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Sammendrag
I denne oppgaven har supportergruppen GodsetUnionens normer og diskusjoner stått
sentralt. Til dette har jeg innhentet data fra GodsetUnionens nettforum, i tillegg til
observasjon. Jeg undersøker normer før, under og etter kamp. Min analyse tar for seg
hvordan supporternes holdninger dannes, samt deres evne til å holdes vedlike ved
eventuelle motsigelser. Samtidig ser jeg nærmere på supporternes forhold til resten av
tribunen. GodsetUnionen har i løpet av de siste årene videreutviklet sin tribunekultur.
Deres største frykt er en tribune hvor flertallet ikke bidrar til stemningen. Hegemoniet
og doxa innenfor supporterfeltet blir mye diskutert. Ulike kategorier av supportere
kjemper om å redefinere feltets doxa. I denne oppgaven kombineres sosiologi fra Pierre
Bourdieu, Emile Durkheim og Randall Collins, sammen med fotballsosiologi fra
Richard Giulianotti og Arve Hjelseth.
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1 Innledning

1.1Tema og problemstilling
Mitt valg av fotball- og supporterkultur som tema for oppgaven kommer delvis av egen
fotballinteresse. Mange hevder at fotball er verdens mest populære sport. Spillet har stor
tiltrekningskraft på mange mennesker. Svært mange opplever at fotball vekker utrolig
sterke følelser. For en som ikke er fotballinteressert, er antageligvis religion det
nærmeste å sammenlikne med. Hva som gjør at store menneskemasser tiltrekkes av
fotball er ikke lett å forklare. Det er heller ikke oppgavens fokus, men for svært mange
mennesker er det å støtte et bestemt lag en fremtredende del av egen identitet.

En fotballklubb innehar en unik rolle. Klubben er et samlingspunkt for lokalsamfunnet,
og et symbol på forskjellige former for patriotisme og lokal identitet. Driften av klubben
skjer gjennom en kombinasjon av frivillig arbeid og underholdningsindustri. Slike
elementer bidrar til å gjøre fotball til et interessant sosiologisk tema.

I dag ser klubbene i økende grad på tilskuerne som kunder. Pengeinnsprøytningen i
form av dyre TV-avtaler og såkalte ‘rike onkler’ har bidratt til at nærheten mange føler
for en klubb er blitt mer distansert. Kommersialisering har ført til at fotballen i mange
land ikke er hva den en gang var. I norsk fotball så man også en slik utvikling, men
dette endret seg med finanskrisen i 2007. Krisen bidro til at norske klubber ikke lenger
kunne bruke like mye penger som tidligere. Før finanskrisen var det en utvikling hvor
flere norske klubber baserte seg på å hente utenlandske spillere i stedet for å satse på
lokale talenter. Etter finanskrisen måtte flere klubber satse på egne spillere, og i tillegg
bli mer rasjonelle i forhold til drift av klubb. En negativ følge av dette var at norsk
fotball ble mindre konkurransedyktig. En positiv følge var at norsk fotball beholdt sitt
stempel som en jordnær liga, og ikke utviklet seg i en retning av eksempelvis den
distanserte toppdivisjonen i England.

Nivået på norsk fotball er relativt begrenset. En følge av dette er at publikum i større
grad må bidra til egen underholdning. Hovedaktørene for slike underholdningsbidrag er
supporterne. Det er liten tvil om at stemningen supportere skaper, er viktig for flere
___
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parter. Støtten bidrar positivt for laget, for klubben som ønsker å skape et
underholdningsprodukt og for opplevelsen til det nøytrale publikum.

Jeg har valgt å ta utgangspunkt i Strømsgodsets uavhengige supporterklubb
GodsetUnionen. GodsetUnionen er kjent som en av de mer høylytte supporterklubbene i
norsk fotball. Derfor ønsket jeg å studere denne gruppen. I løpet av en periode på seks
måneder har jeg gjort feltarbeid blant fotballsupportere i GodsetUnionen. Tribunekultur
har alltid fasinert meg. Samstemt synging, bevegelser eller andre former for
tribuneritualer er bidrag som alltid har forsterket min fotballopplevelse i positiv
forstand. Jeg vet av erfaring at tribuneritualer kan fremstå mer unisont enn det
nødvendigvis er, og dette pirret min nysgjerrighet. I en supportergruppe er det en rekke
normer, meninger og diskusjoner.

Oppgavens problemstilling er følgende: Hva kjennetegner supporterkulturen i
GodsetUnionen? I oppgaven fokuserer jeg på å fremheve taus supporterkunnskap,
normer og legitime koder. Jeg analyserer hvordan det forhandles om normer, og
hvordan GodsetUnionens legitime koder blir redefinert. Analysene gir innblikk i
hvordan supporternes holdninger konstrueres, i tillegg til hvordan holdningene ses når
de møter motstand. Ambisjonen er å fremheve og diskutere sentrale elementer i
supporterkulturen i GodsetUnionen.

1.2 Teoretisk og metodisk tilnærming
Som teoretisk utgangspunkt bruker jeg kultursosiologi fra Pierre Bourdieu for å forstå
hvordan tribunen ses på som et sosialt felt, og hvordan det er makthierarkier innad i
supportermiljøet. Jeg trekker inn sosiologene Emile Durkheim og Randall Collins for å
beskrive ritualer og den kollektive bevisstheten som preger supportermiljøet og livet på
fotballtribunen. Mer spesifikt bruker jeg fotballsosiologien, særlig i forhold til spørsmål
relatert til supporterkultur og fotballfeltets utvikling. For å forstå hva som kjennetegner
tribunelivet, har jeg blitt inspirert av supportertypologien til Arve Hjelseth og
tilskuertypologien til Richard Giulianotti. Hjelseth bruker begrepet fotballkulturell
kapital,1 en fotballkontekstuell utvikling av kulturell kapital hos Bourdieu. Jeg bruker

1

Arve Hjelseth 2006, Mellom børs, katedral og karneval: 131-132
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dette begrepet hyppig i mine analyser.

For å kunne besvare problemstillingen der jeg etterspør supporterkulturens kjennetegn i
GodsetUnionen, valgte jeg en kvalitativ tilnærming til datainnsamling. Dette gjorde det
lettere å få tak i de interne normene og supporternes holdninger, i tillegg til å se hvordan
disse ses når de møter motstand. Mitt forskningsdesign har bestått av en fleksibel
kombinasjon av analyse av nettforum og taus observasjon.

1.3 Oppgavens struktur

Kapittel to tar for seg det teoretiske grunnlaget for studien. Her fokuserer jeg på kulturog fotballsosiologiske bidrag som er med på å gjøre det lettere å analysere
GodsetUnionen. Kapittel tre tar opp de metodiske aspektene ved studiene. Her
redegjøres det for valg av metode, utvalg, datainnsamling, analysestrategi, gyldighet og
pålitelighet og utfordringer knyttet til min forskerrolle. I kapittel fire analyserer jeg
utvalgte situasjoner fra datainnsamlingen. Dette fremstilles i to deler: 4.1
GodsetUnionens supporterliv og supporternormer. Her ser jeg nærmere på forskjellige
meninger og normer blant supporterne i GodsetUnionen. I 4.2 Kampritualet – Normer
og normbrudd analyserer jeg situasjoner, normer og normbrudd før, under og etter
kampritualet. I 4.3 bruker jeg typologiene til Giulianotti og Hjelseth for å forklare funn
gjort i 4.1 og 4.2. I avslutningen trekker jeg sammen trådene, konkluderer og kommer
med forslag til videre forskning.
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2 Teoretisk grunnlag
2.1 Pierre Bourdieu i en fotballorientert kontekst i lys av Arve Hjelseth

2.1.1 Habitus, kapitalens former og felt
Pierre Bourdieu definerer habitus som varige og kroppsliggjorte disposisjoner.2 Habitus
regulerer hvordan et individ oppfatter, vurderer og handler i den sosiale og fysiske
verden.3 Et individs væremåte og handlinger er ikke først og fremst basert på refleksjon,
men på en førrefleksiv forståelse av hva individet må gjøre i en situasjon.4 Ifølge
Bourdieu er habitus noe som bare ‘er der’, uten at det er noe man tenker over.5 Habitus
er varig og kjernen i en persons identitet.6 Habitus er nedarvede og kulturelt bestemte
holdninger, altså tillærte adferds-, smak- og tankemønstre. Ifølge Bourdieu bidrar dette
til hvordan individet posisjonerer seg i samfunnslivet. Bourdieu ser på habitus som
klassespesifikk.7 Individer vokser opp i ulike sosiale miljøer, og gjennom dette utvikles
forskjellige habituser.

I artikkelen Kapitalens former presenterer Bourdieu fire former for kapital: økonomisk,
kulturell, sosial og symbolsk kapital.8 Kjennetegnet på økonomisk kapital er tilgangen til
materiell rikdom og penger.9 Besittelse av økonomisk kapital kan resultere i en
ubekymret kroppslig tilstand. Kulturell kapital innebærer mestring av regler for
oppførsel, sosiale koder og språk.10 Dette er symbolske koder som har både bruksverdi
og bytteverdi. Den kulturelle kapitalen opparbeides gjennom utdanning og oppvekst.
Besittelse av kulturell kapital resulterer i en distingvert habitus. Sosial kapital handler
om individets tilgang til sosiale kretser og nettverk.11 Dette kan være et nyttig redskap
for å åpne dører. Gjennom anerkjennelse og legitimering kan de tre grunnleggende

2

Gunnar C. Aakvaag 2008, Moderne sosiologisk teori: 160
Aakvaag 2008: 160
4
Aakvaag 2008: 160
5
Aakvaag 2008: 160
6
Aakvaag 2008: 160
7
Aakvaag 2008: 160
8
Pierre Bourdieu 2006, Kapitalens former: 8
9
Bourdieu 2006: 8
10
Bourdieu 2006: 11
11
Bourdieu 2006: 16
3
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kapitalformene opphøyes til symbolsk kapital. Kapitalen blir da forvandlet, slik at den
ikke blir oppfattet som kapital, men isteden misoppfattes eller tilsløres som rent
personlige egenskaper eller ‘karisma’.12

Arve Hjelseth videreutvikler Bourdieus begrep om kulturell kapital til noe han kaller for
fotballkulturell kapital.13 Begrepet viser til et individs kunnskap om uformelle normer
som definerer legitime sosiale praksiser innen fotball. Hjelseths begrep er ikke er
forankret i noen formaliserte institusjoner. Poenget er å se hvordan individets kunnskap
om uformelle normer definerer legitime sosiale praksiser på en utvungen måte.14
Helheten av klassestrukturen i samfunnet definerer Bourdieu som det sosiale rom.15 Et
annet begrep han bruker om sosial struktur er sosiale felt. Dette er mer spesifikke
sfærer, arenaer eller institusjoner innenfor det sosiale rom.16 Feltet eksisterer som en
objektiv struktur av sosiale posisjoner en aktør kan inneha.17 Hvert felt har sin
spesifikke dominerende kapitaltype.18 Posisjonene innenfor feltet er hierarkiske.
Aktørens posisjon er bestemt av den mengden feltspesifikk kapital aktøren besitter.19
Posisjonen innenfor det sosiale rom er basert på mengde og sammensetting av de
generelle kapitaltypene. For Gunnar C. Aakvaag er dette den viktigste forskjellen
mellom det sosiale rom og et sosialt felt.20

For å forklare hvordan fotballfeltet er annerledes, viser Hjelseth til Crabbe og Brown.
Innenfor dette feltet er adferds- og tilknytningsformer forbundet med det autentiske og
lidenskapelige. Innenfor fotballfeltet tilkjennes adferds- og tilknytningsformer som dette
høyere legitimitet enn en mer distansert tilknytningsform.21 Hjelseth konkluderer derfor
med at innenfor fotballfeltet snus det sosiale hierarkiet på hodet: I andre sammenhenger
er det en distansert holdning som gir mer anerkjennelse.22 Slike distanserte holdninger

12

Aakvaag 2008:158
Hjelseth 2006: 131-132
14
Hjelseth 2006: 131
15
Aakvaag 2008: 154
16
Aakvaag 2008: 155
17
Aakvaag 2008: 155
18
Aakvaag 2008: 155
19
Aakvaag 2008: 155
20
Aakvaag 2008: 155
21
Crabbe og Brown 2004, You’re not welcome anymore: 35
22
Hjelseth 2006: 132
13
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blir nedvurdert av fotballsupportere. Hos supportere gjelder dermed et annet
verdihierarki. Innenfor fotballfeltet gir adferd- og tilknytningsformer som blir assosiert
med arbeiderklassen snarere en høyere status enn det tilknytning til høyere sosiale lag
gir.23 Hjelseth trekker frem kollektive uttrykksformer, autentisitet, lokal forankring og
lojalitet som verdier som verdsettes høyt på fotballfeltet.24 Å ha fotballkulturell kapital
innebærer å kjenne supporterfeltets underliggende normer, og beherske supporterfeltets
adferdskoder. Hjelseth sammenlikner supporterfeltet med det som Bourdieu kaller
sosiale felt.

2.1.2 Doxa
Doxa er et viktig begrep i Bourdieus sosiologi. Doxa viser til common sense, kunnskap
som blir tatt for gitt, noe naturlig som det vanligvis ikke stilles spørsmålstegn ved.25 Det
er altså visse verdier, forestillinger og praksiser som det ikke kan stilles spørsmål ved
hvis en supporter ønsker å oppnå anerkjennelse.26 I en slik fotballkontekst er doxa
imidlertid noe som fungerer internt på feltet blant supportere, eller de som ønsker å
være en supporter.27 Hjelseth påpeker at for fotballfeltet samlet sett har doxa en mindre
betydning. Likevel kan nye grupper ha ambisjoner om å potensielt utfordre
supporterkulturens herskende doxa. Jan Inge Sørbø eksemplifiserer dette med:

«I eit felt, som er Bourdieus term for eit sosialt rom der ein kjempar om dei same goda,
nemleg den økonomiske eller kulturelle kapitalen, vil det rå ein doxa. Dei som
dominerer feltet, definerer denne doxaen. Dei som er maktlause, men vil opp i feltet, må
læra seg og innordna seg under det doxiske. Elles blir dei ekskludert frå feltet. Den
doxiske kunnskapen fungerer som ein port til feltet. Å problematisera doxa kan føra til
utestenging. Men dei som har ein del makt i feltet, kan utfordra doxa, og endra den».28
Som Hjelseth fastslår er dette annerledes i Norge enn for eksempel England.29 Her til
lands har strukturelle endringer innenfor fotball skjedd mer i allianse med supporterne.

23

Hjelseth 2006: 133
Hjelseth 2006: 133
25
Lisanne Wilken 2008, Pierre Bourdieu: 42-43
26
Hjelseth 2006: 146
27
Hjelseth 2006: 146
28
Jan Inge Sørbø 2005, Liberal intoleranse
29
Hjelseth 2006: 146
24
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Hjelseth påpeker at han likevel ser det som sannsynlig at supportere kan bli stilt overfor
fotballens ønsker om å inkludere stadig nye grupper. Slike scenarioer kan føre til at
supportere føler at sitt antatte kulturelle hegemoni blir truet.30

2.2 Menneskelige fellesskapsbånd i lys av Emile Durkheim

2.2.1 Kollektiv bevissthet
I sin teori om mekanisk solidaritet, hevder Emile Durkheim31 at mennesker som er
grunnleggende like bindes sammen av en kollektiv bevissthet. Begrepet viser til en felles
moral og en felles forståelse av virkeligheten. Durkheim påpeker at den kollektive
bevisstheten styrkes når et enkelt individ kjenner igjen sine egne oppfatninger i andre. 32
Eksempel på dette er at et individ blir mer opprørt over en avvikende handling hvis
andre individer er opprørte av det samme. I tillegg blir individets oppfatninger styrket,
når andre individer deler de samme oppfatningene. Både følelser og oppfatninger får en
helt annen styrke når de deles i et fellesskap. Slike grunnleggende følelser og
oppfatninger svekkes dermed også hvis de ikke finner sin plass innenfor et fellesskap.

2.2.2 Moral og ritualer
Durkheim ser nærmere på samfunnets norm- og moralregler. Følger man normer og
regler, blir man inkludert i fellesskapet. Følges ikke normene og reglene, kan individet
bli ekskludert fra fellesskapet.33 Durkheim hevder at det er to grunner til at folk følger
moralregler: Fordi gruppen krever det, og fordi individet krever det av seg selv.
Individets identifisering med felleskapets følelser og forestillinger fører til at han/hun
føler det som moralsk riktig å følge reglene. Gjennom sosiale ritualer blir individer vevd
inn i de kollektive følelsene.34 Inspirert av Durkheim, fremhever Randall Collins fire
trekk ved ritualer:35 1) Gruppens medlemmer kommer sammen rent fysisk. 2) De har et

30

Hjelseth 2006: 146
Emile Durkheim 2000, Om den sociale arbejdsdeling
32
Emile Durkheim 2000
33
Randall Collins 2004, Interaction Ritual Chains: 104
34
Randall Collins 1994, Four Sociological Traditions: 211
35
Collins 2004: 23-25
31
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felles fokus. 3) De er preget av en felles følelsesmessig stemning. 4) Samhandlingen
knyttes til hellige objekter som symboliserer og bekrefter gruppetilhørigheten. De
hellige objektene kan være ting (eksempelvis et kors, eller en fotballdrakt), språklige
ytringer som er ladet med symbolsk mening (eksempelvis ‘amen’ eller ‘you’ll never
walk alone’, eller karismatiske individer). Ritualer skaper en ‘batterieffekt’:
” … en føler seg mer sorgfull i løpet av en begravelse enn når en først ankom, mer
entusiastisk i forhold til sitt fotballag når en deltar i tiljublingen av laget, mer munter
og glad når festen er i full sving, mer from når en deler stilheten med andre i en religiøs
menighet. Vitser blir mer morsomme når de blir fortalt i en sammenheng som får en
forsamling til å le”36

Enkeltindivider som deltar i grupperitualet og respekterer gruppens symboler, blir fylt
av emosjonell energi. Durkheim selv bruker uttrykket ‘kollektiv oppbrusning’ for å
beskrive denne batterieffekten.37 Ritualer styrker gruppesolidariteten, i noen tilfeller ved
at ritualet understreker motsetningen mellom inngruppen og utgruppen – et relevant
eksempel i denne sammenhengen er forholdet mellom hjemmesupportere og
bortesupportere under en fotballkamp. Jeg vil særlig analysere dette i avsnitt 4.2. Her tar
jeg for meg ritualer hos GodsetUnionen før, under og etter kamp.

36
37

Randall Collins 1988, Theoretical Sociology: 194
Collins 2004: 105
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2.3 Supporter, Tilhenger, Fan og Flanør

2.3.1 Introduksjon
Richard Giulianotti presenterer ulike tilskueridentiteter i sin artikkel.38 I starten av
teksten påpeker han at hensikten er «å undersøke hvilken virkning kommodifiseringen
av fotballen har for tilskuernes identifisering med profesjonelle toppklubber».39
Giulianotti fremhever at fotballen blir mer og mer kommodifisert. For ham er
kommodifisering:
«Den prosessen der en gjenstand eller sosiologisk praksis oppnår bytteverdi på et
marked, og at denne egenskapen blir mer fremtredende. Kommodifisering er ikke en
enkel, men vedvarende prosess som gjerne innebærer at stadig flere sider ved et
fenomen eller en sosial praksis blir underlagt en markedslogikk».40

Dette gjelder særlig da de aller største fotballklubbene i verden. Disse klubbene retter
seg også mer inn mot velstående tilskuere. Giulianotti viser til at avisen The Guardian
beskrev de marginaliserte tilskuere som ‘fotballens nye dissidenter’ i en artikkel fra
1999.41 For Giulianotti er det fire nøkkelingredienser i kommodifisering: Fremveksten
av betal-tv; tettere bånd mellom bedrifter og andre forretningsinstitusjoner: redusert
tilskuerplass på stadion for å få plass til dyrere seter, og fotballens voksende popularitet.
Giulianotti utformer en typologi som består av fire forskjellige typer tilskuere:
supporter, tilskuer, fan og flanør.

38

Richard Giulianotti 2012, Supportere, Tilhengere, Fans og Flanører: 34
Giulianotti 2012: 34
40
Giulianotti 2012: 35
41
Giulianotti 2012: 34
39
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Figur 2.1 Giulianottis supportertypologi.42

Disse tilskueridentiteter kan bli sett på som idealtypiske i Webers forstand.
Videre presiserer han at «Hovedkriteriet for å klassifisere tilskuerne har sammenheng
med tilskuernes særegne opplevelse av å være tilknyttet spesifikke klubber».43 I
typologien opererer han med to forskjellige motpoler: en varm-kald relasjon og en
tradisjonell-forbruker relasjon. Dermed får man fire forskjellige utfall som tilskuerne
kan klassifiseres i: tradisjonell/varm, tradisjonell/kald, forbruker/varm og
forbruker/kald. Betydningen av disse forskjellige kategoriene kan i første omgang kort
beskrives slik:44 Tradisjonelle tilskuere har en folkelig kulturell og lokal identifisering
med klubben. Forbrukerorienterte tilskuere har en mer markedsorientert relasjon til
klubben. Dette reflekteres gjennom viktigheten av å bruke klubbprodukter. Varme typer
av lojalitet innebærer intens solidaritet og identifisering med klubben. Motsetningen til
dette blir kalde typer av lojalitet. Her er det liten grad av solidaritet og identifisering
med klubben.
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2.3.2 Supportere

Supporteren finner man innenfor den tradisjonelle og varme delen i Giulianottis
typologi. En supporter er en person som har investert følelsesmessig og personlig i en
fotballklubb i lang tid. Denne følelsesmessige investeringen påpeker Giulianotti at kan
suppleres med en markedsorientert investering.45 Eksempelet som blir brukt er at man
kjøper aksjer i klubben eller dyre klubbprodukter. Tiltak som dette er likevel noe som
aldri kan erstatte den følelsesmessige og personlige investeringen for en supporter.
Motivasjonen for slike utlegg vil hos en supporter være basert på at han/hun vil gi
økonomisk støtte til klubben eller vise tykk personlig solidaritet. For en supporter er det
elementært og obligatorisk å vise støtte til klubben på mangfoldige måter. Dette
innebærer også den markedsmessige. Giulianotti forklarer dette ved at supporternes
forhold til klubben kan minne om det forholdet som han/hun har til nær familie og
venner. Personer som dette vil man hjelpe finansielt om det trengs. En supporter omtaler
klubbens stadion som sitt hjem. Klubbens spillere er også viktig for supporterne.
Likevel, klubben er det aller viktigste. Spillere kommer og spillere går, men klubben
består. Det er helt utenkelig å slutte å støtte klubben. Enda mer utenkelig er det å
begynne å støtte en rivaliserende klubb. Giulianotti presiserer dette med: «En
tradisjonell supporter har en kulturell kontrakt med klubben sin».

