarige innsatsen de 

har gjort for å få flest mulig til å bidra på tribunen, og at det har resultert i at flere deltok på 

motgangssyningen og gjorde stemningen bedre. Muligens kan utsagnet også tolkes dit at UN 

på et nåværende tidspunkt har blitt enda bedre etablert på Øvre Øst, og at deres agenda nå blir 

gjenkjent blant flere supportere på tribunen. Dette kunne resultere i at flere supportere får 

ønske om å bidra til å støtte laget. Effekten av dette kan bli bedre relasjoner blant supportere 

på Øvre Øst, og muligens at deler av lads- mentaliteten (King, 2002: 152-154) mtp. 

synging/deltakelse på tribunen styrkes. At motgangssyningen har blitt bedre betyr ikke 

nødvendigvis at den svarer til UNs forventninger. 

Nils oppfatter resten av publikummet/supportere på Øvre Øst som lite villige til å ta initiativ 

selv i forhold til det visuelle: 

«Folk på Øvre Øst kunne bli bedre på å lage flagg og liknende selv. Der er de dårlig. Utenom 

det vi fra UN maler på dugnader er det lite å se. Det er alltid plass til flere flagg, to- stangs 

og bannere» (Nils, UN). 

Utsagnet kan også begrunnes i følgende observasjon: 
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«Flagg brukes for det meste nede i midten av tribunen, der UN holder til» (Feltnotat fra RBKs 

kamp mot Sarpsborg
14

). 

En mulig forklaring på at resten av publikummet/supportere på Øvre Øst ikke bidrar så mye 

som Nils skulle ønsket, kan være fordi UN selv har påtatt seg den rollen. Rollen om å lage og 

bruke visuelle effekter under kamper fører med seg en forventning om at resten av supportere 

på tribunen ikke skal ha noe med dette å gjøre. En annen forklaring kan være at UN og resten 

av publikummet/supportere på tribunen har ulik rolleoppfatning angående bruk og laging av 

visuelle effekter. Ut fra Nils’ utsagn kommer det fram at ansvaret for visuelle effekter er 

asymmetrisk fordelt mellom partene. Ved å uttrykke sin misnøye med manglende initiativ 

angående Tifo, fremhever UN betydningen av sitt subkulturelle uttrykk for den subkulturelle 

kapitalen (Thornton, 1997). Makten UN praktiserer blir dermed legitimert ved at UN setter i 

gang tribunelivet og står for det meste bak bruk av visuelle effekter laget på Tifo- dugnadene, 

men også i lys av verbal sanksjonering. En annen mulig forklaring på manglende innsats 

angående Tifo ligger i at innsatsen UN gjør er tilstrekkelig i seg selv og at det ikke er behov 

for ytterligere innsats eller at flagg og bannere som lages av folk utenfor UN har en tematikk 

som UN ikke anerkjenner. EN kan risikere å tape ansikt ved å lage flagg som ikke 

anerkjennes som pene/gode/verdige av UN. 

5.4 Supporterrelasjoner i lys av situasjonsbeskrivelser 

Dette underkapitlet omhandler hvordan supporterrelasjoner på Øvre Øst manifesterer seg 

gjennom ulike situasjoner under kampene som kunne observeres, og det som supportere selv 

beretter. Bjarte beskriver supporterrelasjonene følgende: 

«Stemningen på tribunen begynner med at UN starter med å si «Kom igjen trollan!», og da er 

det gruppen på 40-50 som starter. Resten av folket svarer med å si det samme, og slik går det 

fram og tilbake. Grunnen til at jeg nevner det er at UN er pådrivere og de er få. Med 1000 

mennesker rundt skal de 40-50 prøve å overgå alle rundt seg»(Bjarte, supporter på Øvre Øst). 

Det virker som at det finnes en generell forventning om at UN setter i gang stemningen på 

hele tribunen, som baseres på latent enighet og tas for gitt jf. doxa (Aakvaag, 2008: 156; 

Bourdieu, 1984). Stemningen begynner alltid fra den sentrale delen av tribunen som er teipet, 

der UN holder til. Mannen med megafonen setter i gang ulike RBK- sanger, og resten av 

tribunen synger med. At UN prøver å synge høyere enn resten av publikummet/supportere på 

tribunen kan ha sammenheng med at de ønsker å legitimere og vise sin maktposisjon på Øvre 

                                                           
14

 Det samme ble observert under alle kampene jeg overvar i Kjernen. 
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Øst. I lys av Moscovici (1985) utgjør UN en minoritetsgruppe som har gjennomslag og 

normdannende kraft ovenfor majoriteten av supportere på tribunen mtp. igangsetting av 

tribunelivet.  

Mia beskriver supporterrelasjoner på Øvre Øst gjennom følgende kampsituasjon: 

«Situasjonen med to oppsangere fra UN, som synger henholdsvis snur seg mot høyre og 

venstre siden av tribunen. De to oppsangere fremstår som lagledere for høyre og venstre 

siden av tribunen. Lagene på hver av sidene synger vekselvis etter oppstarten fra lagledere. 

Da synger venstre og høyre siden av tribunen mot hverandre, og hele tribunen fremstår som 

helhet» (Mia, supporter på Øvre Øst). 

Det er tydelig at Mia ser på stemningen på tribunen som et rollespill (Goffman, 1992), der 

høyre og venstre siden av tribunen konkurrerer mot hverandre for å lage mest mulig trykk. 

Konkurranse innad i tribunen kan få en symbolsk betydning, og en slik oppfatning av 

situasjonen kan virke som en motivasjonsfaktor for begge sidene av tribunen. Begge lagene 

slik som Mia uttaler det, oppfordrer hverandre til å synge høyere, og noe som resulterer i at 

tribunen fremstår som mer samlet om et felles mål – å støtte RBK. I likhet med Bjartes, kan 

Mias utsagn knyttes til fasilitering (Bø, 2005: 218), der høyre og venstre siden av Øvre Øst får 

hverandre til å yte mer, og som til slutt kan resultere i bedre trøkk på tribunen. Selv om 

tribunesider fremstår tilsynelatende som konkurrenter i forhold til synging, opptrer begge 

sider av tribuner enhetlig/kollektivt.  

En annen situasjon som illustrerer relasjoner mellom UN og resten av 

publikummet/supportere på Øvre Øst oppsto like etter at kampen mellom RBK og Viking var 

ferdigspilt 03.11.13. Følgende ble notert: 

«Etter at kampen endte 2-1 til RBK, fikk man sett sluttminuttene av oppgjøret mellom 

Strømsgodset og Tromsø IL på storskjerm på Lerkendal. Kampen endte med 0-0. Plutselig 

begynte en liten supportergruppe å klappe og rope «Tromsø, Tromsø!». Flere fra UN snudde 

seg mot den gruppen og reagerte med å bue på dem. Deretter ble det stille på tribunen, og 

folk begynte å forlate tribunen» (Feltnotat fra RBK-Viking). 