Klubben er tradisjonelt et symbol for lokalmiljøet. Dette kan gjenspeiles i at
kjernesupporterne kommer fra det geografiske lokalmiljøet. Utenfra kan nok denne
gruppen bli sett på som de mest fremtredende supporterne tradisjonelt sett. For å
understreke dette poenget refererer Giulianotti til A. Hopcraft: «For å etablere seg har
klubbene sannsynligvis «heist bysjåvinismefanen og nytt godt av det».46 I
durkheimiansk ånd kan man bruke en metafor hvor klubben oppfattes som en totemisk
representasjon av lokalmiljøet. Gjennom metaforer som dette fremheves en sterk lokal
solidaritet. For supporterne er fellesskapet essensielt, og dyrking av klubben kan
nærmest bli sett på som religion. Det sterke fokuset på ritualer understreker dette:
«Derfor vil ulike supporterritualer på kampdagen (ikke minst gjentatt roping av
klubbens navn og synging av de eldste supportersangene) tendere mot å bli

45
46

Giulianotti 2012: 46
Giulianotti 2012: 47

___
17

seremonielle, og gjennom disse ritualene dyrker supporterne seg selv».47 Kroppen er for
supporteren det viktigste middelet til å fremme sin varige og varme form for solidaritet
til klubben og lokalmiljøet.

Under fotballkampen utøver supporterne forskjellige tribuneritualer. Eksempler på dette
finner man i felles sang og unison veiving med kropp, armer eller hender. Alt etter hvor
normen/regelen for dette er. I tillegg er klubbfarger og logo svært viktig for de fleste
supportere. Mange går derfor kledd i klubbens farger, og noen går såpass langt at de
velger å tatovere klubbens logo/ initialer på egen kropp. Ifølge J. Bale har supporterne
vanligvis et ‘topofilt’ forhold til klubbens kjerneområder.48 I hovedsak dreier dette seg
om hjemmebanen. Topofili kan defineres som kjærlighet til steder. En topofil person
opplever et intenst og følelsesmessig forhold til en spesiell del av de materielle
omgivelsene rundt seg. For en supporter gjenspeiles dette forholdet i kjærligheten til
stadionet. Supportere flest kan nok regnes som lommekjente på sin egen arena. Dette på
en personlig og familiær måte, som kan medføre til en sterkere solidaritet med
medsupportere. Her kan hjemmebanens atmosfære fremstå som noe unikt og eget.

For disse individene er det å være supporter en essensiell del av deres selvoppfatning.
Fritiden deres blir ofte strukturert rundt å gå på kamp. «Det er vanskelig for dem som
bryr seg om spillet og spesielt for dem som bryr seg om laget sitt, å forestille seg
tilværelsen uten denne lidenskapen».49 Å være en supporter er for Giulianotti en
opplevd erfaring.50 Dette blir basert på en stedsidentitet ved at stadionet besøkes
regelmessig. I tillegg ser han nærmere på hvordan supporterens følelsesmessige
investering blir gjengjeldt i klubben på flere måter. Klubben kan betale supporterne
tilbake ved å vinne kamper og trofeer, samtidig er mindre former for gjenytelse er minst
like viktige. Slike gjenytelser kan være at supportere får delta på sosiale arrangementer
med spillere og ledere utenom kampene, eller kan være bruk av klubbens fasiliteter.
Klubbens spillestil er også noe som supportere kan være følelsesmessig involvert i. Om
dette baserer seg på pasningsfotball langs bakken, eller fysisk spill med høye lange
baller kan variere fra klubb til klubb.
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Den varme, tradisjonelle identifiseringen er noe som blir dyrket blant supporterne på en
subkulturell måte. Giulianotti kobler dette opp mot Taylor.51,52 Lokalmiljøet,
supporterne, kulturhistorien og identiteten rundt en klubb, kan oppfattes som
tilstrekkelig til å kvalifisere som en subkultur. Iallfall når den sammenliknes med
liknende identiteter og tradisjoner i andre nasjoner og fotballklubber.53 For slike miljøer
er rekruttering av nye generasjoner viktig. Dette skjer ved at unge mennesker
sosialiseres inn i gruppens kjerneverdier. Ofte er det slik at barn er supporter av samme
lag som foreldrene, men det er ikke alltid slik. Diskusjonen av kjerneverdier innenfor
subkulturens gruppe er viktig for supporterne. Supporterklubber ble etablert for å ha et
forum der slike ting kunne bli diskutert.

Innenfor supporterfellesskapet finnes det likevel statusgraderinger. Giulianotti ser til
Bourdieu og Thorntons for å forklare nærmere hvordan dette utarter seg. «Noen
supportere forsøker å vise frem større mengde «subkulturell kapital» for å understreke
hvor autentisk den støtten de gir laget er, slik at de kan gjøre krav på høyere status enn
medsupporterne sine».54 Et eksempel på slik tankegang kan for eksempel være at et lag
plutselig vinner titler. Da kan en supporter finne viktigheten av å fremme at han/hun var
supporter av laget før det vant noe, for dermed å prøve og etablere at han/hun har
høyere status enn eventuelle ‘etterbeilere’ som ble supporter av laget etter at det vant
titler. Innarbeidede kjerneverdier er også viktig for den statusen man oppnår i
supportermiljøet. Eksempler på dette kan være uttalt anerkjennelse av estetikk som
ligger til grunn for lagets spillestil eller lojalitet ovenfor klubben.55
Giulianotti fremhever supporterne som voktere av fotballen. I dette inkluderer han både
selve spillet, men også muligheten for den varme deltakelsen i rivaliseringen med andre
supportere.56 I tillegg presiserer han at det ikke er mulig for supportere å opparbeide seg
subkulturell kapital gjennom kjøp av det nyeste nye fra klubben innenfor
klubbprodukter. Dette er en mentalitet som ikke samsvarer med den tradisjonelle/varme
supporteren.
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2.3.3 Tilhengere
Tilhengeren befinner seg innenfor feltene tradisjonell og kjølig i den idealtypiske
typologien. Giulianotti beskriver tilhengeren som en karakter som er tilhenger av en
klubb, men i tillegg også er tilhenger av andre managere/trenere, spillere og andre
fotballfolk.57 Dette er en person som ikke følger klubben sin i alt. Definisjonen har rot i
det at tilhengeren har en videre horisont av hva han/hun engasjerer seg for. En tilhenger
er både tilhenger av en klubb samtidig som han/hun følger med på utviklingen til andre
fotballpersoner eller fotballklubber som tilhengeren har et positivt forhold til. Videre
beskriver Giulianotti tilhengeren som implisitt oppmerksom på eller eksplisitt opptatt av
de unike formene for posisjon og identitet som er knyttet til enkelte supportergrupper,
klubber og nasjoner rundt dem.58 I motsetning til supporterkategorien, er tilhengerne
knyttet til disse forskjellige gruppene gjennom elektroniske medier. Dette medfører at
tilhengerne opprettholder et indirekte felleskap med det de indentifiserer seg med. En
tilhenger kan vise enten tykke eller tynne former for solidaritet til den
fotballinstitusjonen de sympatiserer med.

Eksempler på tynn solidaritet finner man når en tilhenger blir tiltrukket av forskjellige
klubber av grunner som ideologi eller historiske bånd til hans/hennes egentlige
favorittklubb. Giulianotti bruker St. Pauli fra Hamburg som et eksempel på en klubb
som kan appellere til politisk venstreorienterte tilhengere og Lazio fra Roma som en
klubb for politisk høyreorienterte tilhengere.59 Tilhengeren kan også sympatisere med
en klubb hvis klubben signerer en spiller eller en manager/trener som de er positive til.

Tykk solidaritet finner man når en tilhengergruppe ender opp med å etablere et
vennskapsbånd med de tradisjonelt varme supportere av en av de klubbene som
tilhengerne sympatiserer med. Grunnen til dette kan være likhet blant de to forskjellige
gruppene. Dette kan eksempelvis være opphav, politisk orientering eller religion.
Eksempler på dette kan ses i vennskapsbåndene til CSKA Moskva fra Russland og
Partizan fra Serbia, som begge har en felles historie i at klubben ble grunnlagt av hæren.
Chelsea fra England og Rangers fra Skottland sympatiserer med hverandre gjennom
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felles religiøse og etniske røtter. Uformelle fellesskap som disse kan bli bekreftet på
flere måter. Eksempelvis gjennom å være mer generøs i behandlingen av gjester fra en
vennskapsklubb eller symbolsk utveksling av klubbprodukter. Svært tykke former for
nasjonal sosial solidaritet kan bli reprodusert gjennom en klubb. Som eksempel på dette
bruker Giulianotti en tyrkisk klubb som besøker Tyskland. Her kan et ‘forestilt
felleskap’ bli en sosial realitet.60 Mange ‘gjestearbeidere’ som sympatiserer med den
tyrkiske klubben kan møte opp her for å støtte dette laget. Under selve kampen kan
gruppenes felles nasjonale identitet bli gjenskapt. Dette kan ende opp med å skje selv
om gjestearbeiderens identifisering med besøkende klubb vanligvis er kjølig og
instrumentell.

Når det gjelder både de tynne og tykke formene for solidaritet påpeker Giulianotti at
dette består av ikke-økonomiske, symbolske bytterelasjoner mellom tilhengeren og
favorittklubben.61 Tilhengeren velger å interessere seg og støtte en klubb fordi klubben
tilbyr noe som er i overenstemmelse med tilhengerens habitus. Noe i og/eller med
klubben appellerer dermed til tilhengerens smak og fotballinteresser. Signering av
favorittspiller eller manager er et eksempel på hvordan en klubb tilfredsstiller en
tilhengers habitus At klubben har en bestemt kulturell profil kan også friste tilhengeren.
Giulianotti poengterer at en tilhenger kan forsøke å få en normativ bekreftelse på at
forbindelsen til klubben handler om kulturelle og abstrakte sosiale verdier utover
suksessen klubben har på fotballbanen.62 Slike verdier samsvarer ofte med de verdiene
som er viktige for tilhengerens fotballfokus. Tilhengeren kan bekrefte sine tradisjonelle
verdier ved at han/hun motsetter seg forbrukerkreftene.

Tilhengerens klubbvalg kan være påvirket av klubbens suksess, eller om laget har vært
et fotballhipster-lag som majoriteten har hatt som kjæledegge. For å bedre forklare
tilfeller som dette, henviser Giulianotti til R. Cohen.63 Cohen presenterer begrepet
‘nested identites’ som på norsk blir ‘reiridentiteter’. Poenget med begrepet er å forklare
hvordan selvet forsøker å integrere ulike lojaliteter.64 Tilfellet er ikke slik at lojaliteten
hos en person trenger å være rangert i en pyramide for å holde orden på dem. Lojaliteter
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som dette kan istedenfor være sammensatt på rimelig komplekse måter. Disse består
ikke av klare retningslinjer for hvilken identitet som blir favorisert hvis en tilhengers
forskjellige lojaliteter skulle støte mot hverandre. Reiridentiteten gjør det mulig for
tilhengeren å ha en rekke favorittspillere og en rekke favorittklubber. Identitetene sørger
for at tilhengerens fotballinteresse blir ivaretatt i ulike sammenhenger. Eksempelvis om
han/hun sitt egentlige favorittlag er slått ut av en turnering, eller ikke deltar.

Nåtidens fotballprofilering på TV påvirker hvordan mange opplever fotball. I dagens
fotballmarked er det mulig å se på hva som helst av fotball. Innenfor et slikt marked
hevder Giulianotti at tilhengerne skifter sin lojalitet mellom forskjellige klubber.65
Tilskueren er likevel såpass godt kjent med fotballens tradisjoner, kultur og politikk at
han/hun vet at visse kombinasjoner av lag ikke lar seg gjøre. Ønsket er å skape et reir
som er levedyktig. En kombinasjon av for eksempel Real Madrid og Barcelona ville
med andre ord være helt utenkelig for en tilhenger.
I motsetning til supporteren så mangler tilhengeren den romlige dimensjonen.66
Tilhengeren har ikke den samme tilknytningen til lokalmiljøet og det som befinner seg
innenfor klubben. For tilhengeren er fotballsteder bare en praktisk innretning med liten
form for symbolsk betydning.67 Tilhengeren ser på stadion på samme måte som en
musikktilskuer som er på konsert ser på en scene. Stadionet blir da for tilhengeren en
scene hvor managere/trenere og spillere opptrer før de drar til et annet sted. Tilhengere
som innehar en sterkere form for solidaritet, respekterer klubbens geografiske område.
Dette gjøres likevel på avstand og som regel uten personlig kjennskap til denne unike
livsverdenen.

2.3.4 Fans

Giulianotti definerer en fan som varme, forbrukerorienterte og som en moderne form for
tilskuer. Denne typen tilskuer er interessert i klubber og spillere. For en fan tiltrekker
særlig kjendisene seg deres oppmerksomhet. En fan utvikler en form for kjærlighet eller
intimitet til en klubb eller til spesielle spillere fra den. Følelser av dette slaget utgjør
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likevel uregelmessige enveisrelasjoner. Dette kommer Giulianotti nærmere inn på. Når
en fan snakker om identifisering så blir han/hun varm. Fans opplever et sterkt forhold
og intimitet til klubben, og for en fan er disse følelsene en viktig del av selvet. På dette
viset kan en fan virke lik en supporter, men han/hun er likevel annerledes. Fans forhold
til klubben de holder kjær, bærer preg av en mye større distanse enn i supporteres
tilfelle. Giulianotti kobler distansen en fan har opp mot den moderne fotballen. Inntoget
den har gjort i markedet og dens hyperkommodifisering har ført til at spillere og ledere
har blitt mer frikoblet fra supporterne.68 Disse endringene har gjort at den moderne
fotball-fan har vokst frem. En fan opplever klubben, stjernespillere, medsupportere og
tradisjoner gjennom markedsrelasjoner. Disse markedsrelasjonene kan kobles opp mot
en fans identifisering med en klubb. Denne identifiseringen blir styrket og autentisk
først og fremst gjennom et forbruk av forskjellige produkter. Forbruket kan eksempelvis
bestå av kjøp av klubbprodukter, klubbaksjer eller bidrag til forskjellige
innsamlingsaksjoner.69 I framtiden spår Giulianotti at mer indirekte former for forbruk
vil bli viktigere. Han trekker frem kjøp av magasiner og betalings-TV som eksempler på
dette.70 Dette er for ham et grunnlag for hvorfor forbrukerrelasjonene er sterkest i de
rikeste klubbene.

For Giulianotti kan den varme forbrukerorienterte tilskueren ha tykke eller tynne former
for solidaritet.71 I sin tykke form, kan dette nærmest grense til en supporteridentitet. En
fan med tykk form for solidaritet vil være opptatt av å utvikle bevissthet og
intensivering i supporterritualene.72 Eksempelvis hvis en stor gruppe med fans har
klubbdrakter eller andre produkter med klubbfargene på seg under selve fotballkampen.
Slik demonstrasjon av visuell solidaritet kan styrke spillerne i kampen. I sin tynne form
blir solidariteten ytret over større avstander. Et eksempel på dette i sin mest drastiske
form er når fans kjøper seg inn i en klubb lokalisert på et annet geografisk sted enn der
de selv bor. Giulianotti påpeker at en fan innser at de amoralske frie markedskreftene er
dominerende i nåtidens fotball.73 De ser på det som sitt ansvar å støtte økonomien til
klubben. For fans er klubbens suksess avhengig av økonomiske bidrag fra alle hold. Det
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kan være en økonomisk investering å kjøpe aksjer i klubben. Likevel vil en fan være
tilbakeholden med å selge disse for profitt og personlig vinning, ifølge Giulianotti.74 For
å sikre seg at klubben er i stand til å kjøpe bedre spillere, er det typisk at det finnes en
merkelojalitet knyttet til klubbeffekter. Klubbene ønsker fortsatt at denne gruppen
tilskuere møter på kamp.

For å oppnå dette er det ikke uvanlig at klubbene gjør noen instrumentelle grep. Når
fotballklubben bygger opp sitt renommé, kan det by på problemer hvis de ikke
opprettholder de forventningene som de skaper. Uten resultater kan fans med tynn
solidaritet fort forsvinne til andre fotballigaer, fotballag eller andre former for
fritidsaktiviteter. Å bytte til en rivaliserende klubb er uansett utenkelig for en fan. For
andre grupper tilskuere kan dette fort bli sett på som en form for medgangfans, som
etter sigende bare er ute etter valuta for pengene i form av suksess. Hvis solidariteten er
tykkere, kan det hende at fans samler seg i dårligere tider. Avsettelse av dårlige ledere,
krav om at styret må gå, eller etablering av uavhengige organisasjoner, er alle
virkemidler fans med tykkere form for solidaritet kan ta i bruk.75
Ifølge Giulianotti er det likevel mest vanlig at fans opptrer ganske passivt politisk.76
Fans nærer sterke følelser til spillere og klubb, men ofte kan det være stor geografisk
avstand mellom fans og klubben. I tillegg påpeker Giulianotti at klubbens spillere
befinner seg innenfor en ‘stjernetilværelse’ som medfører at fans er særlig avsondret fra
dem.77 Fotballfans har i hovedsak en enveisrelasjon til klubb og spillere. Som metafor
for dette bruker Giulianotti ledende musikkartister, skuespillere og mediepersonligheter,
og sammenlikner det med følelsene fans har til disse idolenes liv.78 Fotballstjerner har
sjelden mulighet til å gi noe tilbake. Selve fotballkampen er et unntak. Utenom dette så
opptrer spillerne i stjernerollene sine. Denne rollen beholder spillerne under
eksempelvis autografsigneringer og sykehusbesøk. Dette medfører at det opprettholdes
en symbolsk avstand mellom stjerner og fans.
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2.3.5 Flanør
Giulianotti definerer en flanør som en kjølig forbrukerorientert tilskuer. Flanøren inntar
en postmoderne tilskueridentitet. Dette gjør han/hun gjennom markedsdominerte
upersonlige virtuelle relasjoner. En flanør er en karakter som er blitt beskrevet på flere
måter. Den opprinnelige betydningen: «Flanøren var en moderne urban «spradebasse»:
En mann fra borgerskapet, som regel i sin beste alder, som promenerte langs
bulevardene gjennom markedene».79 I Giulianotti sin beskrivelse av en flanør, er ikke
denne personen like kjønnsdefinert. Klassetilknytningen opprettholdes, og flanøren
tilhører sannsynligvis borgerskapet. Flanøren er en person som innehar en god dose
kulturell og økonomisk kapital, i tillegg til et utdanningsnivå som inspirerer til å samle
opplevelser på en kosmopolitisk interessant måte.80 Flanøren er på jakt etter et mangfold
av fotballopplevelser. Hans/hennes forhold til sin favorittklubb er uforpliktende.
Flanøren holder seg mobil og unngår å låse seg til en klubb. Medier som TV og
Internett passer flanøren godt, og er et ypperlig medium for å se fotball. Her kan
flanøren se hele kamper eller turneringer på avstand. I tillegg kan de også kortes ned til
høydepunktssekvenser.

Flanøren er unik innenfor tilskuerkategoriene på flere måter. Flanøren kan ses på som
en slags ‘window-shopper’ av klubb og lag. Han/hun kobler seg bare til disse
fellesskapene virtuelt. I sin aller mest ekstreme form bryter en flanør en uskreven regel
ved å bytte nasjonal lojalitet på grunn av at andre nasjoner har mer suksess. Et slikt
bytte kan også skje fordi flanøren har en større mediert identifisering med en annen
nasjons stjernespiller.81 For flanøren er det viktig at en klubb sine farger harmonerer
med moten på en riktig estetisk måte. Viktigheten av tegnet blir dermed viktigere enn
hva tegnet beskriver. Flanøren unngår personlig forbruk av symboler. Dette skjer i så
fall på en midlertidig og litt klisjeaktig måte ifølge Giulianotti.82
Den kjølige forbrukeren ønsker liten form for solidaritet med andre fans. Dette kan
forklares ved at flanøren er preget av et mangfold av postmoderne sosiale relasjoner.83
Flanøren har dermed liten fellesskapsfølelse. Likevel peker Giulianotti på anledninger
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hvor flanøren samler seg og gjenskaper på en lidenskapelig og leken måte de fellesskap
som de har fått presentert for seg gjennom medierepresentasjoner. Eksempelet
Giulianotti bruker er fotball VM. Her etterlikner flanører de som framstår som ekte
supportere, og slenger seg med i et ønske om å delta i den karnevalsaktige følelsen som
kan bli kanalisert av supportergrupper under en slik turnering.84 Flanøren er en
kosmopolitt som i liten grad har interesse av de fotballsymbolene vedkommende flørter
med. Han/hun bruker heller fotballen til en instrumentell identifisering med en trendy
merkevare. Giulianotti kobler dette mot Turner.85 «Flanørene er et eksempel på at de
«overførbare lojalitetene til postmoderne passasjerer faktisk finnes».86 Dette kan
eksempelvis være at både flanørens favorittlag og favorittspillere kan endre seg, men
også i tillegg hele flanørens interesse til fotballen generelt. Fotballinteressen kan hos en
flanør fort bli endret til en annen form for underholdningsinteresse. Giulianotti ser på de
største klubbene i verden som de beste til å knytte til seg flanørene. Sannsynligvis fordi
de vinner mye, eller nesten har større fokus på å stå fram som en merkevare.

Flanøren kan ifølge Giulianotti prøve å gjøre den kosmopolitiske identiteten sin mer
autentisk.87 Dette gjøres gjennom å fremstille tilskuere som innehar tradisjonelle eller
varme kjennetegn, på en direkte og ufordelaktig måte. En tradisjonalist er for flanøren
regressive skikkelser fra fortiden.88 Giulianotti påpeker at flanøren i tillegg kan se på
disse tradisjonalistene som sjåvinister, romantikere og fremmedfiendtlige.89 Flanøren
beskriver den varme tilskueren som drevet av følelser. For flanøren er dermed denne
personen ikke i stand til å verdsette intellektuelt de mer raffinerte sidene ved spillet.