Følgende observasjon kan forklares med at støttende rop til Tromsø har en indirekte 

sammenheng med RBKs økte sjanser for å ta igjen Strømsgodset og vinne Tippeligaen. 0-0 

mellom Strømsgodset og TIL ble av noen supportere ansett som positivt resultat for RBK. 

Grunnen til at UNs medlemmer buet ned supportergruppen på Øvre Øst kan ha to 

forklaringer. Den første forklaringen er at vedkommende har brutt med generelle normen på 

tribunen – støtte til RBK under kampen. Den andre forklaringen kan være at UN ikke gikk 
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med på at noen av de øvrige supportere på Øvre Øst overtar deres rolle som stemningsskapere 

på tribunen. Dette er med på å bekrefte deres innlevelse i rollen som forsangeren på tribunen, 

og en viss maktposisjon i forhold til resten – det er UN som bestemmer når det skal synges og 

hva som skal synges. Det er lov å håpe på TIL- poeng, men ikke aktivt hylle TIL gjennom 

sang. På den ene siden prøvde den involverte supportergruppen å utfordre doxa (Aakvaag, 

2008: 157; Bourdieu 1984) som finnes på tribunen – støtte til RBK (jf. heterdoxa). På en 

annen side ønsker UN ikke å risikere å tape ansikt og autoritet som de har opparbeidet på 

tribunen, for det kunne antakelig forverre relasjoner mellom dem og det øvrige 

publikummet/supportere på Øvre Øst, samt utfordret deres posisjon på tribunen i det lange 

løp. 

Før den første seriekamp på Lerkendal, holdes det en marsj fra midtbyen til stadionet. Bjarte 

beskriver relasjonene i lys av denne marsjen: 

«Marsjen som holdes fra midtbyen til Lerkendal kjennetegnes med en del bannere og bluss 

som vises fram. Det er alltid UN som går i front. Resten av supporterne stiller seg bak dem, 

og dette viser at de er fremtredende og dem som synes best, mens resten følger etter» (Bjarte, 

supporter på Øvre Øst). 

Det som framkommer fra utsagnet er at UN ønsker at andre identifiserer dem som en gruppe 

av mest dedikerte RBK- supportere. En annen forklaring kan være at de ønsker å fremheve sin 

dominerende og adskilte posisjon i forhold til resten av publikummet/supportere på Øvre Øst 

og Lerkendal for øvrig. Posisjonen og visuelle effekter som Bjarte beskriver er felles for 

måten UN synliggjør seg på marsjdagen og ikke minst under kamper. En annen tolkning kan 

være at UN ikke fremstår fremtredende kun ovenfor supportere på Øvre Øst, men også 

ovenfor dem som ikke står på Øvre Øst i det hele tatt. På denne måten blir deres dominerende 

posisjon reflektert også utenfor Øvre Øst, og sånn sett inngår i deres rollespill for bredere 

publikum (Goffman, 1992). 

 Relasjoner mellom UN og det øvrige publikummet/supportere på Øvre Øst er også 

preget av situasjoner som illustrerer uenigheter. Tre sesonger uten ligagull kunne være 

grunnen til at UN stilte seg kritisk til sportsdirektøren Erik Hoftun. En situasjon som 

illustrerer en viss form for uenighet mellom UN og resten av enkelte supportere på Øvre Øst 

innebar spørsmålet om hvorvidt Hoftun må gå. Nils, Arild og Aksel beskriver denne 

situasjonen slik: 

«Resten som står med oss på Øvre Øst har problemer med å tåle sannheten. Vår mening om 

at Hoftun må gå gjenspeiler en dårlig relasjon til resten. Det samme gjelder Perry og 
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Jönsson. Jeg husker en som sa at han slutter med å gi penger til Tifo- Trondheim, fordi at vi 

ga uttrykk for at Hoftun må gå» (Nils, UN). 

«Det er først når vi stiller oss til opposisjonen til klubben at vi møter motstand, og at den 

dårlige relasjonen med resten manifesteres. UN forbeholder seg retten til å være kritisk til det 

som skjer rundt klubben» (Arild, UN). 

«Resten av folket på tribunen glemmer at de som sitter i ledelsen ikke eier klubben. Den er 

ikke Perrys eller Hoftuns. Det er vår klubb» (Aksel, UN). 

Det interessante med situasjonen Nils beskriver er at enkelte supportere kan ha oppfatning om 

at de heller bør støtte laget, enn å stille seg kritisk til klubbens ledelse. En annen tolkning kan 

være at noen supportere blant resten av publikummet/supportere på Øvre Øst har mer tillit til 

klubbens ledelse enn UN, og at de regner med at klubbens ledelse handler etter klubbens 

interesser. Dette kan også ses i sammenheng med UNs oppfatninger om at de er klubbens 

evige element som overgår klubbens ledelse og at de derfor forvalter klubbens verdier på best 

måte. Denne retten kan anses som «hellig» i den forstand at den også overgår autoriteten til 

klubbens ledelse (Hjelseth, 2006). Utsagn til Nils kan også ses i sammenheng med Kings 

beskrivelse av lads- mentaliteten, der supportere forbeholder seg retten til stille seg kritisk til 

klubbens utvikling, og deriblant klubbens ledelse (King, 2002: 152). Arild og Nils opplever 

enkelte av det øvrige publikummet/supportere på Øvre Øst som ukritiske, og dette står 

nærmere beskrivelsen av new consumer- fans, noe står i strid til deres lads- mentalitet (King, 

2002: 151-155). En tredje tolkning kan være at mange blant resten av publikummet på Øvre 

Øst har kritiske meninger til måten klubben drives på, men at de føler avmakt siden deres 

kritiske røster ikke finner gehør hos klubbens ledelse og dermed lar de være å involvere seg 

og ikke ønsker å utfordre doxa (Aakvaag, 2008: 156-157; Bourdieu, 1984) på tribunen – støtte 

til RBK gjennom hele kampen. Denne situasjonen er med på å danne en grense mellom UN 

og resten av publikummet/supportere på Øvre Øst jf. subkultur vs. omgivelser (Thornton, 

1997). Relasjoner mellom UN og resten av supportere på Øvre Øst er dermed preget av 

uenigheten om hvem som formidler klubbens verdier på best måte. 

Situasjonen fra 16. mai kampen i sesongen 2013 mot Sarpsborg vitner til Kents kommentar 

om den ideologiske sammensettingen i UN. Kent beskriver situasjonen følgende og epilogen 

blir beskrevet i feltnotatet: 

«Yngre medlemmer av UN ble stående på de ledige plassene på denne kampen, og fortsatte å 

stå der på kampen mot Sarpsborg, selv om det var stappfullt. Konflikten eskalerte da de nektet 

å komme seg over til feltet der øvrige UN medlemmer stod» (Kent, supporter på Øvre Øst). 
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«Situasjonen endte med at andre i UN fikk sine medlemmer over på sitt felt. Kort tid etter 

kampen satt jeg på Kjernen-puben, og så at UNs beklaget og tok i hånda en fra gruppen som 

var involvert i konflikten» (Feltnotat fra RBK- Sarpsborg). 