I motsetning til de andre idealtypene er flanøren i en evig bevegelse. En metafor på
dette er at flanøren bytter tilhørighet slik man bytter kanaler på TV-en. Giulianotti
påpeker at en flanør er selvmotsigende ved at han/hun i forhold til andre tilskuere
streber etter å etablere en varig fotballidentitet.
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2.3.6 Konsumenter
Anthony King presenterer tre typologier for å kategorisere supportere i forhold til deres
tilnærming til kommersialisering. Dette er ‘The Lads’, ‘New Football Writing’ og ‘New
Consumer Fans’. Han tar utgangspunkt i at fotballen og klubbene aktivt skaper kunden
på fotballarenaen.90
‘The Lads’ er gruppen som forsvarer supporterkulturen og det tradisjonelle innenfor
fotballen. Pengenes inntog i fotballen har medført at også denne gruppen utvikler nye
kulturelle praksiser. King poengterer hvordan ‘the lads’ i en durkheimiansk forstand
samles for å tilbe sitt fotballtotem.91 ‘The Lads’ er en gruppe som er maskuline og
tradisjonelle92. For gruppen understrekes disse verdiene bare enda mer med inntoget av
den kommersielle fotballen.
‘New Football Writing’ er også forsvarere av den moderne fotballen. Likevel baseres
dette på tynne forestillinger om den britiske fotballens utvikling historisk. ‘New
Football Writing’ er en middelklassegruppe, og de er et eksempel på hvordan fotballen
spredte seg utover til en større del av befolkningen. Gruppen baserer sin motstand mot
pengenes inntog i fotballen på romantiske tanker om fotballen fra egen barndom.93
‘New Consumer Fans’ kjennetegnes av sin tilnærming til den moderne fotballen.94
Gruppen ikler seg ofte flere klubbprodukter. ‘New Consumer Fans’ er relativt lik det
Giulianotti kaller for Fans, i tillegg til noen flanører.
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2.3.7 Supporterforståelse
I sin avhandling Mellom børs, katedral og karneval, presenterer Arve Hjelseth en
supportertypologi som er en kombinasjon av tradisjonsorientering og
moderniseringsorientering.95 Han konstruerer fire kategorier: Kritikere, Eksklusive,
Fornyere og Konformister.

Figur 2.2 Hjelseths supportertypologi.96

Kritikere kjennetegnes ved deres kritiske tilnærming til alle sider av fotballens
kommersialisering. De motsetter seg det faktum at forholdet mellom supporter og klubb
i økende grad blir utrykt gjennom markedsrelasjoner. Gruppen motsetter seg
modernisering av uttrykksformer, kamparrangementer og fotballen generelt. Kritikere
kan både være autentiske og refleksive. Hjelseth plasserer kritikere innenfor kategorien
‘New Football Writing’ hos King. Flertallet av det Giulianotti definerer som supportere
er kritikere.97

Eksklusive er basert på deltakelses og moderniseringsorientering. Gruppens kjennetegn
er at det er supportere som arbeider for aggressivt engasjement, fornyelse av
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supporterklubben, maskulinitet og motstand mot kommodifisering. Gruppen eksklusive,
ifølge Hjelseth, forsøker å etablere snevre rammer for hva en ekte supporter er.98 I
denne kategorien finner man Casual kulturen. Dette er en kultur hvor slåssing i riktig
setting ses på som ærefullt. For eksklusive er det viktig å kunne definere kampens
ramme, og deltakelse er essensielt. Hjelseth poengterer at gruppen kan ses på som
moderniseringsorienterte ved at de har andre inspirasjonskilder enn bare det
tradisjonelle engelske; for eksempel latinske land.99 Ved å la seg inspirere fra andre land
ønsker de å endre den etablerte norske supporterkulturen.

Konforme kjennetegnes ved at de støtter kommodifisering/ikke gjør motstand mot
kommodifisering. De er motstandere av klubb- og andreinitiert spektakularisering
kombinert med motstand for institusjonell omforming.100 Hjelseth peker på at
betegnelsen konforme er litt uheldig, for den sier ikke noe om hvem de er konforme i
forhold til. Konforme støtter klubben med kjøp av klubbrelaterte produkter. Dette
betrakter de som støtte til klubben. Likevel har de et konservativt grunnsyn på
fotballens egenart. Konforme forholder seg først og fremst til den etablerte
supporterkulturen, de motsetter seg grensetøying av regelverket fra andre supportere og
de er liberale i forhold til hvem som kan defineres som supportere.101

Fornyere kjennetegnes ved at de i utgangspunktet stiller seg positive til
kommodifisering, institusjonell omforming og spektakularisering. Spektakularisering er
enkelt forklart aktiviteter under fotballarrangementene, enten organisert av klubben eller
supporterne selv. Fornyere vil på grunn av dette mest sannsynlig bryte med allerede
eksisterende holdninger og normer innenfor supporterkulturer. Hjelseth ser på gruppen
som interessant ved at former for etablering av hegemoni over supporterfeltet kan
påvirke vilkårene for ytterlige kommersialisering av fotballen.102 Som han også
poengterer kan man anta at fornyere har en begrenset fotballkulturell kapital, i tillegg til
en potensielt vaklende supporteridentitet.103
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3. Metode
3.1 Utvikling av problemstilling og valg av metodisk tilnærming

Hellevik betegner problemstillingens referanseramme som de forestillingene en forsker
har om et fenomen som skal undersøkes104. For det første inkluderer dette forutsetninger
forskeren tar for gitt, som blir utelatt fra nærmere undersøkelse. For det andre består
referanserammen av antagelser forskeren ønsker å undersøke holdbarheten av. Jeg har
forsøkt å avgrense problemstillingen slik at den fanger vesentlige poeng, men samtidig
unngår å bli for omfattende. Blant tilskuerne har jeg derfor valgt å fokusere på
supportergruppen.

Jeg måtte ta flere hensyn ved valg av metodetilnærmingen. Først vurderte jeg en
kvantitativ survey undersøkelse. Mer spesifikt ønsket jeg eventuelt å lage et
spørreskjema, som jeg kunne poste på forumsidene til GodsetUnionen. En slik
undersøkelse kunne gitt interessante svar, men ville også vært problematisk.
Forskningsspørsmålene kunne blitt for komplekse og ledet oppmerksomheten bort fra
det jeg ønsket å fokusere på: hvordan supporteridentiteten ble begrunnet, framforhandlet
og vedlikeholdt. En spørreundersøkelse hadde krevd en stor grad av forhåndsbestemte
svaralternativer. Jeg var mer interessert i å få tak i supporternes egne formuleringer.

Intervju kunne gitt meg dette. Jeg valgte imidlertid bort intervju fordi jeg mente at
analyse av nettforum var et bedre alternativ. På GodsetUnionens nettforum er
majoriteten av deltakerne relativt sterkt engasjerte supportere. På forumet diskuteres
ulike spørsmål. Noen seksjoner av forumet er rettet mot aktuelle saker som kamper og
nye spillere. I tillegg diskuteres det en rekke spørsmål som er mer aktuelle for min
problemstilling. Forumet gir et nyansert og bredt inntrykk av hva supporterne i
GodsetUnionen er opptatt av.

Bruk av nettforum kan by på utfordringer. For det første: Når spørsmål diskuteres er det
langt fra sikkert at svaret blir diskutert nøyaktig på den måten som interesserer meg.105
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Ved analyse av diskusjonsgruppene valgte jeg å være inaktiv. Så lenge jeg selv ikke
deltok aktivt på forumet, hadde jeg ingen mulighet til å påvirke hvilken retning
debattene tok. I et intervju kunne jeg påvirket mer.

For det andre er det ingen garanti for at personene som skriver innlegg på forumet
opptrer oppriktig.106 Ofte benytter personer seg av flere identiteter og brukere. Personer
kan også opptre som ‘nettroll’. Disse lar seg underholde av å irritere andre. I min
analyse har jeg likevel gått ut ifra at deltakerne i hovedsak utrykker sine oppriktige
meninger. Noen ganger tar forumdeltagere på seg rollen som ‘djevelens advokat’. De
forsøker å få debattanter til å begrunne eller klargjøre sine utsagn. Ett eksempel kan
være hvis den rådende mening er at det er fælt å bruke tromme på fotballkamp. Alle
som skriver innlegg, påpeker dette. Den som tar på seg rollen som ‘djevelens advokat’
stiller spørsmål om hvorfor tromme nødvendigvis er en dårlig ting. Dette kan føre til at
debattanter utdyper og nyanserer meningene sine.

For det tredje ville intervju gitt mulighet til enda dypere innsikt i subjektive vurderinger
av forskjellige aspekter ved supporterlivet. Ved bruk av nettforum får man ikke
muligheten til å be om utdypninger av opplysninger. Ved flere tilfeller skulle jeg ønsket
meg at en diskusjon hadde foregått lenger enn den gjorde.

For det fjerde er utvalget av innlegg basert på selvseleksjon. Som Hjelseth påpeker må
en supporter ha et betydelig engasjement for et emne om han/hun velger å skrive et
innlegg om et bestemt tema.107 Dette kan medføre at holdningene som analyseres er mer
ytterliggående enn holdningene Godsetsupportere generelt sett har. Et nyansert
synspunkt gir ifølge Hjelseth færre incentiver til å ytre det, kanskje spesielt ved et
nettforum.108 Hvis en kobler dette opp mot politiske diskusjonsforum ser man at når
innlegg publiseres anonymt blir det lite rom for nyanser.109 Det kan se ut som om
GodsetUnionens forum ble hyppigere brukt før. I flere forumtråder påpekes det også at
aktiviteten var bedre før i tiden. Det kan være at Facebook og særlig Twitter har lokket
til seg mange tidligere aktive forumdeltagere. Mange bruker Facebook og Twitter
daglig, og det blir naturlig å diskutere fotball der.
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For det femte gir datamaterialet begrensede muligheter til å se den enkeltes supporters
holdninger i sammenheng.110 Eksempel på dette kan være at selv om en debattant er
negativ til tromme hos GodsetUnionen, er det likevel ikke lett å vite hva han/hun mener
om blussing. Intervju kunne her gjort det lettere å utdype.

I sum fører bruk av nettforum med seg en del problemer. Likevel er det klare fordeler
ved analyse av nettforum. Det gir et bredt utvalg av personer. Jeg har lest innlegg fra
mange hundre personer. Ved bruk av intervju hadde jeg antageligvis endt opp med et
utvalg på rundt 15-20 personer. Hjelseth anser det som sannsynlig at med dette antallet
ville det blitt vanskelig å få bredden i synspunkter og ambivalensen som mange
holdninger er basert på.111 Jeg gir en vurdering av hvilken holdning som dominerer eller
skaper splid i forhold til et tema som drøftes.

Mange argumenter og synspunkter får stå uimotsagt på Internett. Likevel er det vanlig
at mange av disse blir møtt med kritiske motargumenter på forumet. Eksempelvis kan
en debattant som har selvmotsigende argumenter ofte få dette påpekt av andre
debattanter. Diskusjonsgrupper er dermed en interessant arena hvor synspunkter blir satt
på prøve og nyansert. Hvis dette skulle oppnås gjennom intervju, hadde det krevd en
svært aktiv intervjurolle. Trolig hadde det ført til økt undersøkelseseffekt, men
utfordringen hadde nok blitt for stor selv for en god intervjuer.

Diskusjonsgruppene brukes ofte til å utforske deltakernes egen identitet som supportere.
Mange av diskusjonene på forumet handler om hva som anses som legitime handlinger i
forskjellige situasjoner. Eksempler på dette er: Hvordan bør man kle seg på kamp? Er
man en god supporter hvis man ikke drar på bortekamper? Hva anses som normbrudd
hos den enkelte? Dette er sentrale poeng. Oppgaven min er å prøve å få tak i hvordan
supporterne definerer feltet gjennom språklig interaksjon, og hvordan de gjennom dette
er en del av å opprettholde, skape eller endre kodene for det som anses som legitime
handlinger. Diskusjonsgrupper brukes også til distinksjonsutvikling innenfor eget
supportermiljø, i tillegg til å avklare hvordan supportere ser på sin egen gruppe i forhold
til resten av tilskuerne. Ved intervju kunne slike normer blitt identifisert i større grad,
men som Hjelseth påpeker, hadde det vært umulig å få tak i dynamikken som
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kontinuerlig justerer normene.112 Det er viktig å se i hvilken grad supportere selv
identifiserer spørsmål og i hvilken grad dette anses som viktig for dem. Ved intervju
måtte tematikken blitt definert etter mine interesser. Bruk av nettforum gir en større
frihet på dette feltet. I tillegg kan man ved bruk av forum finne ut om de spørsmål man
selv er interessert i også anses som interessante for supporterne selv.113 Data man finner
i diskusjonsgruppene er også etterprøvbare. De dataene jeg har hentet ligger tilgjengelig
for alle på nett. Sitater som jeg referer til og tolkningene mine av disse kan derfor lett
bli vurdert. Samlet sett er dermed metodevalget velegnet for formålet mitt. Jeg vurderer
at fordelene oppveier ulempene.114

Jeg skulle i noen tilfeller ønsket mer data fra GodsetUnionens forum. Dette er grunnen
til at jeg kombinerer bruken av nettforum med aktiv observasjon. Jeg ønsket å supplere
forumanalysene mine med observasjon av GodsetUnionen på Marienlyst og på
bortekamper. Særlig på bortekamper kommer ofte de mest fremtredende
supportertrekkene frem. For å forberede meg på observasjon av supporterne ble jeg
inspirert av Johannessen, Christoffersen og Tufte.115 De fremhever observasjon som en
godt egnet metode når en forsker ønsker seg direkte tilgang til det han/hun
undersøker.116 Eksempelet de bruker er om en forsker ønsker å se nærmere på
samhandling mellom mennesker i et styrerom, klasserom eller en buss. Mitt fokus er
samhandling på en fotballtribune. Ved hjelp av observasjon ønsket jeg å finne hvordan
holdninger og normer utfoldet seg på tribunen blant supporterne. I tillegg var jeg opptatt
av om observasjon kunne utfylle informasjonen jeg gikk gjennom forumsinnleggene.
Gjennom observasjon håpet jeg også på å oppdage nye momenter eller etterprøve det
jeg hadde oppdaget på forumet. Johannessen mfl. fremhever at observasjon kan benyttes
som en supplerende metode for å få svar på problemstillingen eller se dem fra en annen
synsvinkel.117
Det er ikke tilstrekkelig at forskeren lagrer observerte data i eget hode.118 Derfor
benyttet jeg meg av notisblokkfunksjonen på mobilen hvor jeg noterte interessante
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momenter, slik at jeg ikke glemte verdifull informasjon. Notatene ble noen ganger
relativt lange, og krevde et etterarbeid i form av filtrering. Observasjonene jeg gjorde,
foregikk i det Johannessen mfl. kaller en naturlig setting. Fenomenet som studeres gir
mening like mye ut fra sine omgivelser som ut fra fenomenet selv.119 I tillegg kan ikke
fenomenet adskilles fra den kontekst det er erfart i.120 Fotballkampen hadde i teorien
fortsatt på lignende vis, selv uten supporterne på tribunen. Uten kampen som arena
hadde imidlertid ikke observasjonene av supporterkulturen blitt erfart på måten det ble
gjort. Uten kampritualet hadde det blitt en helt annen form for observasjon. Under selve
observasjonene opererte jeg med en blanding av to observatørroller: En skjult
deltakende observatør og ren observatør. Kjennetegnet på skjult deltakende observatør
er at forskeren blir en del av det miljøet han/hun studerer.121

Dette ble jeg i stor grad ved at jeg stod blant de mest engasjerte supporterne hos
Strømsgodset. Dette medførte at jeg til tider ble en del av supporterfellesskapet på
tribunen. Kjennetegnet på ren observatør er at forskeren ikke deltar i felten.122 De som
observeres, vet ikke at de blir observert og de kan ikke se forskeren.123 Observasjonen
var skjult i den grad at supporterne ikke visste at de ble observert. Likevel kunne alle de
observerte se meg. For mange ville jeg nok sett ut som en gjennomsnittlig supporter. På
tribunen er det ikke noe entydig krav om bruk av klubbeffekter og kleskode. Dermed
var det ikke vanskelig å forholde seg nøytral.

En utfordring var at sesongen hadde pågått i fire måneder da jeg begynte med oppgaven
min. Ideelt sett skulle jeg ha fulgt laget en hel sesong. Eliteserien 2017 foregikk i
tidsrommet 1.april- 26. november. Selv om situasjonen ikke var helt ideell, fikk jeg
samlet inn tilstrekkelig med observasjoner i løpet av høstsesongen.
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3.2 Mine undersøkelsesenheter (populasjon)
Å være en supporter kan utrykke to forskjellige forhold.124 Fotballinteressen må komme
til utrykk ved støtte av en bestemt klubb. I tillegg må engasjementet for fotball være
større enn hos en gjennomsnittlig fotballinteressert. Som et utgangspunkt definerte jeg
populasjonen i oppgaven min til alle som hadde et sterkt engasjement for Strømsgodset.
Dette måtte avgrenses nærmere. En måte å avgrense på var å se nærmere på
sesongkortinnehavere. Dette viste seg problematisk. Som Hjelseth påpeker,125 har ikke
sesongkortinnehavere nødvendigvis et sterkt fotballmessig engasjement. For det første
kan folk kjøpe sesongkort for å gi klubben finansiell støtte, uten at dette nødvendigvis
resulterer i hyppig oppmøte på kamper. For det andre har man folk som kjøper
sesongkort for å sikre seg plass på de største kampene i ligaen, eller muligheten til å
kjøpe en billett til en eventuell cupfinale. Om Strømsgodset hadde kommet til
cupfinalen, ville eiere av sesongkort fått førsteprioritet på kjøp av billetter til finalen. På
kamp valgte jeg derfor å avgrense populasjonen min til GodsetUnionens tribune, fordi
den i hovedsak består av supportere med sterkt engasjement.

Engasjementet til en supporter kan ses på som relativt høyt når han/hun velger å
formulere ytringer på nettforum. Derfor falt denne gruppen under en kategori som jeg så
på som interessant. Når det gjaldt mine aktive observasjoner, ønsket jeg å prøve å få tak
i flere interessante momenter blant GodsetUnionen. Derfor valgte jeg å plassere meg på
forskjellige steder på U-feltet på Marienlyst, som er det feltet de tilsynelatende mest
engasjerte supporterne oppholder seg. Grunnen til at jeg valgte forskjellige steder fra
kamp til kamp er at jeg vet at det kan være store forskjeller innad på en tribune, selv om
det tilsynelatende ikke ser sånn ut fra andre siden av banen. Gruppene jeg observerte
kan ikke kalles bare for ‘syngende supportere’, for det er vanskelig å sette alle på
tribunen inn i denne kategorien. Gruppen med ‘syngende supportere’ er ofte de mest
fremtredende på kamp og de er ofte med på å påvirke feltets doxa. Det var viktig for
meg å prøve å få tak i andre interessante momenter enn bare de mest aktive ‘syngende
supporterne’. På hjemmekamp på Marienlyst er nok flesteparten av personene på
kortsiden (som kalles Unionen), det som kan betegnes som supportere, men
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engasjementet varierer. Jeg ønsket også å se på om dette endret seg når supporterne dro
på bortekamper.

I tillegg til observasjon på kamp, valgte jeg å analysere GodsetUnionens nettforum.
Dette forumet ble opprettet i 2003. Mars 2018 var det blitt postet 136201 innlegg.
Antall emner var 3305, og antall medlemmer på forumet var 1583. Hjelseth analyserte
VGs nettforum om fotball. På dette forumet er det større aktivitet, men vanskeligere å
filtrere ut supportere fra en fotballklubb. I sin avhandling ser Hjelseth nærmere på norsk
fotball generelt. Mitt ønske er å se spesifikt på GodsetUnionen. Jeg har valgt å se på
innlegg fra 2009 og fram til i dag. På forumet til GodsetUnionen var det tre kategorier
som særlig interesserte meg: GodsetUnionen (599 emner og 11615 innlegg), turer (154
emner og 3481 innlegg) og tribunekultur (315 emner og 9331 innlegg).

Jeg valgte å kombinere analyse av nettforum med observasjon for å dekke potensielle
kunnskapshull. En annen mulighet hadde vært supplement fra Twitter og Facebook,
men dette hadde bydd på en større utfordring når det gjelder personvern, i hvert fall i
forhold til Facebook hvor personer stort sett opptrer med full identitet. Spørsmål kan
også stilles ved hvor seriøse innlegg som finnes på Facebook. Facebooksidene til
Strømsgodset og Godsetunion er i større grad enkle når det gjelder innlegg fra personer,
og disse sidene bærer preg av at de opptrer mer som informasjonssider enn arenaer for
diskusjon. Twitter er mer interessant fordi innleggene i større grad preges av diskusjon.
En utfordring her hadde blitt hvordan informasjon skulle bearbeides. Twitter har en
begrensning av antall ord som kan postes i en tweet. Det kan være hemmende for å
fremme nyanserte diskusjoner. I tillegg er det ikke lett å gjøre et utvalg av hvilke
twitterkontoer man skulle følge for å få informasjon. Bruk av slike sosiale medier kunne
bli et problem i forhold til personvern.

Hjelseth påpeker «Målet var imidlertid ikke å få en fullstendig oversikt over alle
diskusjoner vedrørende tema, men strategisk å finne diskusjoner som var velegnet for å
belyse supporternes synspunkter».126 Det samme gjelder ønsket mitt om å prøve og
finne interessante momenter innad i GodsetUnionen. I løpet av den kvalitative
datainnsamlingen opplevde jeg det Thagaard beskriver som et metningspunkt.127 I
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diskusjoner på forumet var tilfellet ofte slik at når nye debattanter kom inn i en
diskusjon som hadde pågått en stund, bidro de sjelden med ytterlige nyanseringer.
Datainnsamlingen min har bestått av ‘25’ diskusjoner og ‘61’ innlegg. Innenfor det
bruttoutvalget jeg gjorde av innlegg er det nok en del innlegg jeg kunne valgt, men som
jeg valgte bort fordi de ikke strakk til kvalitativt sett.

De tre kategoriene jeg har nevnt over var de som inneholdt tematikk som interesserte
meg mest. Forumet fungerer på en måte som gjør det relativt lett å finne fram i de
forskjellige diskusjonene. På forumet til GodsetUnionen er det en søkefunksjon som
gjør at man med letthet kan søke etter nøkkelord, innlegg fra en spesifikk bruker og
velge bestemte kategorier man skal rette søket på forumet mot. I tillegg er det et
søkevalg der man kan bestemme om man skal søke i underforum, sortering av resultater
og fra hvilket tidsrom jeg ønsker å finne innlegg fra. Alternativene for tidsrom er 1 dag,
7 dager, 2 uker, 1 måned, 3 måneder, 6 måneder og 1 år. Fordi ønsket er å analysere
selve diskusjonene, konsentrerer jeg meg om et innlegg fra en tråd. Innleggene jeg
velger å konsentrere meg om, siterer jeg og kommenterer deretter. Disse trekkes fram
som momenter for belysning av temaer når jeg ser nærmere på forskjellige aspekter av
supporterkulturen i GodsetUnionen. Innleggene som jeg velger kan ses på som typiske,
da de fremmer en hovedtendens når det gjelder meninger rundt et tema. I noen tilfeller
siteres også innlegg med meninger som går imot hovedtendensene der hvor dette
belyser interessante poeng. Hvis en diskusjon inneholder mange like synspunkt, siteres
innlegg fra starten av diskusjonen. Om noen innlegg senere i diskusjonene er formulert
på en såpass god måte at de er fristende å ha med, blir dette gjort. Innenfor analysen blir
‘42’ brukernavn sitert. Mitt utvalg er gjort etter beste skjønn.