Situasjonsbeskrivelsen til Kent kan tolkes dit at de yngre medlemmer av UN har påtatt seg 

retten til å stå på plasser utenfor deres egen felt. Konflikten ble løst allerede i pausen, og det at 

UN beklaget seg etter kampen kan tyde på at enkelte i UN på en implisitt måte innrømmet sin 

skyld i konflikten. Det ble observert at UN fikk sine medlemmer over på feltet der de hørte 

hjemme, og konflikten skjedde i pausen, mens alt fremstod som normalt under begge 

omgangene. En slik konflikt kan ha sin forankring i flere samspillende årsaker. Økt 

konsumering av alkohol før kampen kunne vært knyttet til misforståelser blant partene og en 

midlertidig mangel på evnene til rasjonalisering (Garfinkel, 1967; Ritzer, 2007: 144-146) hos 

involverte parter. Mangel på rasjonalisering og en slags form for maktkamp kunne medføre at 

UN ble utfordret til å redegjøre for sin posisjon på Øvre Øst, og at de yngre medlemmene av 

UN ønsket å bruke situasjonen til å synliggjøre sin posisjon innenfor UN, jf. subkultur 

(Thornton, 1997).  

5.5 UNs rekrutteringspraksiser: «Han er for casual, la oss snakke med 

ham…» 

UNs rekrutteringspraksiser er viktige for å belyse grensedragninger mellom inkluderende og 

ekskluderende atferd på tribunen. Hva UNs rekrutteringspraksiser angår, har Arild følgende å 

si: 

«Alle får være med på Tifo- dugnader, og sånn sett er det veldig åpent. Gjør du en innsats på 

Tifo- dugnader uten å være med på kamp, kan du fortsatt være med i UN» (Arild, UN). 

Her er det interessant at oppmøte og innsats på Tifo- dugnader har en høyere status enn 

oppmøte på kampene. Det kan bety at innsats på tribunen uten å bidrag på Tifo- dugnader 

ikke er nødvendigvis tilstrekkelig for å bli med i UN. UN er åpen for å få alle til å bidra på 

Tifo, og slik sett kan denne praksisen anses som inkluderende. Dette arbeidet har en spesiell 

status knyttet til at man er villig til å ofre noe for saken. Kommer man bare på kamp, er man 

bare med på moroa, og ikke med på arbeidet som skjer bak kulissene. Likevel betyr det ikke 

at alle bidrar på Tifo- dugnader nødvendigvis blir rekruttert i UN. Det kan bety at andre 

kriterier knyttet til personlig egnethet, atferd og holdninger bidrar til at UNs utvalg av 

potensielle medlemmer blir snevret inn.  
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 UNs eksklusivitet ovenfor resten av publikummet/supportere på Øvre Øst kan også 

sees gjennom hvilke holdninger de har om gruppens ekspandering, og hva de ser på før de tar 

opp nye medlemmer. Arild belyser dette ved å si: 

«Vi kunne ha blitt 200 i morgen om vi ville det. Vi er så åpne som å si «Kom og stå med oss» 

til folk som vi møter på Tifo- dugnader. Når og hvis vi blir kjent med dem, finner vi ut «Dette 

er en fyr som synger mye og er med på TIFO-dugnader» eller « han er for casual
15

, la oss 

snakke med ham før vi bestemmer oss» (Arild, UN). 

Nils bygger videre på utsagnet til Arild og sier følgende: 

«Du blir ikke medlem av UN etter en kamp for å si det sånn» (Nils, UN). 

Det virker det som at UN har ambisjon om å vokse langsiktig som supportergruppe på Øvre 

Øst. Denne ambisjonen kan tolkes som en form for eksklusivitet UN har ovenfor resten av 

publikummet/supportere på tribunen. Ambisjonen om å vokse forsiktig kan i seg selv tolkes 

som en måte UN avgrenser seg fra resten av publikummet/supportere på Øvre Øst (jf. 

Thornton, 1997). Nils’ utsagn kan tolkes dit at rekrutteringsprosessen UN antakelig også 

trenger tid for «å speide» supporternes atferd, holdninger og innsats på tribunen og Tifo- 

dugnadene før de foretar en vurdering og fatter beslutning om hvem som egner seg til å være 

med i UN. Tifo- dugnader kan sees som en sosial setting, der de kan vurdere opptak av nye 

medlemmer. Deler av casual- mentaliteten som går ut på å avtale slåssing med supportere av 

andre klubber er noe UN tar avstand fra (Fossum, 2012:170). Mistanker om slike holdninger 

krever ytterligere interne vurderinger før endelig beslutning fattes.  

Videre peker Aksel på et annet kriterium UN tar hensyn til angående rekruttering av 

potensielle medlemmer: 

«Vi tar ikke opp for unge folk. Vi har en aldersgrense, der en fra mellom 18-20 kan være 

med» (Aksel, UN). 

Utsagnet til Aksel kan umiddelbart tolkes i retning av UNs eksklusivitet i forhold til det 

øvrige publikummet/supportere på Øvre Øst. Det kan være flere samspillende forklaringer på 

en slik praksis.  Å ta opp myndige medlemmer kan tolkes som strategi UN tar i bruk for å 

beskytte seg mot holdningene de ønsker å ta avstand fra.  Det trenger likevel ikke 

nødvendigvis bety at casuals gjennomgående er under 18 år, selv om det også kan skje. 

Aldersgrensen som UN setter i forhold til rekruttering kan gjelde både dem som ikke er 

                                                           
15

 «Han er for casual» refererer til personen /supporteren som tilhører gruppen som avtaler slåssing med 
supportere av andre lag, i følge Arild. For utdypende lesing om casuals- mentalitet, se f.eks. Hjelseth (2006). 
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internalisert den delen av casuals-mentaliteten som omfatter slåssing og dem som kan være 

tilbøyelige for å utøve vold før, under og etter kampen. En supporter som er myndig er 

ansvarlig for sine valg og handlinger og dette medfører at vedkommende blir mer selvbevisst 

og reflekterte. Dette kriteriet kan være en del av rasjonaliseringen (Garfinkel, 1967; Ritzer, 

2007: 144-146) ved UNs gjeldende rekrutteringspraksiser. På denne måten kan en slik praksis 

forhindre en eventuell motstand mot gjeldende normer og en potensiell trussel for 

ultrasmentaliteten i UN. Aldersgrensen for å bli tatt opp i UN tilsvarer aldersgrensen til å 

kjøpe øl i Norge. Dette kan også ha sammenheng med at UN blant annet ønsker å ha med folk 

som får lov til å utføre samme ritualer som dem – konsumering av øl. Konsumering av 

alkohol, oftest øl, utgjør del praksiser ved lads- mentaliteten (King, 2002: 151) som UN også 

dyrker ved å henge på Kjernen-puben. 