3.3 Etiske overveielser og forskerrolle

Passiv observasjon er utgangspunktet for forumanalysen. Jeg vurderte selv å starte
diskusjoner på forumet for å få svar på spørsmål. Etter noe overveielse avstod jeg fra
dette. For det første er jeg usikker på i hvilken retning de spørsmålene jeg hadde stilt
ville utviklet seg. Et nettforum er ikke lett å styre. For det andre fant jeg stort sett det jeg
var ute etter. Der hvor jeg føler at jeg ikke har gjort det, har jeg prøvd å supplere med
mine aktive observasjoner på kamper. For det tredje hadde det vært dårlig
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diskusjonsetikk. Som Hjelseth poengterer er det litt uetisk å legge ut spørsmål med
ønske om synspunkter hvis jeg selv ikke skulle delta i diskusjonen.128,129
Noen etiske overveielser melder seg når man skal hente informasjon ut fra Internettkommunikasjon. I sin avhandling trekker Hjelseth frem fire etiske dimensjoner det er
klokt å reflektere over130: Hvorvidt diskusjonsgruppene er offentlige, spørsmål ved
informert samtykke, anonymisering og bruk av direkte sitater.
Herring skiller mellom ulike forum.131 Det byr på problemer hvis forumet krever
innlogging for at innlegg kan leses. Dermed er det fordelaktig at forumet er åpent for
alle. Forumet til GodsetUnionen er åpent for alle, og krever ingen registrering for
lesing. Registrering på GodsetUnionens forum skjer i form av at deltakerne godkjenner
forumreglene. Deretter krever det en e-postadresse og at man lager et brukernavn. Epostadressen er ikke noe som blir vist når en bruker skriver et innlegg. Gotved
sammenlikner å skrive et innlegg på forum med et leserinnlegg i en avis.132 Når det
gjelder innhenting av samtykke forholder jeg meg til retningslinjene til den
forskningsetiske komité, jf. NESHs retningslinjer133 og datatilsynets definisjon av
sensitive personopplysninger.134

Fotballdiskusjoner kan betraktes som en mellomting mellom offentlig og privat. Likevel
tenderer det mer mot det offentlige. Dette er likevel ikke helt uproblematisk. I
motsetning til et leserinnlegg i en avis, bærer forum preg av at en del av deltakerne
beveger seg mellom privat og offentlig kommunikasjon. Som Sharf påpeker,135 tenker
nok ikke deltakerne på nettforum over at de er under observasjon fra forskere.
Nettforum kan beskrives som en tredje ‘lokal’ sfære.136 Gotved bruker dette begrepet,
og hevder at diskusjonsgruppene befinner seg i en tredje sfære mellom det private og
det offentlige. Selv meget saklige innlegg adresseres ikke mot den bredere
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offentligheten. Det kan argumenteres for at diskusjonsforum saklig sett tilhører den
offentlige sfære. Likevel adresseres innlegg ofte mot spesifikke deltagere, og ikke den
bredere offentlighet. Det kan være problematisk å bringe videre informasjon fra forum.
Hjelseth sammenlikner det med en person som sprer sladder han/hun har overhørt på en
kafé.137 Selv om det er en offentlig arena, kan det argumenteres for at samtaler på
diskusjonsforum ikke bør viderebringes. Både Bromseth138 og Mann139 påpeker
problemet med å se på en diskusjonsside som et rent offentlig rom, og at en forsker
derfor fritt kan samle informasjon. I likhet med Hjelseth140 finner jeg innvendinger som
dette mindre relevante. I forumanalysen min inneholder ikke innleggene jeg siterer
sensitiv informasjon. Noen av innleggene kan bære preg av samtaler med mer privat
karakter. Jeg analyserer ikke dette videre fordi det private oftest er uinteressant for mitt
formål. Hjelseth mener at diskusjonsforum er offentlige.141 På samme måte oppfatter jeg
GodsetUnionens forum som offentlig. I og med at forumet er åpent for alle, og jeg
holder meg unna det som kan betraktes som sensitive temaer, er etiske krav forsøkt
ivaretatt. Verken på nettforum eller under observasjonene har aktørene kjent til at de er
blitt observert, og produsert mine data. Ved observasjon opptrer jeg anonymt. Arenaene
kan ses på som offentlige, og jeg holder meg unna sensitive temaer.

Et spørsmål som kan stilles er om jeg i større grad burde operert med et informert
samtykke. Dette kravet gjøres i mindre grad gjeldende når arenaen er offentlig. Fordelen
med informasjonen som hentes fra forumet, er at dette er varige data som allmenheten
relativt lett kan søke opp. Deltakerne på forumet har også visshet om at det de skriver er
tilgjengelig for allmenheten - i tillegg til at innlegget kommer til å være lagret på
nettsiden i lang tid etter posting. Slik informasjon understreker forumets offentlige
karakter. Av den grunn falt avgjørelsen min på at kravet om informert samtykke ikke
var nødvendig. I likhet med Hjelseth fikk jeg iblant en kikkerposisjon jeg var litt
ubekvem med, både i forbindelse med data fra forum og mine aktive observasjoner
under kamp. Uansett hadde det nok vært utfordrende å etablere samtykke fra deltakerne.
En mulighet hadde vært å sende en e-post til alle på forumet. Et spørsmål er om
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aktiviteten er såpass stor at dette er noe folk hadde svart på. I tillegg hadde det vært
vanskelig å være sikker på at alle var blitt informert. Deltagernes anonymitet gjør
samtykke mindre nødvendig. Debattantene på forumet til GodsetUnionen anonymiseres
med at de bruker såkalte ‘nick’/brukernavn. Disse brukernavnene er eksempelvis nye
korte navn kombinert med eventuelle forskjellige tallkoder. Poenget er å gi debattanten
en mulighet til å opptre som anonym. Forskningsetisk komite påpeker at debattanter
ofte opptrer med samme brukernavn på forskjellige forum.142 Hvis en forsker bruker en
debattants brukernavn, føler ikke nødvendigvis debattanten at han/hun er blitt
anonymisert. På bakgrunn av at forumet ses på som en offentlig arena, anser ikke
Hjelseth dette som noe problem.143 Likevel er det mest ideelle å operere med
pseudonymer på brukernavnene til debattantene. Anonymiseringen kan kobles til det
Bruckman144 kaller light disguise. Gruppenavnet blir behold, men pseudonymet
forandres. Dette er strategien Hjelseth velger.145 Anonymisering av selve forumet føler
jeg ikke er nødvendig. Dette fordi det er relativt lett å identifisere hvilket forum som er
blitt brukt.

Et spørsmål ved bruk av forum er om det egentlig er nødvendig å sitere innlegg, eller
om det holder å redegjøre for den generelle holdningen når spørsmål blir analysert.
Hjelseth beskriver to forskjellige måter tekster på Internett kan leses.146 For det første
kan offentlige forum betraktes som åndsverk og siteres med utgangpunkt i det. Som
Cavanagh påpeker,147 vil det i denne sammenhengen i større grad være et spørsmål om
opphavsrettigheter enn anonymisering. For det andre kan forum betraktes som en
ritualisert form for samhandling. I en slik sammenheng vil data som produseres i stor
grad ikke være tilknyttet hver enkelt deltaker, men i større grad til interaksjonsritualer
som er felles for deltakerne. Innenfor en slik setting argumenterer Homan for at kravet
om informert samtykke bortfaller.148 Hadde data kun blitt benyttet på sistnevnte måte
kan det spekuleres i om sitater strengt tatt var nødvendig. Likevel vil mye av det
essensielle bortfalle om sitater ikke brukes. Hjelseth mener at analysen vil være mer

142

Etikkom.no 2014, 4. Personopplysninger, konfidensialitet og anonymisering
Hjelseth 2005: 187
144
Bruckman 2002, Studying the Amateur Artist: A Perspective on Disguising Data Collected in Human
Subjects Research on the Internet
145
Hjelseth 2005: 187
146
Hjelseth 2005: 188
147
Cavanagh 1999, Behavior in Public?: Ethics in online ethnography
148
Homan 1991, The Ethics of Social Research: 46
143

___
40

solid fundert med bruk av sitater.149 Han understreker dette med å poengtere at
«Det er da interaksjonen og særegenheter ved den som er det sentrale, ikke hva de
involverte substansielt sett utrykker».150 Likevel blir data analysert på førstnevnte måte.
Debattantenes synspunkter blir representert gjennom tekstene de skriver. Tekstene blir
deretter fortolket innfor en fotballkontekstuell ramme. Tilgang på sitater fører også til
økt grad av validitet. «For at en tolkning skal ha tilstrekkelig validitet, bør leseren ha
tilgang på relevante deler av den skrevne teksten».151 I lys av dette152 er det tre forhold
som taler for de valg jeg har gjort. For det første behandler jeg ikke sensitive
opplysninger, så langt jeg kan bedømme det. For det andre er forumet til
GodsetUnionen svært nær den ‘maksimalt offentlige’ langs linjen offentlig-privat. For
det tredje bruker jeg ikke fulle navn eller brukernavn. Med bruk av pseudonymer på
begge to opererer jeg derfor med full anonymitet.

3.4 Analysestrategi
Rammen for oppgaven min blir styrt av problemstillingen, i tillegg til Giulianottis
tilskuertypologi og Hjelseths supportertypologi. Typologiene har vært viktig for
avgrensningen av problemstillingen. De gjorde det lettere å skape en vurderingsramme
for forskjellige adferdsmåter som gir status og preger identitetsforhandlingene blant
supportere. Det er klare normer som definerer supporterne, og distanserer dem fra resten
av publikum. Normer som dette begrunnes ofte implisitt. I andre tilfeller kommer de til
utrykk ved oppfordring. Utrykk som ‘sittefans’ er eksempel på et begrep som
supporterne bruker for å fremstille og kategorisere forhold blant publikum på
Marienlyst, de ikke er fornøyd med. For å prøve å forstå makten på feltet og begreper
innenfor, anvendes doxa og fotballkulturell kapital. Videre fremstiller jeg aspekter ved
supporterlivet til GodsetUnionen gjennom beskrivelser av fellesskapsbånd, moral og
ritualer.

Analysestrategien er verken rent induktiv eller deduktiv. Jeg holdt meg unna grounded
theory. Jeg mener at det er nærmest umulig å gå inn i en forskningsoppgave uten at
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visse former for forutsetninger påvirker arbeidet. Om man ser pragmatisk på ideen er
det mer å hente.153 Gjennom dette gis det en større åpning for ulike aspekter ved et
sosialt fenomen. Ved å vektlegge et gjensidig forhold mellom empiri og teori kan
sosiale fenomen som ikke er bygget inn i det teoretiske rammeverket i tilstrekkelig grad,
komme bedre til uttrykk.154 Analyse kapitlet ble utviklet i interaksjon med empiri koblet
sammen med teori. Analysens ambisjon er å fremme supporternes meninger og
supporterkultur. Den sosiale interaksjonen stod i fokus, og ikke arenaen der hvor dette
utartet seg enten det var i form av forum eller stadion. Stadion og forum er likevel
viktige arenaer for å forstå hvordan supporternes supporterkultur utvikles, vedlikeholdes
eller endres i form av normer og holdningsendringer. Supporternes meninger og tanker
er det som først og fremst interesserer meg og er det primære. Særlig hvordan disse blir
begrunnet eller endret av supporterne selv. Poenget er ikke å låse observerte personer
eller debattanter inn i en boks, men en viss etablering av rammer kreves. Analysens
konkrete form består av en kombinasjon av referat fra aktiv observasjon, kombinert med
utvalgte sitat fra forskjellige diskusjoner. Hvis behovet er der, vil dette suppleres med
en innledende beskrivelse. Handlinger eller innlegg som kan ses som normbrudd eller
stiller spørsmål ved de etablerte normene, kan ses på som interessante når disse møter
motargumenter fra det kollektivt etablerte. Når det gjelder observasjonene er det
vesentlig at andre har mulighet til å kjenne seg igjen i poengene jeg trekker fram. Sitater
fra forumet til GodsetUnionen bidrar til en styrket etterprøvbarhet. Når disse er med,
kan leseren selv bedømme om disse tolkes på en meningsfull måte. Sitatene kan ses på
som en fremstilling av den generelle holdningen, eller som særegenheter som stiller
spørsmål til etablerte holdninger.

3.5 Gyldighet og pålitelighet
Valgene jeg har gjort får reliabilitets- og validitetsmessige konsekvenser.
Terminologien i fremstillingen er basert på Johannessen mfl.155 Inndeling i pålitelighet
og gyldighet er klargjørende. De opererer med et skille mellom to former for validitet:
intern og ekstern validitet.156 Intern validitet dreier seg om hvordan undersøkelsen egner
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seg til å påvise årsakssammenhenger.157 En undersøkelse med god intern validitet klarer
å påvise om en påvirkning har effekt eller ei. God intern validitet resulterer i eliminering
av konkurrerende forklaringer. Et virkemiddel som har vært relevant for denne
undersøkelsens interne validitet er kategorisering. Kategoriseringen i form av et
utberedt begrepsapparat har skapt en ramme som gjør undersøkelsen sikrere ved at
årsakssammenhenger er lettere å oppdage. Typologiene til Giulianotti og Hjelseth,
kombinert med begreper som kapital, doxa, habitus, moral og ritual, gjør det lettere å
forstå supporterfeltet. I tillegg bidrar dette til å gjøre forklaringer i analysen klarere, og
med dette unngås potensielle motstridene forklaringer i økende grad. Kategoriene kan
virke styrende på analysen, likevel er det verdt å merke seg at begrepene som tas i bruk
allerede er etablert innenfor fotballsosiologien. Dette anser jeg som en styrke.

Ekstern validitet bygger på i hvilken grad resultatene i en undersøkelse kan
generaliseres eller overføres til andre settinger.158 Hadde undersøkelsen vært basert på
en annen supporterklubb innenfor norsk fotball, ville resultatene mest sannsynlig vært
av lignende art. Undersøkelsens resultater kan sannsynligvis overføres til andre settinger
enn GodsetUnionen, og enkeltobservasjoner kan generaliseres til et begrepsmessig nivå.
Dette var en av ambisjonene i studien. Noen ulikheter finnes sikkert, men i det store og
hele har nok mange av de mest engasjerte supporterkulturene i Norge en del
likhetstrekk. Dette er vanskelig å dokumentere i detalj, og statistisk generalisering er
vanskelig å få til. Å få frem alle momenter fra kampene vil også være nærmest umulig,
og det er nok mest sannsynlig mange supportere som ikke deltar på et nettforum.
Likevel er det et vesentlig antall observasjoner av momenter som er blitt gjort,
kombinert med et stort utvalg av individer på forumet med relativt klare synspunkter.
Dette bidrar til å gjøre det mulig å prøve å forstå når visse synspunkt er utbredt og
dominerer blant supporterne. Man skal likevel være forsiktig med å konkludere i de
tilfellene hvor det virker som meningene er spredte. Et problem jeg også fikk var
tidsdimensjonen i studien. Jeg viser at spesifikke meninger og normer finnes, men ikke
hvordan disse endres over tid. Slike endringer kan komme fra supporterne selv, ved at
de anerkjenner verdien av et argument fra andre, eller det kan komme fra endringer i
selve fotballen. Skulle jeg analysert slike endringer nærmere måtte jeg fulgt forumet
over en lengre tidsperiode.
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Et spørsmål som oppstod var om mine utvalgte data var tilpasset problemstillingen.
Med mitt metodevalg måtte jeg lete etter egnede data. En svakhet i arbeidet er at jeg
ovenfor respondentene ikke fikk beskrevet de temaene som interesserte meg. Likevel
anser jeg at dette balanseres gjennom at tilgangen på data var såpass stor og at de
temaene jeg var interessert i ble dekket på en relativt god måte. På forumet kan
intersubjektiv riktighet vurderes på flere måter. Riktig tolkning er vesentlig for om
meningen til debattanten forstås og avklares. Her vil ironi være en utfordring. Feilslått
forståelse av ironi kan føre til misforståelser. Som regel er dette rimelig greit å tolke, og
iblant så ber andre forumdeltakere om utdypning av innlegg der det er usikkert om det
er brukt ironi.
Reliabilitet defineres ved hvor pålitelige data i en undersøkelse er.159 Påliteligheten i
undersøkelsen knyttes til nøyaktigheten til undersøkelsens data, hvilke data som brukes,
hvordan de samles inn og hvordan de bearbeides.160 Johannessen mfl. skiller mellom:
‘Interreliabilitet’ og ‘test-retest-reliabilitet’.161 Interreliabilitet er når flere forskere
undersøker samme fenomen, og de kommer fram til samme resultat. Det tyder på høy
reliabilitet. I denne studien oppnås ikke dette ved at flere undersøker eksakt samme
fenomen. Likevel kan det argumenteres for at studien tar i bruk allerede eksisterende
supporterterminologier og teori, og at dette bidrar til en viss grad av reliabilitet. ‘Testretest-reliabilitet’ er når en undersøkelse foregår mellom to forskjellige tidsrom.
Eksempelet de bruker er en tidsforskjell på 2-3 uker. Oppnås samme resultat er det tegn
på høy reliabilitet. I oppgaven min observerte jeg de samme situasjonene på ulike
kamper. Dette kan være et argument for at mine undersøkelser inkluderer en ‘test-retestreliabilitet’.

Mange forskjellige momenter beskrives, og siden studien baserer seg i stor grad på
personers normer og meninger, skal man trå varsomt. Jacobsen opererer med et begrep
som han kaller kontekstfelt.162 Kontekstfelt vil kunne påvirke resultatet av
datainnsamlingen. Studiens data er basert på mange forskjellige mennesker, og både
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forumet til GodsetUnionen og tribunen kan ses på som en spesiell omstendighet.
Forumet er anonymt og skriftlig, og dette kan ha en innvirkning. Begge arenaene kan
bære preg av overdrivelser. På forum brukes dette trolig for å fremme og understreke
poeng. På tribunen lever mange seg såpass inn i tribunelivet at de fort kan komme med
overdrivende momenter, som de mest sannsynlig ikke hadde brukt utenfor
kampsituasjon. Likevel er mange av normene og meningene man finner, både på
tribunen og forumet, i stor grad like. Selv med en tidsforskjell som nevnt over.
Forskerens egenskaper preger også i stor grad studiens reliabilitet. I hovedsak dreier
dette seg om innsamling, bearbeidelse og analyse av data. Dette bygger på den
utvelgelsen av interessante momenter jeg har gjort. En fullstendig oversikt over
problemstillingen er nok nærmest umulig. Jeg har likevel forsøkt å trekke frem de
momentene jeg anser som viktigst, både fra tribunelivet og nettforumet. Jeg ser for meg
at dette resulterer i at mine konklusjoner gir et relativt dekkende bilde av
supporterkulturen i GodsetUnionen.
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4. Analyse og drøfting

4.1 GodsetUnionens supporterliv og supporternormer
Hos GodsetUnionen er det en rekke etablerte normer. Ved å se nærmere på normene, er
det lettere å forstå hva som gjør GodsetUnionen unik. Disse normene omhandler en
forhandling og redefinering av GodsetUnionenes legitime koder. Normene gir innblikk i
hvordan supporternes holdninger konstrueres, i tillegg til hvordan holdningene står når
de møter motstand. Supporterne i GodsetUnionen enes ikke alltid ved alle sider ved det
å være supporter. Dette er ofte oppe til debatt, og gjennom dette kan det stilles tvil om
den enkeltes identitet eller bekrefte sin egen. Typologien til Giulianotti har gjort det
enklere å definere hva en supporter er. Hjelseth sin typologi gjør det lettere å forstå
forskjeller innad i supportermiljøet.

4.1.1 Hvordan arbeider GodsetUnionen med egen gruppeidentitet?
I 1997 valgte supporterklubbene Strømsgodset – Fugleberget og Strømsgodset
Supporterklubb, å gå sammen om å heve standarden på supportermiljøet i Drammen.
Resultatet av dette ble en sammenslåing som resulterte i stiftelsen av GodsetUnionen. I
2017 kunne GodsetUnionen feire 20 år, med et betalende medlemstall på over 1700.
Internt i en supportergruppe er det ulike grupperinger og oppfatninger. Et høyt
medlemstall forsterker mangfoldet. Det kan eksempelvis være spørsmål rundt hva som
kjennetegner en ekte supporter. I tillegg definerer supporterne resten av tilskuerne på
stadion ut i fra sine standarder. For å se nærmere på hvordan GodsetUnionen arbeider
med egen gruppeidentitet har jeg valgt å analysere følgende temaer: GU-Supporternes
forhold til resten av tilskuerne på Marienlyst; Tiltak for å få mer liv på tribunen; Ny
æra – også på tribunen; Kjærlighetsbånd mellom supportere og klubb og Betydningen
av den lokale tilhørigheten.
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4.1.2 GU-Supporternes forhold til resten av tilskuerne på Marienlyst

Majoriteten av GodsetUnionens stående supportere har sitt tilholdssted på den ene
kortsiden på Marienlyst, nærmest Drammenselven (betegnet som Ælva blant
supporterne). Denne kortsiden deles i tre. Tilholdsstedet til de mest engasjerte
supporterne er i midten av tredelingen rett bak det ene målet, også kalt felt U. Feltet
nederst innenfor denne seksjonen kalles for lokomotivfeltet blant supporterne. Dette er
stedet hvor de mest engasjerte og største bidragsyterne oppholder seg under
kampritualet. Gruppen på lokomotivfeltet etablerer seg som ledende for supporterfeltets
doxa.

Observasjon under kampene bekreftet en av antagelsene jeg hadde før jeg begynte:
Supporterne har et ambivalent forhold til resten av tilskuerne på Marienlyst. De fleste
supportere på U-feltet er stående og syngende supportere. Det øvrige publikum på
Marienlyst, faller utenfor hva de definerer som supporter. Gjennom observasjon ble det
relativt fort klart at supporterne hevet seg over resten av publikum. Eksempel på dette
fant jeg under synging fra supporterne under kampritualet. Flere kamprop - og til dels
sanger- startes hos GodsetUnionen og ambisjonen er at resten av publikum skal følge
opp. I noen tilfeller lyktes dette, men ofte endte forsøkene i skuffelse blant supporterne
hos GodsetUnionen.