På spørsmålet om hvem som fatter beslutningene om hvem tas opp ble det gitt følgende svar: 

«De eldre medlemmene har ikke mer å si enn de andre i diskusjoner om hvem som blir med i 

UN. På en annen side betyr det ikke at en som har vært i UN i to måneder kan starte 

diskusjonen og fastslå «nå er vi enige». Det er vi som har vært her lenge som setter punktum 

for diskusjonen, selv om alle kan si sin mening. Det er en uformell hierarkisk fordeling i UN, 

der man skal ha respekt for dem som har vært her lengst » (Arild, UN). 

Nils peker videre på følgende: 

«Beslutningene knyttet til rekrutteringspraksiser i UN har resten av Øvre Øst ingenting med å 

gjøre» (Nils, UN). 

Utsagnet tyder på at graden av bestemmelse og status i UN blir ikke opparbeidet kun gjennom 

innsats på og utenfor tribunen, men også gjennom ansiennitet. De med lengst ansiennitet i UN 

har høyest status og autoritet. Forventninger som stilles til alle medlemmene som blir tatt opp 

i UN avhenger først og fremst av bred intern konsensus jf. minoritetsgruppers normdannende 

kraft (Moscovici, 1985). Beslutninger av folk med lengst fartstid i UN er et alternativ om bred 

intern konsensus angående opptak av nye medlemmer uteblir. UNs eksklusivitet over resten 

av publikummet/supportere på Øvre Øst kjennetegnes og avhenger av beslutningene de tar 

angående rekruttering. Utsagnet til Nils fremhever UNs ønske om å framstå som en 

operasjonelt lukket gruppe på Øvre Øst, som rekrutterer supportere etter særegne premisser og 

kriterier som de ikke ønsker å dele med andre supportere på tribunen.  

 Medlemmer med lengst ansiennitet i UN kan tenkes å ha størst mengde av det 

subkulturelle kapitalen (Thornton, 1997) og kan utøve makt ovenfor dem som har vært der i 

kortere tid. På en annen side sørger rekruttering av nye medlemmer for at noen få bestemmer 
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og får gjennombruddskraft ovenfor resten av UN (Moscovici, 1985), samtidig som at UN ikke 

inngår kompromisser med resten av publikummet/supportere på Øvre Øst om deres 

beslutninger – noe som er et annet kjennetegn på eksklusivitet. Det faktum at informantene 

ikke har en bestemt antall personer de tar opp i løpet av en gitt tidsperiode, handler 

rekrutteringspraksiser først og fremst om å ha riktig ultrasmentalitet/ultrasholdning som ikke 

er voldelig.. En mulig forklaring på UNs rekrutteringspraksiser basert på innsats under Tifo-

dugnader og i form av synging kan ses gjennom den usedvanlige interessen ultrasmiljøene i 

Norge viser for audiovisuelle effekter og betydningen disse effektene har for stemning på 

tribunen (Fossum, 2009: 2). Disse interessene passer også inn under deler av lads- 

mentaliteten King beskriver (King, 2002: 152-154).. 

 UN framstår ikke som for rigid eller ekskluderende, og dette danner et godt 

utgangspunkt for UNs normdannende kraft ovenfor resten av publikummet/supportere på 

Øvre Øst (Moscovici, 1985). UN ambisjon om å vokse forsiktig kan bety at de sosiale 

båndene mellom medlemmer av UN blir sterkere og kan være preget av multipleksitet (Bø, 

2005: 161;Mitchell, 1969), som i sin tur kan bidra til at faren for heterdoxa (Aakvaag, 2008: 

157; Bourdieu, 1984) innenfor UN blir mindre. På en annen side kan den styrke gruppens 

fasilitering (Bø, 2005: 218), der alle medlemmer i UN får hverandre til å yte mer på tribunen 

resten av publikummet/supportere på Øvre Øst. En fordel med størrelsen til UN er at det er 

lettere å legge merke til gratispassasjerer, dvs. dem som unndrar seg forpliktelsene som 

medlemskapet medfører jf. unnasluntring (Bø, 2005: 220).  

5.6 Oppsummering 

Det som gjør Øvre Øst til en særegen tribune på Lerkendal knyttes i hovedsak til supporterens 

ønske om å delta i å skape stemning. Tribunen assosieres også med en arena for sosial 

omgang, som kan trekke i retning av tilskueraspekt ved supportermiljøet. Dette utgjør en 

ambivalens der enkelte supportere utrykker ønske om å delta til å lage trøkk samtidig som de 

drar på stadion for å treffe sine bekjente. Fotballen alene er ikke nok i seg selv. For noen kan 

Øvre Øst være et felt der deltakelsen på tribunen brukes som virkemiddel for avreagering.  

 Supporterrelasjoner i Øvre Øst er preget av gjensidig avhengighet mellom UN og 

resten av publikummet/supportere på Øvre Øst ift tribunelivet. Enkelte utfordringer i 

relasjonene gjenspeiles i UNs syn på «stemningssturister» eller gratispassasjer som unndrar 

seg forpliktelsene om å delta på tribunen. Samtidig viser UN forståelse og ser på 

«stemningsturistene» som en midlertidig kategori, da de etter hvert kan bli aktive bidragsytere 

på tribunen.  UN blir ansett som en viktig ressurs på og utenfor tribunen og en gruppe 
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tribunen ikke ville klart seg uten. Deltakeraspektet er det sentrale for UN og for øvrige 

supportere/publikummet på Øvre Øst, og det rår en implisitt enighet på tribunen om at UN får 

utøve den rollen de selv har valgt å spille på tribunen. UN forbeholder seg retten til å 

sanksjonere i håp om identifisere og straffe et bestemt normbrudd. Gruppen som initierte 

støttende rop til TIL ble verbalt sanksjonert av UN. Relasjonen mellom supportere på Øvre 

øst gjenspeiles gjennom uenigheter om hva det å støtte klubben betyr, hvordan klubbens 

verdier forvaltes og hvem de forvaltes best av.  

 Selv om UN vektlegger betydningen av å gjøre en innsats på Tifo- dugnader og på 

tribunen, er dette ikke alene tilstrekkelig for å bli med. Det å besitte riktig ultrasmentalitet 

utgjør den viktigste distinksjonen UN gjør i sin rekrutteringsprosess, som også er tidkrevende. 

En supporter med voldelige holdninger kan ha problemer med å bli med i UN, til tross for sin 

langvarige innsats på tribunen og under Tifo- dugnader. Ambisjonen om å rekruttere 

langsiktig er i seg selv en form for eksklusivitet UN praktiserer i tillegg til forventningene de 

har av nye medlemmer. Kriteriene for hvilke UN rekrutterer nye medlemmer sier noe om at 

relasjonen også bygger på en viss avstand til resten av supporterne på Øvre Øst. 
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6.  Avslutning 

Overordnet tema for denne oppgaven omhandlet RBK-supporterne på tribunen Øvre Øst på 

Lerkendal Stadion. Oppgavenes formål gikk spesifikt ut på å forstå supporteratferd med 

særlig henblikk på kampforberedelser og kampritualene, og relasjonene mellom UN og det 

øvrige publikum på Øvre Øst. I det første delkapittelet presenterer jeg hovedfunn i form av 

svar på hvert enkelt forskningsspørsmål med bakgrunn i drøftingen av fruktbarheten til ulike 

deler av det teoretiske rammeverket. Det andre delkapittelet har som mål å sette resultatene i 

perspektiv, der jeg ser litt ut over egne data og drøfter oppgavens relevans for andre 

forskningsfelt og mer generelt om betydningen av resultatene. I det siste delkapittelet peker 

jeg på noen flere felt det kan være interessant å forske videre på. 

6.1 Konklusjoner og funn 

Dette underkapittelet presenterer hovedfunn i form av svar på hvert enkelt 

forskningsspørsmål. Kapittelet er delt opp i fire, og hvert underkapittel har tittel etter 

forskningsspørsmål som besvares i lys av det analytiske rammeverket. 

6.1.1. Hvordan RBK- supporterne på Øvre Øst forbereder seg til kamp, og hvordan kan vi 

forstå disse forberedelsene? 

Kjernen-puben befinner seg bak tribunen og utgjør samlingssted for alle supporterne på Øvre 

Øst, til tross for sin svært begrenset kapasitet. Å henge på Kjernen-puben begrunnes ut fra 

ønske om å henge sammen med andre som støtter RBK. Dette refererer til sosial omgang og 

behovet for sosial tilhørighet til samme fellesskap og anerkjennelse som resulterer i sterkere 

solidaritet og gruppeatferd på tribunen. Å drikke øl inngår som en del av dette og får 

supporteren til å opptre spontant og dermed heve stemningen blant supporterne, noe som for 

øvrig samsvarer med lads- mentaliteten (King, 2002: 151).  

 Vorspiel med venner betegner en alternativ måte å forberede seg til kamp blant enkelte 

supportere på Øvre Øst. Dette kan forklares med bakgrunn i multiplekse sosiale bånd (Bø, 

2005: 161; Mitchell, 1969) som kan finnes innenfor denne gruppen. Kjærligheten for RBK 

utgjør bare et av flere sosiale bånd som forbinder dem. Dette fører til konklusjon om at 

kjærligheten for RBK alene ikke nødvendigvis er nok til å oppnå den riktige 

«supportersettingen» før kampen. 

 Uthenting av flagg og bannere er en forberedende praksisform som er nødvendig for 

utøvelsen av UNs rolle på Øvre Øst som skiller seg fra andres – det er UNs ansvar å stå for 

bruk av visuelle effekter. Dette samsvarer med at UN i likhet med andre ultrasmiljøer 
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internasjonalt (Dal Lago & Di Blasi, 1994) og i Norge (Fossum, 2009) vektlegger å uttrykke 

seg og vise deltakerrollen blant annet gjennom bruk av visuelle effekter.   

 Å lytte til «riktig» musikk ble trukket fram som en annen forberedende praksisform 

blant noen supportere på Øvre Øst. Hvilken type musikk supporterne lytter på varierer, og 

samtidig sier den noe om hvordan supporterne forstår sin egen rolle. For det første kan lytting 

på lokal musikk assosiere med klubbens og supporternes egen geografisk tilhørighet. Noen 

supportere hører på musikksjangre som gir dem nødvendig spenningsnivå før kamp. Det betyr 

at supporterne oppfatter det som at rollen krever en innsats på tribunen. Samtidig kan det sies 

at musikken som forberedende praksisform er primært subjektivt forankret, og har varierende 

status og betydning for å komme i riktig «supportersetting» blant supportere på Øvre Øst. 

 Kleskodene på Øvre Øst fremstår som en forberedende praksisform, og hvilke 

klesplagg supportere velger å bruke før kampene varierer. 

6.1.2. Hvilke atferd- og kleskoder er gjeldende under kamp blant supporterne på Øvre Øst 

og hvordan disse kan forstås sosiologisk? 

Grunnleggende og sentrale atferdskoder blant supporterne på Øvre Øst utgjør diverse RBK-

sanger, rytmisk klapping og bruk visuelle effekter. Det er en form for atferd som skjer 

kollektivt og der tribunen fremstår som en enhet. Med bakgrunn i det teoretiske rammeverket, 

kan slik atferd ses som en slags doxa (Aakvaag, 2008: 156; Bourdieu, 1984), som de fleste 

supporterne på Øvre Øst synes å enes om og tar for gitt på tribunen. Videre kan den forstås i 

lys av gruppeteori, der synging og klapping ses som resultat av gruppepåvirkning (Bø, 2005: 

101), og motivasjonen om å yte mer når man omgås andre, jf. fasilitering (Allport, 1924; Bø, 

2005: 218). Den kollektive atferden på tribunen kan ses som et teaterstykke (Goffman, 1992), 

der Øvre Øst er å betrakte som front stage eller en scene som supporterne opptrer på. Denne 

type atferd er betinget av hvordan kampen utvikler seg, og der valg av sangene skjer spontant. 

Siden UN setter i gang synging og utgjør en liten del av Øvre Øst, får de som 

minoritetsgruppe et gjennomslag som får normdannende effekt (Moscovici, 1985) på 

tribunen. Makten UN utøver på tribunen i forhold tribunelivet kan være begrunnet i at de har 

størst mengde av den fotballkulturelle kapitalen (Hjelseth, 2006) som verdsettes på tribunen. 

UN fremstår på denne måten som annerledes enn ultrasmiljøene fra Italia, der sang ikke 

reflekterer situasjonen på banen (Dal Lago & Di Blasi, 1994: 79-84).   

 Sett utenfra blir bruk av flaggene, en del av tribunens egen selvpresentasjon, med 

ønske om å avgi inntrykk for en tribune med RBKs mest dedikerte supportere. På en annen 

side kan flaggene indikere fremheving av UNs autonomi eller avgrensning fra resten av Øvre 

Øst. Flaggene blir dermed et virkemiddel for UN til å posisjonere seg som subkultur 
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(Thornton, 1997) på Øvre Øst. Visuelle effekter på Øvre Øst indikerer iblant RBKs 

overlegenhet over og rivalisering til motstanderen. Denne uttrykksformen er et kjennetegn 

ved lads- mentaliteten (King, 2002: 153). 

 Selv om klubbdrakten brukes av mange på Øvre Øst, varierer kleskodene. UNs 

kleskoder består i hovedsak av diskrete klessymboler som f.eks. t-skjorter, gensere, bukser, 

skjerf og caps i nedtonete farger. Dette refererer til motstandsaspektet til subkulturene 

(Thornton, 1997), da klubbdrakten blir av UN sett på som mainstream, og UNs egne 

kleskoder blir sett på som style. UN ønsker med sin kleskode å avgrense seg fra øvrige 

supportere på Øvre Øst. UNs kleskoder samsvarer med kleskoden til lads, mens bruk av 

klubbdraktene er karakteristisk for new consumer fans (King, 2002: 155). Generelt finner jeg 

ut at det ikke finnes en entydig kleskode på Øvre Øst, og dette støttes av Hjelseths 

konklusjoner der han finner begrenset mostand mot bruk av klubbdrakter blant norske 

supportere (Hjelseth, 2006: 248). Det betyr at kleskodene på Øvre Øst har en viss fleksibilitet, 

som betyr at den ikke medfører sanksjoner fra UN og at kleskodene til supporterne ikke utgjør 

en faktor for å bli ekskludert eller rakket ned. Kleskodene som supporterne benytter kobles til 

den personlige fasaden (Goffman, 1992; Ritzer, 2007: 137-138) som først og fremst er 

subjektivt forankret. 