Piping på dommer eller mostanderspillere under kampritualet skapte splid. Særlig
lokomotivfeltet irritere seg over dette. Utsagn som: «Bruk heller energien på å synge for
eget lag enn å pipe på dommer´n» ble kombinert med oppgitt blikk og kroppsspråk mot
de som pep. Irritasjon oppstod når tilskuere ropte: «skyyyt»! Med engang Strømsgodset
var på motstanders banehalvdel. Supporterne syntes nok dette var litt flåsete. Det skal
påpekes at tilfeller som dette ikke bare gjaldt publikum på de tre andre
tribuneneseksjonene. På GodsetUnionens tribune var det også tilfeller med misnøye
innad. Supportere hos GodsetUnionen vil nok selv hevde at de har større fotballkulturell
kapital enn resten av publikum - hvis de hadde brukt et slikt begrep. Under
observasjonen så jeg at mange innad i tribunemiljøet antageligvis hadde påberopt seg å
inneha en større mengde av fotballkulturell kapital enn andre supportere på tribunen.
Momenter som dette kommer jeg nærmere tilbake til i 4.1.3.
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Selv om supporterne til tider er misfornøyde med resten av publikum, virker det likevel
som om de ser nytten av et fullt Marienlyst. Sent i kampene opplyser speaker om
tilskuerantallet. Høye tall blir møtt med jubel. Lave tall fører til buing. Supportere ser
betydningen av et fullt stadion, særlig da med tanke på klubbens økonomi:

I disse trange tider er det mer viktig enn noen gang å få folk på kampene for å tjene mer
penger. Strømsgodset er etter min mening ikke flinke nok til å markedsføre klubben.
Ledelsen i klubben klarer ikke å få opp interessen blant drammensere og sofasupportere
i drammensregionen. Så jeg tenkte vi i GU kunne komme med endel forslag på hva vi
mener kan gjøre at folk får ræva opp av sofaen og tar turen til Marienlyst på kampdag.
Dette skal ikke være en sutretråd over hva Strømsgodset IKKE gjør, men her kan alle
komme med forslag for hva som kan gjøres for at Strømsgodset blir mer synlig og at
identitetsbyggingen av Strømsgodset blir bedre. Jeg tror det er mye som kan gjøres uten
at det koster så mye annet enn innsats og når det er så lite penger som det gis uttrykk
for må man hvertfall bruke de ressursene man har. Så kom med forslag, gjerne
gjennomtenkte, så kan kanskje noen i ledelsen i GU ta opp de beste forslagene med
klubben å se om noen kan være aktuelle å gjennomføre. (Roy, GU-forum)

Roy ser på det som viktig for klubbens økonomi at folk møter opp på kamp. Ifølge ham
har ikke ledelsen i klubben vært aktive nok i arbeidet for å få folk fra
Drammensregionen til å møte opp til kamp. Selv om han ikke er fornøyd, ser han etter
muligheter for forbedringer. Slik er det for mange supportere. De er ikke nødvendigvis
fornøyde med alt, men likevel er de trofaste mot klubben, og ønsker alltid klubbens
beste. Trådstarter påpeker at han tror det kan være mulig å få til mye med innsats selv
om man har relativt lite penger. Det ene forslaget til Roy var en treningskamp før
sesongen mot lokalrival Mjøndalen, som omtales bare som 3050.163 Håpet hans er at en
slik lokalkamp vil lokke mange gamle travere på kamp, og at dette vil bidra til å vekke
fotballinteressen hos majoriteten. Roys andre forslag gikk ut på mer tydeliggjøring av
kampdagen i Drammen by. Dette i form av flagg på busser, taxier og på Bragernes
bro.164 Forskjellige forslag ble nevnt. Fra en supporter kom følgende appell:
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Adressen i Mjøndalen
Denne debatten er eldre. Flagging ved Bragernes bro ved kampdag for Strømsgodset, ble politisk vedtatt
i 2014
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Selv mener jeg at vi i GU kunne blitt MYE bedre til å gjøre hjemmekampene til en
folkefest. For uansett om vi liker det eller ikke, må vi som supportere sørge for at det
skal være morro for familefedre/mødre og ta med unga på kamp. Og for folk flest er
ikke våre sanger og stil spesielt lokkende. Vi trenger mer blikkfang. Slik er det bare.
(mener her at for små og den gjennomsnittlige far/mor så klarer de sannsynligvis ikke
forstå teksten i "du fyller mine sanser osv" Skal komme med noen få forslag og stjele litt
fra andre mer vellykkede klubber/supportergrupper og så får dere se om det er noe som
kan faktisk gjennomføres. (Preben, GU-forum)

Preben anser det som viktig at GU forsøker å gjøre hjemmekampen til en folkefest. Han
påpeker at selv om supportere nødvendigvis ikke liker alle de andre tilskuerne like godt,
er de en essensiell del av publikummet på Marienlyst stadion på kampdag. For å få flere
folk som ikke inngår i supporterkategorien på kamp foreslår Preben en rekke tiltak som
er tilpasset denne gruppen:165

1. Få noen til å lage en god liten målmelodi/trall som spilles høyt over stadion hver
gang vi scorer. Noe som får mamma og lille ola nordmann til å danse og smile litt.
HELST til rytmen av vår egen vi danser disco. Dette kan virke teit, men helt ærlig. Når
de setter igang etter målene i f.eks fredrikstad. Det blir jo faktisk ganske livlig.
2. Under kampen, gjerne i pausen. Send et par søte ungjenter rundt tribunene og del ut
litt små effekter til de minste. kast gjerne noen signerte baller etc opp på tribunene
3. Trykk opp et par hundre små capser det står "små blå" på. Del disse ut med et bredt
smil til alle barn vi finner på torget dagen før kamp eller samme dag. whatever
egentlig.
4. Konkurranse på torget. Vi lager oss en "vegg med noen hull i." Har vi noen
kunstnere så maler vi den flott og fin. (Godset motiv såklart) Lager den i deler som vi
lett kan demontere og sette sammen. Må ikke være altfor stor. Folk får skyte gratis, 1
treff gir en effekt av noe slag. 2 treff gir en KUL effekt. 3 treff gir gratis billett på
kamp. (Preben, GU-forum)

Disse fire tiltakene er særlig tilpasset det Preben betegner som barnefamilier. Tiltakene
med ‘måltrall’ og utdeling av effekter i pausen er tiltak som er særlig rettet mot å

165

Preben nevner 12 forskjellige forslag. Jeg valgte å se nærmere på de forslagene jeg anså som mest
fokusert mot å skape en folkefest.
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forbedre selve kampopplevelsen for familiegruppen. Forslaget med utdeling av capser i
tillegg til konkurranse ed kampbilletter som premie er ment som tiltak for å lokke folk
til kamp. Noen av forslagene hans er mer supportervennlige i form av møte med
allsang på Bragernes torg før kamp og bruk av tifo for å skape ramme. Likevel møter
Prebens tanker om å tilpasse kampritualet til barnefamilier motstand fra andre på
forumet:

1. Gud forby, nå strever GU med å holde et visst image noe som er nesten enestående i
supporter norge (med unntak av fugla), å bytte ut disko dansen som er blitt et
varemerke for GU med en eller annen country/danseband låt ala scoringsmelodier (ørn
horten f.eks) ville være en kjempe motsigelse! 2. Har du tenkt på kostnadene over noe
slikt? disse jentene skal ha penger og alt de gir bort blir minus i en allerede tynn kasse.
Aafk gjør vel noe lignende, og de er vel ikke akkurat foregangs folk hva gjelder
supporterkultur. (…) dette koster i likhet med de fleste andre forslagene dine
(ballkasting i hull og 100 gratis capser med SMÅ BLÅ, som også forsvant av en grunn)
masse masse penger! Vi har ingen penger og alt for få som er villige til å stille opp for
klubben!
Øverst i innlegget ditt tolker jeg det dit hen at du mener GU bør tilpasse seg for å lokke
til seg mødre og unger. FJAS!!!!!! GU er en supporter organisasjon med en klar policy.
Vi støtter klubben som en supporterklubb, passer det ikke for deg anbefaler jeg deg å
bryte ut å lage en "Godset for alle allianse". Vi er en supporter union, og med det følger
TRIBUNEETIKETTE og SUPPORTERKULTUR! Du nevner også ditt tidligere innlegg
ang Gustav der du klager over at ingen ting skjedde, vel GJORDE du noe da? som du
selv sier så er handling mye mere effektivt enn ord. i det innlegget skriver du også at du
synes det er vanskelig å komme inn i GU og ville ha mere sosialisering og hurra-megrundt, syntes det er på grensen til frekt og komme her som medgansupporter og forvente
at du skal bli tatt imot på den måten. GU er full av ulike folk og det vil alltid være
klikker! (Ingar GU-forum)

Ingar viser en tydelig misnøye med flere av forslagene til Preben. Misnøyen er stor fordi
det er for dårlig økonomi i klubben til å gjennomføre forslagene, og en motstand mot at
GodsetUnionen skal tilpasse seg familiene. Målmusikk er helt utenkelig for Ingar. For
ham bryter dette med GodsetUnionen sine tradisjoner. Å sende jenter ut med effekter
blir også helt feil for Ingar. Dette er ikke gjennomførbart økonomisk og i tillegg strider
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det mot supporterkulturen. For supporterne er image og tradisjon viktig. Endring på
dette fører ofte til relativt stor misnøye. Ifølge Ingar er Preben en medgangssupporter.
For supportere flest anses dette som et meget negativt ladet begrep.

I diskusjonen videre påpekte majoriteten at Ingar var litt vel krass. Majoriteten var imot
forslagene til Preben, særlig forslaget om målmusikk.166 Mange deler synet på
betydningen av fulle tribuner:
At vi på BSS167 er en supporterunionen, med stående supportere er en selvfølge. Men
for å fylle opp langsidene, så må Godset markedsføres og legges til rette også for
familier som ønsker å dra på kamp for å få en fin opplevelse. Kunne ikke vært mer
enig! Strømsgodset skal være en klubb for alle, uansett alder. Det er ikke sånn at bare
den mest hardbarka fansen skal på kamp. For å klare å skape en underholdningsverdi
av høy kvalitet, eller en fin ramme rundt kampen så må tribunen i større grad fylles
opp. Og det har vi i Drammen forutsetninger til, det handler bare om å synliggjøre
klubben, og legge mest mulig til rette for en folkefest. (Robert, GU-forum)

Majoriteten av supporterne ønsker et fullt Marienlyst på kampdag. Det er likevel
utfordrende å få supporterne til å slutte opp om tiltakene. Enten samsvarer ikke tiltakene
med tradisjonene, ellers påpekes dårlig økonomi som en hindring. Et forslag er at
klubben bidrar med mer tilrettelagte billettpriser:

Hvordan få flere folk på kamp? Ikke melke fremtidige eller nåværende supportere 250270 kr for å gå på kamp! Det er galskap at det koster så mye for å dra på kamp. Med de
prisene må man faktisk være blodsupporter for å betale så mye for å få med seg en
middelmådig forestilling. (Arne, GU-forum)

Utrolig at Godset ikke får til noen rimelige familiepakker etc. Slik det er nå er det ikke
rart de som kun er middels intr heller velger å sitte hjemme i stua. (Truls, GU-forum)

Arne problematiserer dyre billettpriser. For ham er 250-270 kr for dyrt. For supportere
som er sterkt engasjert i Strømsgodset er det lettere å stille på kamp uansett. Truls
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Preben påpeker senere i diskusjonen at målmelodi ville stride med all tradisjon i GU.
Navn på kortside nærmest Drammenselven.
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påpeker at mangel på familiepakketilbud gjør at potensielle tilskuere med middels
interesse heller velger å bli hjemme. Stive billettpriser blir av flere forumdeltagere sett
på som en mulig årsak til at færre møter på kamp:

Det som er sikkert er at de sportslige prestasjonene må bli bedre, det er for så vidt
greit. Men pris på billett er jo nesten like viktig. Jeg sitter og ler av prisen på 270
kroner for seteplass. De har sikkert sine grunner til det, men det er virkelig utopisk å tro
at Marienlyst denne sesongen kommer til å nærme seg utsolgt med de prisene. Prisene
må senkes drastisk og det må i det hele tatt gjøres noe på markedsfronten, istedenfor å
gå til DT og sippe over få tilskuere ... (Thomas, GU-forum)

Sportslige prestasjoner blir nevnt som en faktor som gjør at flere vil møte opp på kamp.
Mange på forumet tror dette er en faktor som bidrar mye, likevel er ikke dette lett for
supporterne å gjøre noe med. De kan ønske seg det, men får ikke gjort noe med det.
Dette er klubbens og spillernes ansvar. Supporternes største ønske er gode sportslige
prestasjoner og trofeer. Strømsgodsets sportslige prestasjoner var ikke gode i perioden
denne diskusjonen ble ført. Dette bidro til at misnøyen kom sterkere til utrykk.
Under diskusjonen ble det stilt spørsmål om det er klubbens ansvar å få folk på kamp
eller GodsetUnionens ansvar:

Burde GU ha fokus på barnefamilier? jeg føler dette burde være rettet mot
markedsavdelingen i Strømsgodset. Det skal ikke være GU's jobb å promotere mot folk
som ikke vil passe med vår medlemsmasse eller vårt program. Jeg kan heller ikke se
åssen en "typisk" fotball-supporter skal kunne klare å rekruttere en familiefar på torget
til å komme på kamp, dette får være Strømsgodset´s og spillerens område. (Ingar, GUForum)

Som Ingar påpeker er ikke kombinasjonen av supportere og barnefamilier alltid like
enkel. Begge grupper ser nok nytten i hverandre i form av at det skaper en økonomisk
gevinst for klubben. I tillegg bidrar det for rammen rundt kamp. Likevel skurrer det for
supportere som Ingar hvis supporterne nedprioriteres i forhold til barnefamilier. Slike
potensielle tiltak fra klubben ville høyst sannsynlig raskt møtt motmæle fra
GodsetUnionen. Som jeg ser nærmere på i 4.1.5 er dette noe Strømsgodset vet. De
ønsker et fullt stadion, men de vet også hvor avgjørende det er med trofaste supportere.
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Diskusjonen som jeg valgte å se nærmere på er fra 2009. Dermed kan det stilles
spørsmål ved diskusjonens relevans. Det kan likevel argumenteres for at mye av
diskusjonens innhold fortsatt er relevant. Strømsgodset sliter fortsatt med å fylle
Marienlyst stadion kontinuerlig. Dette er et generelt problem i norsk fotball de siste
årene.

I 4.1.5 ser jeg nærmere på Strømsgodsets prestasjon i Eliteserien 2017. Sesongen startet
dårlig, men ble avsluttet meget godt. Prestasjoner ser ut til å ha hatt en påvirkning på
tilskuerantallet. Godsetmedia dokumenter dette.168 På vårsesongen spilte Strømsgodset
sju hjemmekamper. Publikumssnittet lå på 6086 personer. På høstsesongen spilte
Strømsgodset åtte hjemmekamper. Publikumssnittet lå på 6434. Med dette ser man en
økning i snitt i høstsesongen da Strømsgodset gjorde det bra resultatmessig. I løpet av
høstsesongen er det mye mer ugjestmildt klima enn det er på vårsesongen. I Norge kan
høsten bli bitende kald. Hadde klimaet vært likt i Norge hele året, kunne utslaget
potensielt blitt enda større.

Terminlisten er viktig hvis man ønsker å analysere publikumstallene. I løpet av
høstsesongen spilte Strømsgodset hjemme mot både Brann, Rosenborg og Vålerenga.
Dette er normalt sett lag som trekker mer publikum. Disse kampene hadde høyest
tilskuerantall; henholdsvis 7706, 7314 og 6836. Strømsgodset-Brann ble spilt 19.
november, og dette var derfor en iskald kamp. Strømsgodset-Rosenborg ble spilt kl.
20.00. Vanligvis spilles kamper kl. 18.00. Dette kan muligens ha påvirket interessen hos
deler av potensielt publikum. Denne statistikken tar også med seg bortesupportere.
Strømsgodsets bortefelt har 713 ståplasser og tre handicapplasser. Lang reisevei for
bortesupportere kan hatt en mulig innvirkning på tilskuerantallet. Antageligvis har ikke
dette hatt alt for mye betydning. I løpet av både vårsesongen og høstsesongen møtte
Strømsgodset tre lag med kortere reisevei enn to timer. Hvor ivrige motstanderlagets
supportere har vært til å dra på bortekamp, kan hatt en innvirkning, men dette er
vanskelig å dokumentere. Mulige kampdager under fridager kan også hatt innvirkning.
Strømsgodsets billettpriser er fortsatt det mange vil regne som stive. Prisen på de beste
sitteplassene på langsiden ligger på 340 kr for voksen, 210 kr for senior/student og 190
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kr for barn. Velger man en annen plass på langsiden synker prisene noe. Dette er en
potensiell grunn til hvorfor folk som er kresen i forhold til slikt, ikke møter opp på
kamp.

Strømsgodset har i dag en familietribune hvor det er billigere å sitte. Her koster det 220
kr for voksen, 130 kr for senior/student og 130 kr for barn. På denne tribunen er det
muligheter for både familierabatt og idrettslagsbilletter. Dette er annerledes enn tilfellet
var da den siterte forumdiskusjonen foregikk. Ved familierabatt får voksne og barn som
kjøper billett sammen en rabattert pris på 125 kr. Det er maks to voksne per familie.
Hvis et idrettslag ønsker å kjøpe billett, kan det gjøres til 99 kr. Dette er begrensede
plasser og antallet må være på minimum ti, inkludert ledsager.

Selv om Strømsgodset har gjort tiltak, var det i 2017 mange likheter med
forumdiskusjonen fra 2009. Problematikken med å få fylt stadion er fortsatt gjeldende.
Diskusjonen rundt forslag om hvordan flere kan lokkes til kamp er derfor reel.

4.1.3 Tiltak for å få mer liv på tribunene
For supportere er et godt tribuneliv essensielt for deres tilværelse. På fotballarenaen
under kampritualet, er supporterne viktige for laget de støtter. Gjennom sang, rop og
annen støtte prøver supportere å vise støtte til laget i håp om at det skal hjelpe å få frem
gode prestasjoner. I en hard og jevnspilt kamp kan ofte supporterne være tungen på
vektskålen. Gjennom historien er mang en spiller eller trener blitt intervjuet etter et slik
kampscenario, og deres hyllest går ofte til supporterne. For supporterne er det viktigst at
laget gjør det bra. Likevel er tribunelivet mer komplisert enn det kan virke for folk som
ser på fotballkamp for første gang. Tribuneliv har mange forskjellige uttrykksformer,
normer og ritualer. Noe som er ok eller normalt hos en supportergruppe, kan virke helt
utenkelig for en annen. Norsk tribunekultur er en blanding av flere uttrykksformer.
Tidligere så de fleste lag til England, og prøvde å kopiere flere elementer fra britisk
tribunekultur. Situasjonen i dag er annerledes. Flere supportergrupper i Norge prøver i
dag å inkorporere elementer fra andre supporter- og tribunekulturer. Sydeuropeisk og
latinsk tribunekultur er blitt mer og mer populært.
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GodsetUnionen har alltid hatt en britisk tilnærming til tribunekulturen, og i Norge er de
nok et av lagene som tenderer mest mot denne siden av tribunekulturen. Britisk
tribunekultur kjennetegnes av særlig to aspekter; Improvisert sang fra tribunen og
mange med armene i kors blant supporterne. Innenfor den britiske stilen er sang det
viktigste elementet. Den britiske foregår i liten grad i regissert form.169 I motsetning til
majoriteten av tribunekulturen i sydeuropeiske og latinske klubber, har ikke britisk
tribunekultur tradisjon for at personer leder tribunen. Innenfor britisk stil er det mindre
vanlig å bruke hele kroppen når forskjellige tribuneritual utføres. Stort sett er klapping
innenfor forskjellige sanger elementet som blir brukt. Tidligere var ståtribuner et kjent
fenomen innenfor den britiske stilen. Stappfulle ståtribuner medførte ofte meget god
stemning. Etter tragediene ved Heysel i 1985 og Hillsborough i 1989 endret britisk
tilnærming til ståtribuner. Ved begge tragediene var Liverpool et av lagene som spilte.
Begge tragediene skyldes problematikk med ståtribuner. Ved Heysel var det 39
mennesker som aldri kom hjem fra kamp, ved Hillsborough var det 96. Disse tragediene
medførte at det ble slutt på ståtribuner i England. Dette gjelder fortsatt selv om det
jevnlig pågår diskusjoner om dette skal endres.170 I Norge opererer de fleste klubber
med såkalt ‘safe standing’ på ståtribunene sine. For mange norske supportere er det å stå
en naturlig del av kampritualet.

Innad i supportermiljøet utfordres jevnlig aspekter ved tribunekulturens doxa.
GodsetUnionens tribunekultur er som nevnt tradisjonelt sett britisk. Denne kulturen blir
utfordret av sydeuropeisk og latinsk tribunekultur. I den sydeuropeiske og latinske
tribunekulturen er det blitt større fokus på ting som ‘evighetssanger’, tromme, bruken av
kroppen som redskap under de forskjellige ritualene, fellesroping, ‘ultras’ og
‘tifo’.171,172 Evighetssanger er et kjent fenomen fra særlig Tyskland. Ser man på en tysk
kamp på TV, er dette et fenomen man får kjennskap til. På tyske tribuner kan man ofte
høre at samme sang synges over lengre tid, og mange ganger i løpet av kampen. Disse
sangene er relativt enkle tekstmessig, og de er ofte komponert med en rytme som gjør
det lett for flertallet å bli med. Rytmen under slike sanger skapes ofte av tromme.
Tromme er et kjent fenomen i sydeuropeisk tribunekultur. Trommen brukes som et
redskap for å styre en større tribune. Trommen høres lettere av alle, og det er dermed
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lettere for hele tribunen å holde samme takt under forskjellige sanger. Bruken av
tromme på tribunen blant supporterne er en diskusjon som har pågått i lang tid blant
forskjellige supportermiljøer i Norge. I nyere tid er dette en av de sakene som har skapt
mest splid innad i forskjellige norske supportermiljøer. Noen digger tromme, andre
hater det.