6.1.3. Hvordan relasjonene mellom UN og de øvrige supporterne på Øvre Øst blir 

manifestert gjennom oppfatninger disse partene har av hverandre og gjennom 

kampsituasjoner? 

Generelt er relasjonen mellom UN og øvrige supportere på Øvre Øst gode i forhold til 

organisering av tribunelivet. Relasjonen er primært preget av gjensidig respekt og 

avhengighet som vises mellom partene ift. tribunelivet. Relasjonen mellom partene 

kjennetegnes av en viss form av asymmetri, der UN som minoritetsgruppe har makt og styrer 

stemningen på tribunen (Moscovici, 1985).  Deltakeraspektet utgjør selve grunnlaget for 

relasjonen mellom partene på Øvre Øst. Relasjoner på Øvre Øst baseres på forutsetning om at 

UN påtar seg ansvaret for å igangsette stemningen på tribunen, som øvrige supportere blir 

med på jf. gruppepåvirkning (Bø, 2005: 101). På denne måten blir UN anerkjent som en 

legitim autoritet på Øvre Øst.  

 Relasjonene mellom partene preges også av noen utfordringer. For det første reagerer 

UN negativt på eksistensen av såkalte «stemningsturister» som ikke bidrar til å støtte laget. En 

slik reaksjon begrunnes med at Øvre Øst er tribunen der laget skal støttes, og en eventuell 

unndragelse (Bø, 2005: 220) fra denne «forpliktelsen» vil bryte med målsettingen om å støtte 

laget.  I lys av King utfordrer stemningsturistene lads- mentaliteten, og deres deltakerrolle 
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som denne mentaliteten bygger på (King, 2002: 153).  Samtidig blir stemningsturisten ansett 

som en kategori under endring, og noe som i lys av Garfinkel (1967) er en rasjonell forklaring 

på hvordan normene på tribunen forstås og ordnes. For det andre blir relasjonen mellom 

partene manifestert gjennom uenigheten om hvem på best måte forvalter klubbens verdier. 

Dette kommer fram gjennom situasjonen da UN fikk motstand fra enkelte supporterne 

angående deres negative holdning til RBK sportsdirektør, Erik Hoftun. En slik situasjon 

illustrerer at UN innenfor Øvre Øst forut for målet om å støtte laget også ønsker å fremheve 

andre subkulturelle verdier som kritikk av klubbens ledelse, noe som for øvrig også passer inn 

under lads- mentaliteten (King, 2002: 152). Disse verdiene brukes som virkemidler for at en 

subkultur gjenoppretter grense mellom seg selv og omverden (Thornton, 1997: 32-33). For 

det tredje blir relasjonen mellom partene manifestert ved at UN er kompromissløse når noen 

vilkårlige supportergrupper på tribunen igangsetter sanger på egenhånd. Dette ble verbalt 

sanksjonert av UN, da de ikke ønsker å gi fra seg makten over igangsetting av tribunelivet på 

Øvre Øst. I slike situasjoner blir relasjonen på tribunen preget av en slags kamp om hva det å 

støtte en klubb betyr. For det fjerde er relasjonen mellom UN og øvrig publikum på Øvre Øst 

preget av klare forventninger om hvem som skal stå hvor på tribunen. For det femte er 

relasjonen preget av UNs oppfatning om manglende initiativ fra resten av tribunen/supportere 

angående laging av visuelle effekter. 

6.1.4. Hvilke rekrutteringspraksiser bruker UN for å ta opp nye medlemmer? 

UN har som ambisjon om å vokse langsiktig på Øvre Øst. I utgangspunktet er UN 

demokratisk organisert i den forstand at alle er med i diskusjonen om hvem som bør tas inn. 

Likevel har de med lengst ansiennitet det siste ordet i diskusjonen om hvem som skal 

rekrutteres, dersom uenigheter rår blant øvrige medlemmer. Dette refererer til at UN som 

gruppe er innstilt mot sterk intern konsensus, noe som også er forutsetning for 

minoritetgruppens innflytelse på majoriteten (Moscovici, 1985). Aktivt bidrag på TIFO- 

dugnader over tid kan alene sikre seg inngangsbilletten til UN, mens tribunedeltakelsen spiller 

mindre rolle når UN tar opp nye medlemmer. UN tar bare opp myndige personer, noe som 

forklares med at de da blir i stand til å ta ansvar for sine handlinger og valg, og dette ses på 

som strategi for å rasjonalisere etablerte normene (Garfinkel, 1967).  Alle disse 

forutsetningene er tett koblet sammen og betinget av den viktigste distinksjonen UN må foreta 

i forhold til hvem som har tendenser til å være voldelig og ikke. I følge Fossum er 

ultrasmiljøene i Norge, deriblant UN, ikke identifisert med delen av casuals- mentaliteten som 

innebærer slåssing med supporterne av andre lag (Fossum, 2012:170). UN gir klart uttrykk for 
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at de ikke ønsker å ta opp folk som viser voldelige tendenser jf. deler av casuals- mentalitet. 

Til slutt forbeholder UN seg rett til å holde alle diskusjonene internt, noe som tyder på 

gruppens lukkethet for omverden jf. subkulturer (Thornton, 1997: 32-33). 

6.2 Resultatene satt i perspektiv: Overførbarhet og betydning 

Disse funnene kan ikke direkte overføres verken på alle RBK- supportere, alle tribuner på 

Lerkendal eller på supportere av andre fotballklubber.  Likevel kan funnene i denne oppgaven 

kaste lyse over rolle og innflytelse andre subkulturer kan ha på majoritetskulturer, og hvordan 

disse klarer å få normdannende effekt ovenfor majoriteten i andre fotballklubbene. I den 

forbindelse har Bourdieu (1984), Thornton (1997) og spesielt Moscovici (1985) vært mest 

fruktbare i besvarelsen av forskningsspørsmålene og kan være nyttige i studien av andre 

subkulturer. Funnene bidrar med å illustrere innflytelsen og maktposisjonen ultrasmiljøene 

kan ha i RBK, og hvordan denne påvirkningen etableres og opprettholdes. Implisitt kan disse 

funnene ha en viss overføringsverdi til andre norske toppklubber.  Funnene peker på 

viktigheten av å ha en gruppe som får med resten og som skal sørge for synkronisering og 

orden på et spesifikt felt. I og med at ultrasmiljøene i Norge stort sett er opptatt av tribunelivet 

(Fossum, 2009), kan det tenkes at funnene i denne oppgaven også kan ha en viss 

overføringsverdi til hvem som igangsetter tribunestemningen i andre toppklubbene i Norge. 

Funnene viser betydningen av å forstå grensedragninger mellom subkulturen og 

majoritetskulturen som kan relateres til andre sosiale felt. Slike grensedragninger kan bidra til 

avdekke normene som avgjør når disse to kulturene smelter sammen, og når disse oppfattes 

som adskilte kategorier, jf. segregering og assimilering. 

 Resultatene kaster lys over hvordan ulike sosiale grupper organiserer seg og sine 

praksiser. I lys av gruppeteori (Allport, 1924; Bø, 2005) og sosiale nettverk/bånd (Bø, 2005; 

Mitchell, 1969) bidrar funnene til å gi innsikt i hvordan medlemmene av bestemte sosiale 

grupper kontrolleres og gjensidig påvirkes gjennom sine praksisformer. Videre kaster funnene 

lys over virkningen majoritetskulturen kan ha på enkelte subkulturers ønske om å framstå som 

dominerende. Gjennom resultatene får vi et eksempel på hvor integrerte de enkelte 

undergruppene/subkulturene er i større sosiale grupper, og i hvilken grad de er åpne/avvisende 

for å bli påvirket utenfra. Interaksjonen mellom medlemmer av andre sosiale grupper kan 

være preget av noen tilleggsverdier som ikke er koblet til gruppenes etablerte normer. 

Effekten av manglende sosial synlighet og motivasjonen til å yte mer i fellesskapet kan kaste 

lys over hvordan sosiale grupper opererer både internt og eksternt. Med bakgrunn i hvordan 

sosiale grupper er organisert og opererer hver for seg, kaster resultatene lys over relasjoner 
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mellom undergruppene og bidrar til å forstå hvordan disse påvirker større helheter mer 

generelt. Det kan tenkes at en slik tilnærming vil bidra til at man forhåpentligvis avdekker 

flere nye subkulturer/undergrupper. 

6.3 Videre forskning 

Eksempel på et konkret felt som kunne vært interessant for å forske videre på er 

tribuneatferden på hjemmekampene til Rosenborg Ishockeyklubb. Flere av supportere på 

Øvre Øst deler antakelig interessen for RBK og Rosenborg Ishockey, spesielt de fra UN. Med 

dette som utgangspunkt kunne man studere tribuneatferden på ishockey-kampene og 

gjennomføre en komparativ studie av tribuneatferden i fotball og ishockey. En kunne på 

denne måten få innsikt i hvordan en og samme gruppe supportere som støtter både 

fotballklubben og ishockeyklubben Rosenborg opptrer på to ulike felt. 

 Funnene kan forhåpentligvis inspirere til studie av andre felt. Motstand mot homofiles 

menneskerettigheter på Balkan har eksistert lenge, men mye tyder på at homofile som en 

bespottet utgruppe er på vei til å vinne fram. Et aktuelt eksempel er mitt hjemland Serbia, der 

man til tross for sterk motstand blant befolkningen forsøker og de siste årene delvis får til å 

arrangere Gay Pride - noe som f.eks. var helt utenkelig før 2000- tallet. Dermed kan man 

finne ut hvordan majoritetens holdninger til marginaliserte eller andre utsatte grupper endrer 

seg over tid og hva som fører til at de blir akseptert. Videre kunne det vært interessant å 

forske hvordan de norskfødte elever formes og påvirkes av elevene med minoritetsspråklig 

bakgrunn gjennom sosial samhandling, og hvilke kulturelle trekkene eventuelt endrer seg 

raskest.  

 Funnene i denne oppgaven var rettet mot dedikerte RBK-supportere som i hovedsak 

har lads- mentalitet (King, 2002: 151-154) til felles. En generell persepsjon blant flere 

forfattere er at den europeiske fotballen har utviklet seg i retning av underholdning 

(Blackshaw & Crabbe, 2004). Et tema som kan være interessant å forske videre og spesifikt 

på i lys av dette er knyttet til den andre kategorien King (2002) tar for seg, new consumer-

fans. Med utgangspunkt i dette kan man forske videre på opplevelser og inntrykk de sitter 

med når de møter opp på kamper og hva er det som gjør fotballen så underholdende? Man 

kunne utforske hvordan de forstår atferden til dedikerte supporterne, hvilke relasjoner de har 

med dem og hvorvidt de viser tegn til deltakelse og hvorfor. Ved å forske videre på denne 

typen fotballpublikum kan man muligens finne noen fellestrekk i atferden, verdier og 

holdninger som kan kaste kritisk blikk over eksisterende kategoriseringer av 

fotballpublikummet, samt at man forhåpentligvis gir et bidrag til å utvikle en ny og forbedret 
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modell for beskrivelsen av fotballpublikummet. Det er viktig å presisere at denne type 

kategorisering ble problematisert av flere, som for eksempel Crawford (2004), Mehus (2012) 

og Dixon (2013).  

 Til slutt får jeg håpe at mine funn vil gi inspirasjon til videre forskning på relasjoner 

mellom ultrasmiljø og øvrig publikum i andre norske fotballklubber, og ikke minst på andre 

felt der minoritetsgruppene er i ferd med å vinne fram og få gjennomslag ovenfor majoriteten. 
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Vedlegg 1 

 

MUNTLIG INFORMASJON OG SAMTYKKE FØR GJENNOMFØRING 

AV INTERVJUER 

 

Jeg er masterstudent ved NTNU som kommer til å skrive masteravhandling RBK supportere. 

Mer spesifikt tenker jeg å skrive om supporteratferd på Øvre Øst og relasjoner mellom Ultras 

Nidaros og det øvrige publikummet på tribunen. Jeg vil fokusere på spørsmål som går ut på 

forberedende praksisformer blant medlemmer av Ultras Nidaros og de øvrige supporterne på 

tribunen.  Videre vil jeg spørre om tribuneatferd og bekledning, om hvordan relasjonene arter 

seg i lys av oppfatningene oppfatninger Ultras Nidaros og det øvrige publikummet på Øvre 

Øst har av hverandre, samt hvilke rekrutteringspraksiser som er gjeldende når UN tar opp nye 

medlemmer. Intervjuene vil vare i en time, og det vil bli benyttet lydopptak. Sted og tid for 

intervjuene avtales mellom oss. Dersom jeg er i tvil om hva som ble sagt, eller om jeg trenger 

mer utfyllende informasjon om deres utsagn, vil jeg ta kontakt med dere for å forsikre meg at 

jeg ikke misforstår det som blir transkribert. 

 

Det er helt frivillig å delta i intervjuene, og dere har rett til ikke svare på enkelte spørsmål og 

trekke dere når dere vil uten å berette hvorfor. Om det skjer at dere velger å trekke dere, vil 

data med deres opplysninger fra intervjuet slettet. I selve oppgaven blir det brukt fiktive navn, 

slik at deres identitet ikke blir gjenkjent av andre. Alle opplysningene blir slettet etter at 

oppgaven er levert inn og vurdert, senest til august 2014. Jeg og min veileder er underlagt 

taushetsplikten.   

 

Studien er for øvrig meldt og godkjent av Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste. 

 

Om det er mer du/dere lurer på, gjerne ta kontakt med meg via telefon, mail eller facebook. 