I motsetning til britisk tribunekultur hvor det er mer vanlig med armene i kors, har
sydeuropeisk og latinsk tribunekultur et stort fokus på bruken av hele kroppen. I disse
kulturene brukes kroppen på mange forskjellige vis. Hopping, dansing og armene opp i
været før unison klapping er noen eksempler på slik bruk.173 Elementer som dette
medfører at det for en utenforstående kan fremstå meget livlig og til tider kaotisk på en
slik tribune. I sydeuropeisk og latinsk tribunekultur er det mer vanlig med fellesroping
og regissert unison sang. I motsetning til den britiske stilen hvor det er mer fokus på
improvisering, er sydeuropeiske og latinske tribuner ofte styrt av såkalte tribuneledere.
Disse tribunelederne står ofte i det som kalles for et capotårn. Capotårnets høyde gjør at
lederne blir mer synlige. Lederne står vendt mot supporterne, ikke mot banen. Deres
oppgave er å lede rop og sanger, slik at supporterne framstår mer unisont. Istedenfor
ordet ‘supporter’, brukes ordet ‘ultra’ i sydeuropeisk og latinsk tribunekultur for å
beskrive personer som viser ‘ultrafanatisk’ støtte til laget sitt. Også i noen norske
tribunemiljøer brukes betegnelsen ‘ultras’ og ikke ‘supporter’.

Tifo er noe som er vanlig innenfor den sydeuropeiske og latinske stilen. Tifo springer ut
av det italienske ordet tifosi, som betyr supporter eller støtte laget. Tifo er et
koreografert tribunearrangement som utføres av supporterne. Før lokaloppgjør og
hatkamper er tifo et redskap som ofte brukes av supporterne for å skape en ekstra
ramme. Tifo brukes som regel når spillerne entrer banen rett før kampstart. I noen
kamper brukes det også før pauseinnmarsj. Hva som brukes til å skape tifo, er veldig
forskjellig fra kultur til kultur. Elementer som kan være med på å lage tifo er: Bannere,
pyro, flagg, ballonger, kasteruller, konfetti og ark som holdes opp for å lage en mosaikk.
I det norske supportermiljøet er tifo blitt mer og mer vanlig. Norsk Supporter Allianse
er interesseorganisasjon for norske supportere, bestående av 40 supportergrupper. Hvert
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år hedres årets beste norske tifo med prisen ‘Gullblusset’.

I en diskusjon på forumsidene tematiseres hvordan GodsetUnionen kan få mer liv på
tribunen. Bakgrunnen for diskusjonen var et infoskriv sendt ut etter et årsmøte i
GodsetUnionen.174 Skrivet informerer om flere tiltak:

1) «GU-tribunen er for stående og syngende supportere». Dette tiltaket bekrefter den
rådende britiske doxa.

2) «På betongfeltet skal det flagges både før, under og etter kamp. Liker man ikke det
levende tribunelivet trekker man ut til sidene». Dette tiltaket innebærer å innføre
elementer fra sydeuropeisk og latinsk tribunekultur og utfordrer derfor feltets doxa.
Tiltaket førte imidlertid til motstand blant supporterne. Flagging under selve kampen
ble ikke akseptert. Også på forumet førte tiltaket til kritiske kommentarer. Dette
kommer jeg tilbake til.

3) «Lokomotivfeltet skal vi fortsette å bygge på. Vi ønsker at alle de som gir 100 %, og
synes det er kanon med hopping og flagging, stiller seg her». De som slutter opp om
sydeuropeiske- og latinske kulturelementer (hopping og flagging) oppfordres her til å
stille seg på lokomotivfeltet. Denne oppfordringen om å ta i bruk sydeuropeiske – og
latinske kulturelementer ble bare delvis fulgt opp av supporterne: hopping ja; nei til
flagging under kamp.

4) «Fokus på strake armer når vi klapper, bruk av skjerf, flagg, to-stangs og andre
visuelle effekter når det egner seg under sanger, scoringer etc. Hvor vakkert er det ikke
med en hel tribune som klapper synkront og bruker alle visuelle effekter samtidig som
det synges? Gutta på banen elsker dette». Her fremheves igjen kjennetegn ved den
sydeuropeiske- og latinske tribunekulturen (fokus på strake armer). De andre
elementene her er vel så sentrale i den britiske tribunekulturen, tiltaket bekrefter derfor
også et ønske om å bevare tradisjonene, styrke doxa.
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5) «TIFO. Når det blir gitt beskjeder om TIFO ønsker vi enda mer hjelp fra dere på
tribunen. Når beskjedene er gitt, følg de 100 % og gi beskjeden videre til sidemann, så
tifoene blir utført best mulig. Vi er dønn avhengige av dere alle». Igjen ser man et
eksempel hvor det er forsøk på å inkorporere elementer fra den sydlige stilen. Større tifo
i norsk forstand er som regel bestående av et banner og eventuelt lovlig pyro. Likevel
kreves samarbeid for at en tifo skal se bra ut. Hvis noen på tribunen vil sabotere
forsøket med å fremheve en større form for et banner, vil dette la seg gjøre. Derfor er
det interessant at dette punktet virker som en slags bønn til de som misliker
inkorporasjon fra den sydlige stilen. Om de misliker det, så la i hvert fall være å
ødelegge for de som har lagt hardt arbeid i å få banneret klart.

6) «Vi jobber med å få satt opp et capo-tårn. Altså et platå der forsangerne skal stå og
piske opp stemningen, samtidig som de er mer synlig for resten av tribunen».
Under mine observasjoner har capotårnet stått oppreist. Her har forsangere stått og
forsøkt å piske opp stemningen. Slik jeg observerte det, bidro det til å få med flere, og
gjøre det vanskeligere å stå med armene i kors og iaktta kampen i stillhet. Iallfall hvis
man stod i nærheten av lokmotivfeltet og capotårnet. Når forsangere prøver å få med
folk, oppleves det nok av mange som ubehagelig å la være å følge oppfordringen.

7) «TIFO-gruppa er allerede i gang med dugnader. Har du ideer, forslag, eller ønsker
du kanskje å bidra? Ta kontakt GU-Tifo sin facebook. GUTIFO jobber med en egen
hjemmeside som mest sannsynlig er klar til seriestart». Her er det igjen en appell for å
få folk med. Tifo er en tidkrevende jobb. Mine observasjoner indikerer at tifoarbeid er
en god måte å få med yngre medlemmer. Sosiale medier er et nyttig verktøy, og gjør det
lettere for folk til å ta kontakt, og spørre om de kan bli med.

8) «Tribunegruppa jobber med nye mer levende sanger og spillersanger. Det ble i fjor
laget flere klipp på youtube med de nye sangene. Disse ligger under brukeren GU
TIFO. Merk at sangene som lages er for hele GodsetUnionen, og ikke bare for
lokomotivfeltet. Vi trenger alles sterke røster. Her knyttes det igjen an til GodsetUnions
røtter; den britiske tribunekulturen. Nye sanger og spillesanger er et viktig aspekt av den
britisk improviserende sangstilen. I den britiske stilen er det etablerte sanger og
spillesanger som en eller flere begynner å synge på, og som deretter ofte sprer seg til
allsang på tribunen. Sangelementet er selvsagt ikke utelukkende britisk. Innenfor alle
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tribunekulturer er sang vesentlig.

Diskusjonen på forumet etter dette innlegget utviklet seg fort i en retning hvor det ble
stilt spørsmål om hva som skulle være gjeldende for supporterfeltet:

Kommer GU til å begynne med tromme etter hvert? (David, GU-Forum)

David fikk raskt en reaksjon:

Den dagen GU begynner med tromme er dagen før jeg melder meg ut. (Anders, GUForum)

Anders er tydelig negativ til bruken av tromme, selv om trusselen om utmeldelse er en
overdrivelse. Anders var imidlertid ikke alene om å fremme misnøye mot potensiell
bruk av tromme hos GodsetUnionen:

Heller et vuvuzela-orkester enn ei tromme på tribunen! (Kåre, GU-Forum)

Kåre påpeker misnøye med tromma med å sammenlikne det med vuvuzela,
musikkinstrumentet som ble kjent under VM i Sør-Afrika i 2010. Vuvuzela er et langt
blåseinstrument lagd av plast som lager en høy særegen lyd. Instrumentet var billig å
kjøpe, og nesten alle lokale tilskuere på kamper hadde med seg en. Under noen av TVsendingene under VM hadde produksjonsselskapene såpass problemer med lyden at de
valgte å dempe all lyd fra stadion, dermed også fra selve spillet. Kåre sammenlikner
med vuvuzela for å dramatisere sin misnøye med potensiell trommebruk. Både Anders
og Kåre ble bedt om å utdype svarene sine, og ikke bare komme med
overdramatiseringer:

Hva er argumentet for og hva er argumentet mot. Så langt har det kun kommet svada
svar. (Geir, GU-Forum)

Geir ble møtt med motargumenter:

Hva i himmelens navn skal vi med tromme? Så lenge speaker klarer å spille av "gamle
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gress" høyt nok så den høres fra høyttaleranlegget, trenger vi ingen tromme for å holde
takta. (Markus, GU-Forum)

Må le av dette maset om tromme fra deg, Poll på Twitter og nå dette. Men du sier du
ikke vet om du vil ha tromme. Hvorfor ikke si det du mener rett ut i stedet for å gå rundt
grøten? Tror alle som følger tribunelivet i GU vet at mange av dere Strømsø Fanatikere
vil ha tromme og det er målet på sikt. Uansett sett hvordan du/dere går frem. Nei, til
tromme og nei til å bli lik som så og si alle andre supportergrupper i Norge. Ja, til å
kjøre en egen stil og skille seg litt ut med å klare å kjøre en variant av både britisk og
sydlansk stil uten tromme. (Roy, GU-forum)

Det eneste positive med trommer at det kan hjelpe å holde takta, men som vi ser på alle
trommetribunene her i landet så blir det kun en monoton plagsom jævla uting som gir
samme lyd som en volvo 240 på statoil i 3050.. dunk dunk dunk dunk dunk. orker ikke
det i 90 minutter hver eneste kamp, det får holde med kampene hvor vi får besøk
trommefolk. (Lukas, GU-Forum)

Trommeskeptikerne ønsker ikke en endring i tribunekulturen (eksempelvis Markus). I
tillegg er de redd for at GodsetUnionen skal miste sitt unike preg (slik som Roy). Flere
synes også at lyden av tromma rett og slett ikke er til å holde ut. Likevel virker det som
om en del av skeptikerne ser en viss nytte av tromme. Det vesentlige her er at tromma
brukes på det de anser som en riktig måte:

Jeg er også skeptisk til tromme på dette tidspunktet (selv om jeg ikke er noen "trommehater") da jeg frykter at for mange vil være for negative til det uansett, vi kan risikere å
miste noe av vårt særpreg, og fordi det krever at man faktisk har noen som kan
gjennomføre tromme på en bra måte hver eneste kamp. Men, det mange har ment i
tidligere i diskusjonen er jo at tromma ikke skal overdøve sang, altså at nettopp det ikke
skal være noe "dunking" hvis det er labert ellers. Skjønner godt at folk er skeptiske til
tromme hvis de tror GU skal ende opp som Håndballens venner der man bare dæljer
løs på tromma for trommelyden sin skyld. Det går an å bruke tromme på en fornuftig
måte på en tribune! (David, GU-Forum)
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Som David påpeker noenlunde nøytralt, ser nok majoriteten av skeptikerne for seg et
scenario hvor tromma brukes feil, og at dette kan resultere i potensiell uthenging av
GodsetUnionen som en såkalt ‘håndballtribune’, innenfor andre supportermiljøer. All
henvisning til håndball, blandet med ‘tribune’ og ‘stemning’, er for fotballsupportere
flest et skjellsord. Diskusjonen angående potensiell bruk av tromme bar preg av å ha
relativt likt antall av ja/nei til tromme. Det ble stilt spørsmål om den sydeuropeiske
kulturen har mer appell til ungdom enn den tradisjonelt britiske:

Jeg har dessverre ingen forslag til hvordan man skal fylle tribunen. Er heller ikke så
opptatt av at tribunen skal være full, men at de som står der synger. Foretrekker heller
100 dedikerte og en tromme enn 800 mann hvor kun halvparten synger. Tror ungdom
heller mot tribunekultur med tromme og låter man kjenner fra de store arenaene i
Europa (Odd, GU-forum)

Odd fikk raskt svar:

Så du mener GU burde kopiere kjente låter fra Europa, for det er kult for kidza??
Hvis du leser innlegget mitt litt nøyere, så skriver jeg "fylle tribunen med dedikerte
syngende supportere". En full tribune med slike supportere, tar jeg heller enn 100 med
tromme. Men meg om det... (Sverre, GU-forum)

Sverre misliker tydelig svaret til Odd. For Sverre blir det helt feil å tilpasse seg noe som
kan fremstå som kult for ungdommer. For Sverre er et ideal en tribune i ordentlig god
britisk stil, full av syngende supportere. Sverre fikk spørsmål om hans britiske
idealisering var for rigid:

Vel, en dag kommer det til at man er avhengig av "kidza". Kjipt å stå der med den sjukt
fete anglofile stilen (Arma i kors, skriker kun på dommeren). Fornyelse og utvikling er
menneskelig å mislike, men av og til må det gjøres. Ellers går alt til grunne. (Espen,
GU-forum)

Espen fremhever en klar misnøye med personer som står med arma i kors og bruker all
sin energi på å skrike på dommeren. Han kobler dette til den britiske stilen. I motsetning
til Sverre mener Espen at de på tribunen må fornye og utvikle seg, ellers kommer alt til
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å gå til grunne. Som svar på Espen sitt innlegg kommer Sverre med følgende:

Selvfølgelig skal GU bygges rundt de yngre. Det sier seg jo selv. Men samtidig skal man
ha såpass respekt for disse "gubbene", som tross alt har bygget opp GU til hva vi er i
dag. En supportergruppe, som skiller seg ut mtp tribuneliv, i norsk sammenheng. Jeg
sier det igjen.. Innføring av tromme, vil lage et hælvete i en ellers homogen (som vi er i
dag) supportergruppe. Og det er faktisk ikke noe stort behov for tromme på tribunen
vår i dag. Det er et større behov for at folk pusher hverandre til å synge. (Sverre, GUforum)

Sverre er helt enig med Espen i at GodsetUnionen må bygges rundt ungdom. Likevel
har de en veldig forskjellig tilnærming til hvordan det skal gjøres. Mange av
supporterne deler Sverres synspunkt om at fokus på ungdom ikke må gå på bekostning
av GodsetUnionens tribuneliv, som ifølge dem skiller seg ut i en norsk sammenheng.
Et spørsmål som oppstod var hvordan tribunen som helhet skulle forholde seg til
flagging under forskjellige tribuneritualer.

Kunne vært i reglementet til GU at det kun er «tillatt» med blått og hvitt på tribunen
(flere supporter organisasjoner som praktiserer dette, i hvert fall innen for
rimelighetens grenser), bedre design på skjerfa (mye bra i dag, men ikke noe som er
delikat og deilig, og kanskje noe som ikke er så varmt at du får heart attack av å bruke
det på sommeren), kanskje flere sanger som involverer skjerf og flagg - bruke flagga
som en del av sangen (kanskje ikke britisk nok det?), GU-tifo kan selge flagg før
matchen. Dele ut flagga til dedikerte personer som ikke står i lokomotiv feltet, gi tydelig
beskjed til de som får flagg at når capoen signaliserer at det skal flagges under en sang
så følger de på, der fleste flagger under innmarsj, men stopper der - kanskje fordi de
ikke vet når man skal flagge, er det greit å flagge midt i kampen? (Mike, GU-Forum)

Mike får fram flere interessante poeng. Først stiller han spørsmål ved om
GodsetUnionen skal opptre med fargekoder på tribunen. Som han påpeker er det andre
supporterorganisasjoner som gjør nettopp dette. Spørsmålet som fort oppstår, er hvor
gjennomførbart et slikt tiltak er. For å gjennomføre et slikt tiltak kreves et mektig
mandat, og muligheten for at folk ikke godtar dette er helt klart der. Hvis folk nektes
inngang på grunn av klesstil, kan det fort føre til misnøye på lignende måte som ved
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potensiell introdusering av tromma. Likevel er det verdt å merke seg at de fleste
supportere av et lag innehar nok fotballkulturell kapital til å forstå at de ikke skal bryte
klare fargekoder. Spiller Strømsgodset mot eksempelvis Lillestrøm, vil fåtallet på
hovedtribunen til GodsetUnionen kle seg gult. De som gjør dette får mest sannsynlig
noen irettesettende blikk av supportere som anser at de selv innehar mer fotballkulturell
kapital enn personen som har kledd seg feil. Dette kommer jeg mer tilbake til i 4.2.2.

Mike ønsker seg en visuell unison hvit og blå tribune. Han stiller spørsmålstegn ved om
elementer som skjerf og flagg burde involveres mer i sangritualene. Han forstår at et
slikt forslag raskt vil møte motstand, med tanke på at stilen kanskje ikke er britisk nok
for alle blant GodsetUnionen. Mike sitt forslag om flaggsalg før match og utdeling av
flagg til dedikerte personer, er interessant. Salg av flagg før kamp resulterer høyst
sannsynlig i at flere på tribunene har flagg enn om de måtte ordne dette på egen hånd.
Ved å dele ut flagg til dedikerte personer utenom lokomotivfeltet, kan dette avgrensede
feltets innflytelse spres til større deler av tribunen. De dedikerte personene Mike
snakker om har høyst sannsynlig en viss kjærlighet til den sydeuropeiske og latinske
tribunekulturen, og er lojale til lokomotivfeltet. Som Mike påpeker er det lett å få alle på
tribunen til å flagge under innmarsj. Innmarsjtifo i form av flagging eller at personer
holder skjerfene sine opp, er vanlig innenfor britisk tribunekultur. Derfor møter ikke
dette samme motstand.

Lokomotivfeltet er det letteste stedet å innføre nye elementer innenfor tribunekultur.
Dette feltet består i større grad av yngre supportere, og gruppen på dette feltet er mer
åpne for elementer fra den sydeuropeiske og latinske tribunekulturen. På forumet er det
tråder som: Tribunefilmer inn- og utland og Diverse nyheter fra andre supporter inn og
utland. Fokuset i disse trådene er å fremheve gode tribuneprestasjoner. Twitter,
Facebook og Youtube har gjort det lettere for folk å se slike tribunprestasjoner.
Antageligvis kan dette påvirke yngre fotballinteresserte. Tidligere ble ungdom kanskje
mer skolert på tribunen. I dag er det lettere å få inspirasjon og se hva andre gjør på
nettet. Dette bidrar til at man lettere kan danne seg et eget bilde av hva man selv ser på
som kul tribunekultur. I hvilken grad dette har bidratt til større grad av positivitet til
fornying, er ikke lett å si. Sannsynligheten for at dette har hatt innvirkning på
lokomotivfeltet er nok svært høy. Ved å skape liv og røre, håper lokomotivfeltet at flere
fra hovedtribunen blir med på elementene de introduserer. Dette er sannsynlig en bedre
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strategi enn tvangsintroduksjon av nye elementer for hele tribunen. Supporterne
framstår veldig delt på hvilke elementer fra tribunekulturer utenom den britiske det er
greit å introdusere. En tvangsintroduksjon av elementer de misliker, vil nok for mange
supportere ses på som en klar krigserklæring fra sine egne. Det er viktig å tenke på at
mange av de mest konservative antageligvis ikke deltar på forumet til GodsetUnionen.

Det ble stilt spørsmål om hvordan flagg potensielt ville dempe kampopplevelsen:

Flaggborg og lokomotivfelt synes jeg personlig er knall. Er med å skape gode visuelle
bilder. Det er jo her også det skapes trøkk og forsøker alltid å holde meg i nærheten.
Derimot synes jeg det er ganske slitsomt med ett flagg svaiende foran ansiktet når det
foregår noe "spesielt" på banen som scoringsmuligheter, harde taklinger, flotte finter,
nøkkelpasninger osv. Kan derfor forstå at hvis det blir for mange store flagg høyere opp
i tribunen så kan dette føre til at fler trekker ut til siden og at lokomotiv feltet kanskje
blir blandet ut litt med "ikke sangere". Skjønner at dette er vanskelig å unngå og at det
nå er bestemt at slik skal det være. Men mitt innspill er hvertfall at det underveis i
kampen så kan det godt roes ned litt med de større flaggene høyere opp i tribunen slik
at folk flest kan "se over". (Preben, GU-forum)

Prebens poeng er det nok mange supportere hos GodsetUnionen som deler. Flaggborg
ved innmarsj er helt topp. Problemet oppstår når dette elementet blandes med
kampritualet. Når sikten til selve kampen reduseres av flagg, er det med på å skape
harme. En mulig reaksjon på denne irritasjonen er ifølge Preben at supportere flytter seg
ut mot sidene. Preben ser for seg at dette kan medføre at lokomotivfeltet får en del ‘ikke
sangere’ stående der. Selv om introduksjonen av sydeuropeiske og latinske
tribuneelementer virker kult for mange på særlig lokomotivfeltet, er fortsatt sang det
viktigste elementet. Kjærligheten til å være en gruppe bestående av stående syngende
supportere er sterkt sammenvevd med de britiske tradisjoner. Supportere som ikke
synger er et potensielt hovedproblem for tribunelivet:

Først og fremst mener jeg alle som står på GU tribuna må gå i seg selv og synge på
kamp! Vet om alt for mange i dag som steller seg midt på tribuna for å føle på
stemninga, men nekter å synge selv. I tillegg så er det greit å fullføre en sang med godt
trøkk enn å stoppe opp for å bue på dommeren pga en situasjon ute på banen. Er ikke
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lett for lokomotivet og holde koken når resten står å banner og og viser fingern. Hører
også flere av de "eldre" supporterne klager og nekter å synge med på de nye sangene.
Det må alltid være rom for utvikling i GU, må være lov å prøve noe nytt før man blir
halshugd for å komme med forslag. Vi er kjent for å ha en utrolig atmosfære, til og med
motstanderlag gleder seg til å kjenne trøkket til GU på gamle gress. La oss fortsette
med det! (Pedro, GU-Forum)

En ting mange kan bli flinkere til (også undertegnede) er å møte opp i god nok tid på
stadion. Hvis de som står i lokomotivfeltet, samt andre bidragsytere møter opp tidlig
blir det vanskeligere for "daukjøtt" og "stemningsturister" å fylle opp plassene. Det blir
mye mer tydelig hvilken del av tribunen som er for de mest aktive (David, GU-Forum)

Det aller viktigste for de fleste supporterne er at mange nok synger. Syngende
supportere er en viktig del av all tribunekultur. Pedros beskrivelse av tribunelivet
sammenfaller med mine observasjoner. I flere kamper ble engasjert synging på tribunen
avbrutt på grunn av situasjoner som skjedde på banen. Situasjoner som supporterne ikke
var enige med, resulterte ofte i høylytt buing, piping og banning. For noen er nok dette
en naturlig del av tribunelivet. Det virket som at en stor del av tribunen mislikte at
sanger ble avbrutt av slike spontanreaksjoner. Som Pedro poengterte, fikk slike
reaksjoner følger for resten av tribunen. Særlig på lokomotivfeltet var det tydelig
misnøye med dette. Slik jeg så det var mange av de som pep og klagde mest, ikke så
aktive innenfor andre tribuneritualer. Mange av disse personene hadde større fokus på å
klage på hva de var misfornøyd med enn å støtte Strømsgodset gjennom forskjellige
tribuneritualer.