 

Dere kan for øvrig kontakte min veileder, dersom du/dere lurer på noe jeg ikke får til å svare 

på. 

 

Nemanja Vidacic 
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Vedlegg 2 

Intervjuguide 1 (laget for individuelle intervjuer med supportere som ikke er med i 

Ultras Nidaros) 

T1: Om informanten   

1. Kan du fortelle litt om deg? (jobb, opprinnelse, hobby, alder osv) 

T2: Første møte med Lerkendal og Øvre Øst 

2. Kan du beskrive ditt første møte med Lerkendal og Øvre Øst? 

3. Kan du fortelle om motivasjonen for at du til slutt valgte å stå på Øvre Øst? 

 Om uklart spørsmål: Hva som gjorde at du valgte Øvre Øst som ditt tilholdssted på 

 Lerkendal? 

T3: Betydning av å stå på Øvre Øst 

4. Kan du fortelle om hvilken betydning det å stå på «Øvre Øst» har for deg personlig? 

 Oppfølgingsspørsmål 1: Tror du også det betyr noe for andre?  

Oppfølgingsspørsmål 2: På hvilken måte? 

5. Kan du gjøre rede for hva du synes er viktig hvis man velger å stå på Øvre Øst? 

 Oppfølgingsspørsmål: Hvorfor er det viktig for deg? 

 T4: Opplevelser av Øvre Øst 

6. Kan du fortelle om dine gode og dårlige opplevelser av å stå med på Øvre Øst? 

7. Kan du fortelle om hva som gjorde disse opplevelsene minnerike for deg? 

T5: Kampritualer og bekledning 

8. Kan du fortelle om hvordan du lader opp til RBK-kamper? (hint: Hva bruker du å gjøre før 

kampene, både individuelt og sosialt/sammen med andre?) 

9. Hvilke type bekledning benytter du på tribunen på kampdagene? 

 Oppfølgingsspørsmål: Kan du begrunne hvorfor du benytter den type bekledning 

 som du gjør? 

T6: Relasjoner på Øvre Øst 

10. Hvordan oppfatter du «Ultras Nidaros»? (eventuelle hint: 

dominerende/åpne/avvisende/diskriminerende) 

 Oppfølgingsspørsmål: Hvorfor oppfatter du «Ultras Nidaros» slik? 
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11. Hvordan vil du beskrive «Ultras Nidaros» og deres relasjon til resten av publikummet på 

tribunen? 

12. Kan du fortelle om og gi konkrete eksempler på situasjoner som etter din mening 

beskriver relasjonene mellom medlemmer av «Ultras Nidaros» og det øvrige publikummet på 

Øvre Øst? 

Oppfølgingsspørsmål 1: Hva er årsaken til at relasjoner er slik som det er? 

Oppfølgingsspørsmål 2: Hvordan preger dette stemningen på tribunen under kamper? 

T7: Supporteridealet og generell oppfatting av Øvre Øst 

13. Hvordan vil du beskrive den ideelle RBK- supporteren? 

 Om uklart spørsmål: Hvilke verdier og holdninger ville vedkommende ha innehatt? 

14. Generelt, hva vil du ha mer og mindre av på «Øvre Øst»? 

Oppfølgingsspørsmål: Hvordan ville du løst det som er mindre bra? 

15. Hvordan er din generelle oppfatning av Øvre Øst? 

T8: Avslutting 

16. Har du noe mer å tilføye eller noe som du ikke fikk sagt i løpet av intervjuet? 

 

Tusen takk for deltakelsen!  
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Vedlegg 3 

Intervjuguide 2 (for gruppeintervju med medlemmer av «Ultras Nidaros») 

T1: Kort om informantene 

1. Kan dere fortelle litt om dere selv? (jobb, opprinnelse, hobby, alder osv) 

T2: Veien til «Ultras Nidaros» 

2. Kan dere fortelle kort om hvordan «Ultras Nidaros» ble til? 

3. Kan dere fortelle hva som motiverte dere til å bli med i «Ultras Nidaros»? 

T3: Verdier 

4. Kan dere fortelle om hvilke verdier «Ultras Nidaros» står for? 

 Oppfølgingsspørsmål 1: Hvorfor er disse verdiene og holdningene viktige for dere og 

for UN? 

 Oppfølgingsspørsmål 2: Kan dere fortelle på hvilken måte disse verdiene og 

holdningene tydeliggjøres ovenfor resten av «Øvre Øst»? 

T4: Rekrutteringspraksiser 

5. Kan dere fortelle om forutsetninger for nye ansikt blir tatt opp i UN? (hint: spesifikke 

holdninger, mentalitet) 

 Om det ikke nevnes: Kan dere fortelle om hvilke holdninger, mentalitet og øvrige 

egenskaper utgjør en hinder for at noen blir tatt opp? 

6. Hvilke forventninger stilles til nye medlemmer i «Ultras Nidaros»?  

7. Hvordan fattes beslutningene om hvem som blir rekruttert i «Ultras Nidaros»? 

T5: Kampritualer og bekledning 

8. Kan dere fortelle om hvordan dere lader opp til RBK-kamper? (hint: Hva bruker dere å 

gjøre før kampene, både individuelt og sosialt/sammen med andre?) 

9. Hvilke type bekledning benytter dere på tribunen på kampdagene? 

 Oppfølgingsspørsmål 2: Kan dere begrunne for hvorfor du benytter den type 

bekledning  som du gjør?  

T6: Relasjoner til det øvrige publikummet på Øvre Øst 

10. Hvordan ser dere på relasjoner mellom dere i UN og resten av tribunen? 

 Oppfølgingsspørsmål 1: Har dere noen konkrete eksempler på situasjoner som 

illustrerer disse relasjonene? 
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11. Hvordan oppfatter dere det øvrige publikummet på Øvre Øst? 

12. På hvilke områder er relasjonen mellom «Ultras Nidaros» og resten av Øvre Øst god, og 

på hvilke områder trenger den en forbedring? 

 Oppfølgingsspørsmål 1: Hva er mulige grunner til at forholdene er gode og mindre 

gode  på forskjellige områder? 

 Oppfølgingsspørsmål 2: Hvordan tror dere dette preger stemningen på tribunen? 

13. Kan dere fortelle om deres rolle mtp. tribunelivet på Øvre Øst? 

 Oppfølgingsspørsmål 1: I hvilken grad varierer man sanger? 

 Oppfølgingsspørsmål 2:Hvilke sanger velges når det går bra vs når det går dårlig på 

banen? 

T7: Supporteridealet og generell oppfatting av Øvre Øst 

14. Hvordan vil dere beskrive den ideelle RBK- supporteren? 

15. Generelt, hva vil du ha mer og mindre av på «Øvre Øst»? 

16. Hvordan er din generelle oppfatning av Øvre Øst? 

T8: Avslutting 

17. Har dere noe mer å tilføye eller noe dere ikke fikk sagt i løpet av intervjuet? 

 

Tusen takk for deltakelsen, alle sammen!  
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Vedlegg 4 
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