Jeg fikk en slik opplevelse da jeg var med Strømsgodset mot Stabæk. Her hadde jeg en
supporter ved siden av meg som klagde på alt dommeren gjorde. For mange er nok
høylytt klaging et normalt aspekt ved tribuneliv. Det viktigste for de fleste supporterne
er å støtte laget gjennom hele kampen. Etter kampen var det lettere å komme med
misfornøyde utspill. Pedro er tydelig på at det skal være muligheter for å prøve nye ting
på en tribune. Dette er ikke nødvendigvis alle enige i. Pedro poengterer dette med at
noen av de ‘eldre’ supporterne klager, og nekter å synge nye sanger. Fra en posisjon
lengre bak på tribunen observerte jeg det samme. Noen eldre supportere viste her
tydelig misnøye med nye elementer i tribunelivet til GodsetUnionen. På tribunen var det
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et tydelig skille mellom de yngre og eldre. Dette kommer jeg tilbake til i 4.1.4.

Supportere frykter at tribunen blir for full av publikum som ikke bidrar i stor nok grad.
David betegner slike som ‘daukjøtt’ og ‘stemningsturister’. Paradoksalt nok er dette et
fenomen som engelsk fotballkultur i dag er ledende på. Engelsk tribuneliv blir av mange
idealisert, men de sliter mest med dette problemet. Øverste liga i England, Premier
League, er ligaen flest turister drar til for å se kamper. Dette resulterer i flere tilskuere
som ikke bidrar til stemningen på tribunen. Tydelige eksempler på dette fenomenet
finner man på hjemmebanene til Liverpool og Manchester United. Tidligere var dette
arenaer kjent for utrolig stemning. Kommersialiseringen innenfor den globale fotballen
har bidratt til at denne stemningen som tidligere preget hver kamp, nå kun fremtrer
glimtvis. Dette kan ha sammenheng med en endring i hvilke samfunnsklasser som går
på fotballkamp. De økte billettprisene har ført til at det er blitt for dyrt for mange fra
arbeiderklassen. Konsekvensen er at en større andel av publikum tilhører middelklassen.
Disse er ikke sosialisert inn i den tradisjonelle britiske arbeiderklassekulturen som
preget tribunelivet tidligere. Konsekvensen er tammere stemning på tribunene.

I Norge har vi nok ikke hatt en like tydelig endring i tribunekulturen. Likevel kjemper
supportere som er glad i sang og andre former for tribuneritualer, for at medsupportere
skal bidra. Selv om mange hos GodsetUnionen er uenige i britiske-, sydeuropeiske- og
latinske tribunekulturelementer, er majoritetens største frykt en tribune hvor flertallet
ikke bidrar til stemningen. Supporterfeltets hegemoni og normer er stadig oppe til
diskusjon. Tradisjonalister og eksklusive kjemper en kontinuerlig kamp om å
(re)definere feltets doxa. Begge gruppene har til felles at de ser sang som vesentlig for å
vise støtte til laget.

4.1.4 Ny æra – også på tribunen
Som nevnt tidligere virker det som om det har vært - og fortsatt er - et generasjonsskifte
på tribunen til GodsetUnionen. Både mine observasjoner, og gjennomgang av forum
peker i denne retningen. At det skjer endringer på tribunen kan ses på som normalt. I
4.1.3 så jeg nærmere på hvordan forskjellige tribuneelementer ble tatt opp innad blant
supporterne. Disse er vesentlige når man skal belyse kampen om hegemoniet på
tribunen. I 4.1.3 var det sterke meninger både for og imot endringer på tribunen. I denne
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diskusjonen var debattanten Roy en klar forkjemper for det gamle etablerte:

Nei, til tromme og nei til å bli lik som så og si alle andre supportergrupper i Norge. Ja,
til å kjøre en egen stil og skille seg litt ut med å klare å kjøre en variant av både britisk
og sydlansk stil uten tromme. (Roy, GU-forum)

Selvfølgelig skal GU bygges rundt de yngre. Det sier seg jo selv. Men samtidig skal man
ha såpass respekt for disse "gubbene", som tross alt har bygget opp GU til hva vi er i
dag. En supportergruppe, som skiller seg ut mtp tribuneliv, i norsk sammenheng. Jeg
sier det igjen.. Innføring av tromme, vil lage et hælvete i en ellers homogen (som vi er i
dag) supportergruppe. Og det er faktisk ikke noe stort behov for tromme på tribunen
vår i dag. Det er et større behov for at folk pusher hverandre til å synge.
(Sverre, GU-forum)

Roy er en tradisjonalist. Han åpner likevel for innføring av andre tribuneelementer enn
den britiske. Så lenge ikke de nye elementene som introduseres er for drastisk, for
eksempel tromma. Han poengterer viktigheten om å ha respekt for ‘gubbene’. Disse
‘gubbene’ har bygget opp GodsetUnionen til hva de er i dag, og de har stått som ledene
for det etablerte makthierarkiet på tribunen. Som nevnt før, er sannsynligheten høy for
at mange av disse ‘gubbene’ ikke bruker GodsetUnionens forum. På den måten var det
vanskelig å finne innlegg som direkte kunne representere denne gruppen. Videre i 4.1.3
var det et sterkt fokus på viktigheten av å få med barn og ungdom på tribunen:

Vel, en dag kommer det til at man er avhengig av "kidza". Kjipt å stå der med den sjukt
fete anglofile stilen (Arma i kors, skriker kun på dommeren). Fornyelse og utvikling er
menneskelig å mislike, men av og til må det gjøres. Ellers går alt til grunne.
(Espen, GU-forum)

Espen påpeker relativt drastisk, viktigheten av å få med seg ungdom. For all
supporterkultur er det viktig å få med den nye generasjonen. På tribunen til
GodsetUnionen er det ingen aldersgrense. På Lokomotivfeltet er dette annerledes. Før

___
67

sesongen 2015 ble dette feltet etablert. Aldersgrense på feltet ble begrunnet på følgende
måte:175

«Vi ønsker ikke at noen små personer skal bli skremt eller komme i klem ved eventuelle
pyro-show eller scoringsfeiring der menn på 100 kg + barker sammen i glede. Derfor
ønsker GU og Strømsgodset at ingen barn eller småbarnsfamilier står i lokomotivfeltet
under kampene. Ellers ønsker vi alle som bidrar hele kampen med sang, hopping,
flagging, og generell interessert for tribunekultur velkommen til lokomotivfeltet, så
lenge man er ungdomsskolealder eller eldre. Små barn og familier skal trekke ut på
sidene, det er rett og slett farlig».

Aldersgrensen begrunnes med rent sikkerhetsmessige årsaker. Skolering av unge
supportere er derfor noe som antageligvis ikke skjer før ungdomsskolealder eller eldre.
Både innlegget til Espen og Roy kobles til diskusjonen om hvilken stil som skal være
gjeldende på GodsetUnionen sin tribune. Kampen mellom den britiske tribunekulturen
mot den sydeuropeiske og latinske tribunekulturen er et eksempel på hvordan
hegemoniet til de gamle ‘gubbene’ er blitt utfordret. Som Espen påpeker er fornyelse og
utvikling lett å mislike. Selv om GodsetUnionen har introdusert mange nye elementer
fra den sydeuropeiske og latinske tribunekulturen, er det viktig å påpeke at mye av den
britiske kulturen fortsatt står sterkt. Innenfor norsk supporterkultur har GodsetUnionen
flere likheter med den britiske stilen enn det mange andre supportergrupper har. Selv
om det har blitt introdusert nye tribuneelementer som har ført til en ny stil, lever mye av
‘gubbenes’ hegemoni i beste velgående. Både på forumet og gjennom observasjon har
det vært et klart fokus blant fornyerne om viktigheten av å beholde GodsetUnionens
særpreg og tradisjon. I en annen forumtråd ble tematikken rundt hegemoniet på tribunen
diskutert:

Eg såg og las kommentaren på fystesida "En ny æra - også på tribunen!". fyste tredel
handla om kor anglofile GU er og korleis ein er tru til denne identiten,og siste trekvart
ein hylling til TIFO-gruppa. ikkje noko er så britisk som god TIFO, eller?
identitetskrise? (Peder, GU-Forum)
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GodsetUnionen.com 2015, Tribunelivet 2015
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Peder viser til en kommentar der tribunekulturen til GodsetUnionen står i fokus. Han
setter spørsmålstegn ved innføringen av tifo på en tribune forbundet med den britiske
stilen. Innføringen av sydeuropeiske tribuneelementer kan skape en potensiell
identitetskrise. Diskusjonen utvikler seg i en retning der problemene med den
nåværende britiske supporterstilen blir påpekt:

Det skjer mer enn du tror på de britiske øyer, men TV selskaper er ikke fan av å vise
bilder, da det fort kommer løpende til noen menn med refleksvest, hjelm og batonger...
Men, i et land hvor du får skreket "SIT DOWN" i ansiktet av vakter når du står over
lengre tid, blir det nok for vanskelig å kjøre organisert tifo i det omfanget man ser f.eks.
i østblokkland. (Knut, GU-forum)

Knut føler tydeligvis sympati for de britiske supporterne. Som nevnt tidligere har mye
forandret seg på de britiske tribunene. Norske supportere som ser på Premier League,
får ikke lenger en super supporterstemning via TV-skjermen. Muligens kan dette være
en faktor som gjør at flere supportere også ser på fotball fra andre land. I en global
fotballverden der Internett er tilgjengelig for alle, kan man via et par tastetrykk se
fotball fra mange land. Denne globaliseringen åpner opp for at nye fotballkulturelle
elementer framstår som spennende. Unge supportere fra GodsetUnionen som ser slike
elementer de syns er kule, vil antageligvis prøve å få til dette på egen tribune. Peders
identitetsspørsmål ble besvart på følgende måte:

Jeg mener GodsetUnionen i aller høyeste grad står for en anglofil supportertilnæming,
og med det tar vare på en sterk kulturarv. Selvsagt er det med litt modifikasjoner. Nei,
TIFO er ikke veldig utbredt i England. Likevel ser vi også på balløya stadig flere
eksempler på at tribunekulturen der er i en liten endring når det kommer til syn på
tribuneshow.Som jeg i den artikkelen du refererer til påpekte, er tribunekulturen i
Drammen blitt litt modernisert i forhold til hvordan det var sent på 90-tallet. Da tenker
jeg på den visuelle delen av tribunekulturen. Men ser du det i et større perspektiv, er
også andre anglofile supportergrupper mer åpen for den visuelle delen enn noen gang
tidligere. Så, nei: Vi fraviker ikke fra den anglofile tribunekulturen. Visuelt sett har vi
dog modernisert oss. Om du mener det bryter med vår anglofile tilnærming, får det bli
din tolkning. (Robert, GU-forum)
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Robert mener at GodsetUnionen har en britisk supporterkultur. Han påpeker at dette er
med modifikasjoner. Tifo er eksempelvis noe som benyttes hos GodsetUnionen, som
ikke benyttes i stor grad i England. Robert forsvarer dette med at man kan se eksempler
på endring på balløya i forhold til tribuneshow. Som nevnt i 4.1.3 er det flere elementer
GodsetUnionen har innført, som ikke stammer fra britisk supporterkultur. For eksempel
bruken av forsangere, capotårn og et vedtak om innføring av tromme. Siste vedtak er i
skrivende stund ikke blitt tatt i bruk på tribunen.

Robert påpeker at det har skjedd en endring og modernisering på tribunen til
GodsetUnionen. De største tribuneelementene som er blitt innført er i forhold til det
visuelle. Ved innføring av forsangere og capotårn på lokomotivfeltet, kan det
argumenteres for at det nylig er gjort store endringer på tribunen for å forsøke å skape
bedre stemning. Robert forsvarer at den anglofile tribunekulturen fortsatt lever. Han
peker på at andre angflofile supportergrupper er blitt mer åpen enn noen gang for de
visuelle delene av sydeuropeisk og latinsk tribunekultur. Robert ser ikke på innføringen
av nye visuelle elementer som avvik fra den britiske fotballkulturen. Roberts synspunkt
ble delt av andre. Mange ser positivt på å ta i bruk nye tribuneelementer. Likevel ble det
stadig påpekt at dette ikke måtte gå på tross av tradisjon, stil og identitet.

Sangen er et hovedelement i GodsetUnionens tribunekultur. I utgangspunktet er det
nærliggende å tro at dette er noe både eldre og yngre supportere slutter opp om.
Imidlertid synliggjør diskusjoner en mulig generasjonskonflikt om dette:

Først og fremst mener jeg alle som står på GU tribuna må gå i seg selv og synge på
kamp! Vet om alt for mange i dag som steller seg midt på tribuna for å føle på
stemninga, men nekter å synge selv. I tillegg så er det greit å fullføre en sang med godt
trøkk enn å stoppe opp for å bue på dommeren pga en situasjon ute på banen. Er ikke
lett for lokomotivet og holde koken når resten står å banner og viser fingern. Hører
også flere av de "eldre" supporterne klager og nekter å synge med på de nye sangene.
Det må alltid være rom for utvikling i GU, må være lov å prøve noe nytt før man blir
halshugd for å komme med forslag. Vi er kjent for å ha en utrolig atmosfære, til og med
motstanderlag gleder seg til å kjenne trøkket til GU på gamle gress. La oss fortsette
med det! (Pedro, GU-Forum)
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Dette ble også poengtert i en kamptråd fra 2016, da Strømsgodset spilte mot Brann:

GU var knallsterke i 1. omgang. Også all respekt til de supporterne i GU som fortsetter
å synge på tross av resultat, vi trenger flere som dere! Synes også det er ganske flaut
med noen av de litt eldre supporterne, som står rundt trappa opp mot toalettet som
holder kjeft på de fleste av sangene. Tenk hvis dere hadde brukt like mye energi på å
synge for laget, som dere bruker på å skrike etter dommeren og banne. (David, GUForum)

Både Pedro og David viser misnøye med noen fra den eldre garde på tribunen. Gjennom
analyse av forumet og observasjon av tribunen, avdekket jeg et tydelig skille mellom
majoriteten av de eldre og yngre supporterne. Det er flere mulige grunner til dette. Ved
høyere alder dempes muligens det kroppslige engasjementet som kreves for å være en
stående, syngende supporter. Å levere på elementer som klapping med strake armer og
hopping og dansing gjennom 90 minutter er nok ikke like lett for alle supportere. I
tillegg handler det om motivasjon. Mange eldre supportere er misfornøyde med
innføringen av nye tribuneelementer. Resultatet er at de enten nekter å delta, eller velger
å plassere seg demonstrativt lengre bak på tribunen.

Hos GodsetUnionen er det yngre supportere som har tatt over rollen som forvaltere av
feltets doxa. De yngre dominerer på lokomotivfeltet som styrer tribunekulturen.
Etableringen av lokomotivfeltet, med forsangere og capotårn, gjør det lettere å styre
ritualene. Det er også de yngre på lokomotivfeltet som introduserer nye
tribuneelementer. Likevel kan det oppstå motreaksjoner, eksempelvis ved innføringen
av tromma. Slike motreaksjoner krever en viss varsomhet: Det er rimelig å anta at
tribunelementer som møter for sterk motstand vil bli faset ut, og at de som blir en del av
tribunekulturen over tid har tilstrekkelig legitimitet i supportergruppen.

4.1.5 Kjærlighetsbånd mellom supportere og klubb
Marienlyst er i de siste årene blitt kjent som en av fotballarenaene i Norge med best
stemning. Strømsgodset hadde forventninger om å kjempe om medaljer i
eliteseriesesongen 2017. Etter en dårlig vårsesong så det ikke bra ut. Da lå Strømsgodset
på 14. plass, og faren for nedrykk var en klar realitet. Siste hjemmekamp i 2017 var mot
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Brann den 19. november. Da var det mange supportere som fulgte Davids forslag.
Tribunen var full i god tid før kampstart, og håpet om å klatre fra 14. plass til medalje
levde i beste velgående. Den dagen ga supporterne hos GodsetUnionen alt både før,
under og etter kampen. Spillerne gjorde jobben, og det resulterte i enda en seier. Åtte
seire på rad står nå som klubbrekord. Strømsgodset klarte å snu resultatene fra den
dårlige vårsesongen. Laget endte til slutt opp med en litt skuffende 4. plass. Likevel var
prestasjonen i høstsesongen 2017 imponerende. En stor del av denne æren må gis til
supporterne.

Under Fotballfesten 2017 ble dette ytterlige bekreftet. Fotballfesten er et direktesendt
prisutdelingsshow etter sesongslutt i Eliteserien og OBOS-ligaen. Her deles ut priser i
en rekke kategorier. Under dette showet fikk forsanger i GodsetUnionen, Truls
Waaktaar Schøne, prisen som årets supporter 2017. Ideelt sett burde kanskje slike priser
heller blitt gitt til en supportergruppe, og ikke til enkeltpersoner. Det å være supporter
handler primært om fellesskap. Fokuset på å fremme fellesskapet var tydelig hos Truls.
I et intervju med Godset.no176 poengterer Truls dette: «Det er viktig å trekke frem hele
GodsetUnionen, GU-Tifo, styret med Thor Arne Hanssen i spissen og alle
bidragsyterne. De er alle med på denne prisen, sier han». Truls står som et symbol på
hvordan GodsetUnionen sammen hjalp Strømsgodset med å snu formkurven. Trofaste
supportere er minst like viktige motgang som i medgang. Strømsgodsets hovedtrener
Tor Ole Skullerud poengterte viktigheten av supporterne: «Det var artig at han fikk den
prisen. Vi får fantastisk støtte fra GodsetUnionen, og han er en av de som går i bresjen
der, sier vår hovedtrener». Båndet mellom supportere og fotballklubben er svært viktig.
I slutten av saken henvises det til en melding fra Strømsgodset. Meldingen viser tydelig
kjærlighetsbåndet mellom klubb og supportere:

«Strømsgodset gratulerer Truls med prisen, og takker både han og resten av
GodsetUnionen for den briljante støtten vi har fått gjennom 2017 – både gjennom den
historiske høstsesongen, men ikke minst den svært trøblete og utfordrende vårsesongen.
Hele klubben er svært takknemlige for støtten vi har fått fra våre lojale supportere».

176

Godset.no 2017, Truls vant supporter-prisen
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4.1.6 Betydningen av den lokale tilhørigheten
Som nevnt tidligere i Giulianottis supporterkategori er klubbens stadion et hellig sted
for en supporter. Stadion representerer et kulturelt hovedsymbol for nærmiljøet og
supporteren. De knytter uløselige biografiske og følelsesmessige bånd til dette stedet.
For supporteren er det støtte av klubben som er det viktigste. Det er helt utenkelig å
slutte å støtte klubben. Lokalmiljøet er viktig for supportere. Kulturhistorien og
identiteten som finnes i lokalmiljøet er en del av supporternes og fotballklubbens
kjerneverdier. For de fleste supportere i GodsetUnionen er det en selvfølge at hvis man
er fra Drammen, skal man støtte Strømsgodset. I en diskusjon ble det poengtert at en del
drammensere følger Vålerenga. Dette skapte reaksjoner:

Sier ikke at det er noe nytt, eller at jeg er overasket over det, men jeg må si jeg undrer
meg. Lurer på om disse tullingene da f.eks holder med Sverige mot Norge i
landskamper også. Når de tydeligvis gir totalt F i lokal tilhørighet lurer jeg på om de
også gir f i nasjonal tilhørighet. Er man fra Nedre Buskerud holder man med Godset
om man er glad i fotball. og drikker Aass-øl om man er glad i en pils, den saken er
enormt grei i mine øyne..... (Jonathan, GU-forum)

Jonathan er skuffet over at noen fra Drammen kan holde med Vålerenga. Han
poengterer at hvis man er fra Drammensområdet og er interessert i fotball skal man
holde med Strømsgodset. I Buskerud fylke holder fotballinteresserte stort sett med
Strømsgodset. Resten holder stort sett med tre forskjellige lag: Mjøndalen, Rosenborg
og Vålerenga. En stor gruppe holder med Mjøndalen. Dette kan sikkert en supporter
som Jonathan lettere forstå. For dem som har kjærlighet til Mjøndalen, er lokal
tilhørighet utslagsgivende. Vålerenga- og Rosenborg tilhengere i Buskerud vektlegger
andre verdier enn lokal tilhørighet. Daniel poengterer mangel på slik lojalitet ved å
sammenlikne det med en landskamp mellom Norge og Sverige, hvor nordmannen
sympatiserer med Sverige. Som Giulianotti nevner i sin supporterkategori, følger ofte et
barn av en supporter det samme laget som sine foreldre. Dette kan være en hovedgrunn
for de som holder med Vålerenga. Valg av klubb kan påvirkes av rene tilfeldigheter i
barndommen. Noen får kjærlighet til en fotballklubb som barn ved at man ser laget
vinne mye. Dette kan være hovedgrunnen for de som holder med Rosenborg. For en
supporter vil det være lettere å akseptere valg av lag på grunn av foreldrene, enn at
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valget er gjort på grunnlag av suksess. På grunn av dette er Rosenborg upopulære i
mange norske supportermiljøer.

Noen av supporterne i GodsetUnionen er følelsesmessig knyttet til klubbens spillestil.
Historisk sett har spillestilen til Strømsgodset basert seg på mye fysisk spill med høye
lange baller. Nåværende sportssjef Jostein Flo var under sin spillerkarriere i
Strømsgodset et symbol på denne stilen. Mange supportere i GodsetUnionen har en
forkjærlighet for denne spillestilen. Spillestilen endret seg særlig under Ronny Deilas
ledelse. Han var trener i Strømsgodset fra 2008-2014. Under Deila ble Strømsgodset et
mer spillende lag, og de baserte seg mer på pasningsfotball langs bakken enn tidligere.
Gode prestasjoner, som ble toppet med seriegull i 2013, bidro til at GodsetUnionen
begynte å sette pris på den nye spillestilen.

For supporterne er også klubbens spillere viktige. Noen spillere får høyere status hos
GodsetUnionen enn andre. Særlig tre grunner bidrar til dette: Lojalitet, dyktighet og
lokal tilhørighet.

Lars Christopher Vilsvik ble født 18. oktober 1985. Han ble hentet til Strømsgodset i
2010 fra den tyske amatørklubben Lichterfelder som da spilte på nivå fem. Vilsvik er
oppvokst i Tyskland. Han har tysk mor og norsk far. Han var dermed en spiller som
ikke kom til A-laget gjennom Strømsgodsets junioravdeling. Siden overgangen fra
Tyskland har Vilsvik vært en av de beste høyrebackene i norsk fotball. Han har notert
seg for fem A-landskamper for Norge. I løpet av sesongen 2017 spilte Vilsvik sin 200.
ligakamp for Strømsgodset. Han er definisjonen på en klubbspiller. Spillere som Kim
Andre Madsen og Mounir Hamoud er spillere i Strømsgodset som også går under
kategorien. Ved Strømsgodsets forbedrede sportslige prestasjoner under Deila, ble
mange av lagets spillere attraktive å kjøpe. Fra gullsesongen 2013 har Strømsgodset
solgt spillere som: Stefan Johannessen, Adama Diomande, Martin Ødegaard, Gustav
Wikheim, Iver Fossum og Gustav Valsvik. Alle disse ble sett på som gode nok av
utenlandske klubber. I diskusjonen om potensielle spillersalg har navnet til Vilsvik ofte
vært nevnt. I 2013 var en overgang til daværende Bundesliga klubb Braunschweig svært
nære. Nesten alt var klart for at Vilsvik skulle få oppfylle drømmen om å spille i
Bundesliga. I siste time snudde Vilsvik og ville vinne gull med Strømsgodset. Hans
lojalitet gjorde han umåtelig populær blant supporterne:
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Vilsvik er noe annet. Nøkkelspiller på laget som tok seriegull. Vraket tilbud fra
Bundesliga for å bli værende. Stabilt høyt nivå over mange sesonger. Sånt blir det
legendestatus av når man runder 200 kamper. (Lasse, GU-forum)

Vanskelig å være uenig der, egentlig. Vilsvik har vært og er viktig for laget. Guttungen
fra amatørfotball som nå er en av de mest erfarne vi har. Måtte han lenge leve i SIFdrakt! (Dag, GU-forum)
I 2017 skrev Vilsvik under en fireårs kontrakt. Mest sannsynlig betyr dette at han blir i
Strømsgodset til karriereslutt. Holder han seg skadefri og fortsetter å være en
kontinuitetsbærer, vil hans status hos GodsetUnionen bare bli større og større for hvert
år som går.

I dagens spillertropp er Marcus Pedersen en av de mest populære spillerne. Hans
energiske spillestil, arbeidsvilje og målteft har gjort at han er blitt en kulthelt hos
GodsetUnionen. Marcus Pedersen ble født i Hamar 8. juni 1990. Hans fotballskole var i
Ham-Kam. I 2009 gikk Pedersen gratis til Strømsgodset siden kontrakten hans hos
Ham-Kam hadde utløpt. Pedersen leverte varene i Strømsgodset og ble klubbens
toppscorer i 2009. Pedersen var allerede umåtelig populær:

Gutten har en helt SYK innstilling på banen. Tror aldri jeg har sett en spiller i den
alderen som er så uredd og rå i spillestilen som Marcus. Det andre målet han scorer
gjør han helt på egenhånd, med en vanvittig innsats og bøtter av kvalitet. Hvis han
fortsetter denne utviklingen, så er jeg sikker på at Marcus blir vår neste
utenlandsproff! (Hans, GU-forum)

Han fortsatte å levere høyt målsnitt vårsesongen 2010. Dette førte til interesse fra
utlandet. Sommeren 2010 ble Pedersen solgt til den nederlandske klubben Vitesse.
Dette førte til reaksjoner:

Først og fremst, Gratulerer til deg Marcus! Du får oppfylt drømmen, og jeg håper mer
enn noe annet at du lykkes og herjer i Nederland! Skal følge med hvordan du gjør det!
Lykke til! Så vil jeg også si at dette kanskje er meget klokt av Strømsgodset. Ikke
kortsiktig, men dette er måten vi må drive klubb! Tenk, det er 1,5 år siden vi hentet
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gutten, og INGEN hadde forventninger i nærheten av det som er blitt levert. Småpenger
ut, masse penger inn! Dette er bra for Godset! Tenk signaleffekten det gir til unge
spillere. Her satses dere på, dere får sjansen til å levere, og klarer dere det står ikke vi i
veien om det rette tilbudet kommer. (Olaf, GU-Forum)

Supporterne var umåtelige triste for at Pedersen forlot dem. Likevel var det en genuin
forståelse for at han ville prøve seg i utlandet. Når en spiller selges for en god sum, er
det ofte lettere for supportere å akseptere salget. De fleste er realister og ser hva
spillersalgssummen betyr for klubben. I tillegg er det lettere å akseptere et salg, når
salget ikke er til et rivaliserende lag i samme divisjon. Hadde Pedersen for eksempel
blitt solgt til Rosenborg, hadde misnøyen antageligvis vært mye mer tydelig.

Mange skader førte til at utenlandsoppholdet ikke ble en direkte suksesshistorie.
Pedersen ble lånt ut til klubber som Vålerenga, Odense og Barnsley. Håpet var å
imponere såpass at han kunne spille seg inn i varmen hos Vitesse eller bli attraktiv for
en annen utenlandsk klubb. Dette ble ikke noen realitet. I 2014 ble Pedersen solgt fra
Vitesse til Brann. Oppholdet i Bergen ble en middels suksess. Sommeren 2015 kom
Strømsgodset på banen, og kjøpte Pedersen tilbake til klubben. Dette var en gledens dag
for supporterne:

Mine bønner er blitt hørt! Klubben henter en hurtig powerstriker i form av vår elskede
Marcus Pedersen. Dette er noe vi virkelig trenger. En angriper vi kan ta med oss inn i
fremtiden. Med Pedersen på plass er håpet om medalje tilbake på plass hos
undertegnede. Jeg er sikker på at vår nye nummer 10 vil bli en instant hit i den blå
drakta. Honnør til ledelsen for meget godt arbeid! (Bjørnar, GU-forum)

Til GodsetUnionens store glede leverte Pedersen igjen. Siden overgangen har Pedersen
et tosifret antall scoringer hver sesong. Hans spillestil er fortsatt energisk og han viser
stor grad av arbeidsvilje i hver kamp han spiller. Hans dyktighet gjør at sangen om
Pedersen er en av de som runger oftest og med størst kraft på tribunen til
GodsetUnionen.

For supportere er noe av det beste som kan skje innen spillerlogistikken at en av deres
‘egne’ tar steget opp i A-lags troppen. Når en junior etablerer seg på toppnivå, skapes en
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stor entusiasme blant supporterne. I tillegg er det en motivator for juniorspillere og en
påminnelse om at det er mulig å lykkes med å ta steget. Strømsgodset har en ambisjon
om å utvikle egne spillere. Fokuset ligger på å få alle spillerne til å bli så gode som
mulig, men kommer et akseptabelt tilbud fra utlandet, står ikke Strømsgodset i veien for
en overgang. Dette er en klubbfilosofi supporterne også er innforstått med:

Jeg forestiller meg nok at det ikke er Strømsgodset som helt fritt kan velge når man vil
selge spillere eller la være, selv om en formelt kan. Imidlertid ikke i realiteten. Ikke
engang hvor mange av gangen, har en full kontroll på. Strømsgodset kan riktignok klart
påvirke slike utfall. Men kommer interessante klubber for karrierene til aktuelle spillere
på banen, så bare må Strømsgodset slippe spillerne. En skylder for det første spillerne
det (det kan være underforstått ved kontraktsinngåelser og –fornyelser). For det andre
er det egeninteresse for klubben involvert også, for så vidt som dette er en sentral del av
klubbens eget konsept (utviklingsmodell pluss forretningside). Kun gjennom nærmere
inntatt samforståelse med aktuelle spillere kan man utsettende avvise enkelte klubber
utenfra enda når de hører til en relevant klasse av klubber. (Mads, GU-forum)

Martin Ødegaard er født 17. desember 1998. Han er sønn av tidligere Strømsgodset
spiller Hans Erik Ødegaard. Strømsgodset viste tidlig interesse i å la Ødegaard få prøve
seg på A-laget til Strømsgodset. Allerede på amatørkontrakt fikk han sin debut for
klubben. Denne kom 13. april mot Aalesund. I en alder av 15 år og 117 dager ble
Ødegaard med dette tidenes yngste Tippeligadebutant. Dette skapte positivitet:

Fantastisk kamp i går ja som mange sier. Debuten til Ødegaard over gikk alle
forventninger til en så ung gutt. (Kalle, GU-forum)

Ødegaard, ja hva skal man si haha, for en unge. (Ivan, GU-forum)

Mot Sarpsborg 16. mai 2014 ble Ødegaard tidenes yngste målscorer i tippeligaen.
Ødegaard sine prestasjoner gjorde at han vant prestisjetunge priser som: Årets unge
talent i Tippeligaen 2014 og Årets gjennombrudd ved idrettsgallaen. Ødegaards
fremtoning som en dedikert, ambisiøs og jordnær idrettsutøver ble bemerket hos
supporterne:
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Fantastisk takketale av Martin Ødegaard når han vant årets gjenombruddspris på
idrettsgalaen. Han takket i Strømsgodsets trenere, spiller og ledere på en slik måte at
selv faren ble stolt, og må ha fått med seg at klubben har betydd mye for gutten.
Gratulerer Martin, og takk for inkluderingen av klubben i mitt hjerte. (Aleksander, GUforum)

Den globale interessen for Ødegaard var enorm. Mye tydet på overgang ut i Europa.
Spørsmålet var ikke om, men når. 22. januar 2015 bekreftet Real Madrid at de hadde
kjøpt Martin Ødegaard fra Strømsgodset. Overgangssummen lå på rundt 35 millioner
kroner, men på grunn av forskjellige betingelser kan prisen øke til 75 millioner. For
supporterne var dette surrealistisk:

Real Madrid!! Verdens største klubb har handlet en spiller direkte fra
STRØMSGODSET!! Så vanvittig surrealistisk, ikke gjennom salg til annen klubb som så
selger han til Madrid, men direkte fra vår klubb til RM!! For en overgang!! Gratulerer
Jostein, gratulerer godset, og sist men ikke minst, gratulerer Martin!!!! (Aleksander,
GU-forum)

Som Aleksander påpeker er det svært uvanlig at norske spillere går direkte til
verdensklasseklubber. Martin Ødegaards overgang satte Strømsgodset på verdenskartet
i et par uker. Medieomtalen rundt overgangen var enorm. Det genuine håpet var at han
skulle lykkes, og de bekymret seg for om han hadde gjort et feil klubbvalg. De viste
ingen form for bitterhet over at han hadde forlatt klubben. Supporterne forstod valget
hans. Det var vemodig at han ble solgt, men salget resulterte i mange millioner inn på
klubbkassa.

4.2 Kampritualet – Normer og normbrudd

For mange supportere i GodsetUnionen deles fotballkampen inn i tre faser. Før kampen,
under kampen og etter kampen. Hver av disse fasene har et sett av ritualer og normer.
Jeg skal nå se nærmere på GodsetUnionens unike normer og ritualer. Noen av disse går
antageligvis under generell supporterkultur. Normer og ritualer følges ikke alltid av alle
supportere. Normbrudd gir innsikt i hvordan supporterfeltet styres. Momenter som ikke
aksepteres, fører til forskjellige typer sanksjoner.
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4.2.1 Før kampen
Før supporterne møter opp på kamp tar de seg gjerne en øl eller to. For mye inntak av
alkohol er lite populær blant supportere. I en diskusjon ble potensiell alkoholservering
på stadion tatt opp:
Veien til utsolgte arenaer i Norge: Alkoholservering. Og spesielt for godset, bedre kiosk
og WC fasiliteter. Jeg hadde aldri gått glipp av en kamp da! (Vegard, GU-forum)

Vegard sitt ønske om alkoholservering skapte splid blant supporterne. Ølservering på
fotballkamp er en debatt som er gjeldende til dags dato. Spørsmålet er hvorfor de på
VIP-tribunen har tilgang til øl, noe vanlige tilskuere ikke har. Det spekuleres også om
ølservering på fotballkamp ville økt tilskuerantallet. For Vegard hadde det tydeligvis
hatt mye å si. Øl og fotball hører sammen for noen supportere. Et par øl før kamp er et
ritual for mange av dem. Noen så på ølservering på stadion som en mulighet til å flytte
dette ritualet til stadion istedenfor puben:

Jeg stikker alltids på pub og tar meg en pils eller to før kamp, fordi det hører med. Får
jeg en pils i hver omgang, dropper jeg pubturen før kamp jeg. Enkelt og greit.
(Kristoffer, GU-forum)

Potensiell ølservering er for mange supportere et ønske. Mange ser på det som en god
mulighet for klubben. Både i forhold til stemning og økonomi. Likevel møtte ønsket om
alkoholservering motstand:

Selv om jeg ikke er helt NFF og skal gjøre alt så barnevennlig som mulig så tror jeg det
holder med inntaket i forkant av matchen. (Jørgen, GU-forum)

Folk er nå fulle nok på kamp fra før vel. (Per, GU-forum)

Ååååå ja! Deilig å kjenne ølstank fra en 3-dagers, gulping, vrøvling og voksne menn
som nesten tryner hvert 10.min rundt seg når man er på kamp! (Aslak, GU-forum)

Supportere liker å ha så frie tøyler som mulig på egen tribune. Jørgen poengterer dette,
men tror likevel at alkoholkonsumet bør holdes utenom kampsituasjon.
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Mesteparten av kritikken mot potensiell ølservering ble rettet mot et allerede høyt
inntak av alkohol før kamp. Mange følte at et tiltak med alkoholservering på stadion,
bare ville forverre det de anså som et problem. Problemet var ikke at alkohol ble
konsumert. Det lå i mangel på selvkontroll:

Ølsalg hadde funka bra hvis folk eide selvkontroll ... men den kulturen finnes ikke i
Norge. Ser noen alkohol salg må dem ha så mye som mulig på minst mulig tid. (Lukas,
GU-Forum)

Mange mener at nordmenn ikke eier drikkekultur og selvkontroll. Flere supportere ser
på norsk drikkekultur som et problem. Mangel på selvkontroll vil potensielt skape flere
problemer enn hygge. I tillegg stilles det spørsmålstegn ved engasjementet til supportere
som møter opp med for høy promille. De som drikker for mye før de møter opp på
kamp, er imidlertid en minoritet. Derfor ble det poengtert om dette var urettferdig i
forhold til de som har selvkontroll:

Men skal man straffe alle de som fint klarer å drikke en eller to øl i løpet av en kamp
fordi det er godt og hyggelig fordi noen drikker for mye? Er helt høl i hue, noen er fulle
på kamp uansett hvilken dag det er, noen hadde nok blitt litt fullere enn vanlig, men
dette er ikke nok til å straffe alle andre. Hvis folk er for fulle så burde de bli nektet
inngang eller mer servering, slik burde det være i dag også. (Roy, GU-forum)

Åpenbart kan det føles urettferdig hvis mangel på selvkontroll hos en minoritet,
ødelegger for resten. Ønsket til Roy går derfor på mer kontroll i forhold til
minoritetsgruppen. Slik kontroll er for Roy bedre enn at majoriteten av supportere
straffes. Det kan være utfordrende å få kontroll over supportere med for høy promille.
Supportere som har vært med i gamet lenge, vet som regel hvilke strategier de skal
bruke for å komme seg forbi vaktene. Mulig kontroll av konsumet ble diskutert videre:

Du mangler en viktig faktor i dette. Per nå kommer fulle tullinger med 1,8 i promille lett
inn på GU-tribunen, pga sviktende skjenkekontroll. Dersom det blir skjenking på Gamle
Gress vil det være mye strengere kontroll på alkohol, nettopp fordi SIF da risikerer å
miste skjenkebevillingen. Noe som igjen fører til at overstadig berusede mennesker vil
bli nektet adgang (noe som allerede står på billetten).
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I tillegg er det fullt mulig å utrede ett bongsystem. Si at du kjøper to bonger som blir
personlige i luka før kamp. Når du da skal ha øl inne på stadion, gir du fra deg en bong
med ditt navn på samtidig som du viser egen legitimasjon. Når du har gitt fra deg begge
bongene, blir det derfor ikke noe problem videre.
(Lets face it, dette blir kun ett problem på GU's egen tribune, ikke på DT og OKK)..
(Lukas, GU-Forum)

Manglende skjenkekontroll er et potensielt problem. Hvis supportere først får for mye
alkohol før kamp, men allikevel kommer seg inn på tribunen, kan det skape situasjoner.
Lukas ser for seg at skjenkebevilling på stadion ville resultert i strengere kontroll. Ifølge
han kunne strengere kontroll igjen ført til færre berusede mennesker på tribunen. Han
ser for seg et bongsystem som en mulig løsning på diskusjonen ved mulig alkoholsalg.
Spørsmålet er hvordan dette hadde utartet seg i forhold til ståtribuner mot sittetribuner.
For mange er det på tribunen til GodsetUnionen alkoholproblemene utarter seg. Ikke på
resten av stadion, der hvor det er sitteplasser. På ståtribunen er det ikke vakter som
jevnlig sjekker om reglene på tribunen blir opprettholdt. For eksempel er det ikke lov til
å stå i trappene på tribunen til GodsetUnionen. I tillegg er det et forbud mot røyking.
Likevel har jeg ved mine observasjoner sett at dette pågår jevnlig, uten at det skaper
særlige reaksjoner.

På bortekamper er det ofte en helt annen kultur for alkohol enn ved hjemmekampene.
Supportere fra GodsetUnionen som skal på bortekamp tar ofte felles busser. Disse
bussene deles inn i to kategorier: Familiebusser og direktebusser. På familiebussene er
det naturlig nok liten grad av alkoholkonsum. På direktebussene er det andre normer.
Alkohol spiller en større rolle på disse. Norges geografi tilsier at mange bussturer blir
svært lange. Disse turene inneholder en god dose med alkohol. Likevel er hygge i fokus.
På sidene til GodsetUnionen står det følgende:

«Bussturene skal være et trivelig fremkomstmiddel for alle som ønsker å reise med buss
for å se Strømsgodset på bortebane sammen med likesinnede. Vis derfor hensyn og sørg
for et moderat alkoholinntak. Det er selvsagt lov med en pils eller tre, men ikke
overstadig fyll med tilhørende svak oppførsel».
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For disse turene er det klare spilleregler. Likevel kan man anta at noen lærer seg
spillereglene meget godt, og dermed vet hvordan disse kan tøyes. Samme gruppe er
potensielt de som møter opp på kamp med for høy promille. Som regel er konsumet av
alkohol et hyggelig ritual for de fleste supportere. Hovedproblemet både på hjemme –
og bortekamper er om høy promille påvirket fotballopplevelsen i negativ forstand for
andre supportere:

Støtter ikke alkoholservering på stadion. Må vel ikke lenger tilbake en sarpsborg
kampen, jeg så en drita full tulling holdt på å ta frontflip over ei stakkars jente. Greit
man kan komme med argumentet om at folk drikker mindre før kamp da, men tenk de
som bare drikker mer på kampen da. Blir absolutt ikke en hyggelig fotballopplevelse da,
med folk som ikke klarer og synge en gang fordi de har over 1,8 i promille. (Stefan,
GU-forum)

Noen supportere møter opp på kamp med såpass høy promille at de ikke klarer å delta
for fullt under tribuneritualer. Majoriteten av supporterne ser ned på dette. Noe alkohol
før kamp er helt greit, men går det utover prestasjonen som supporter, er det ikke
akseptabelt. Naturlig nok kan det føles ubehagelig om man står i 90 minutter ved siden
av folk som er alt for fulle. Om tribunen ikke er for full, er det mulig å bytte plass på
ståtribunene, men er det fullt er det lite man kan gjøre. For høyt alkoholkonsum må
derfor ses på som et klart normbrudd blant supportere flest. Særlig hvis det påvirker
supporterprestasjonen.

Under observasjonene mine hadde jeg særlig to opplevelser med supportere som virket
som å ha for høy promille. På en hjemmekamp stod jeg langt opp på tribunen ved siden
ved siden av en person som luktet røyk og alkohol. Praten vår skjedde ca. 30 minutter
før kampstart. For å få med meg flest mulig momenter, prøvde jeg alltid å møte opp i
god tid. Personen jeg stod ved siden av var en eldre mann og han hadde tydelig fått i seg
for mye. Selv med høyt alkoholinntak var personen relativt grei å snakke med. Jeg fikk
spørsmål om jeg hadde vært på siste bortekamp. Dette hadde jeg vært. Etter å ha svart ja
på spørsmålet om bortekampen, og snakket kort om denne, virket det som jeg var
akseptert. Han veivet mye med armene, og en av disse traff mobilen min. Det resulterte
i at den fløy av gårde ned tre rader. Det gikk bra med mobilen, og mannen var tydelig
flau. Derfor tok jeg det hele med et smil. Likevel kjente jeg på følelsen av at hadde
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mannen drukket noe mindre, kunne det hele blitt en mer hyggelig fotballopplevelse.

På en bortekamp opplevde jeg at en dame hadde drukket alt for mye før kamp. Til
mange supporteres forargelse holdt hun ikke plassen sin under kampen. Istedenfor å stå
og synge med supporterne gikk hun fram og tilbake foran dem, og skrek egne
formaninger. Dette var en merkelig situasjon, og det var mange som ristet på hodet.
Som jeg kommer tilbake til nedenfor, virker det som supporterne ser på meningsløs
skriking som et klart normbrudd. Normbruddet var både det høye alkoholinntaket, i
tillegg til at hun brøt supporternes ønske om å stå sammen om felles kampritualer.

Bruken av tifo når spillerne entrer matta, har begynt å få en viktig rolle. Større og større
del av GodsetUnionen virker å fatte større interesse for det visuelle. Forberedelsen til
slike ritualer krever mye arbeid fra ildsjeler. Først skal tifoen lages, så skal den henges
opp på kampdag. Dette krever at flere personer møter opp tidligere, slik at tifoen blir
klar før resten av publikum entrer tribunen. I tillegg til tifo henges forskjellige former
for bannere ned ved første rad. Teksten til disse bannerne er et bilde på tribunens sjel.
De hedrer Strømsgodset og Drammen by. GodsetUnionens mest hellige ritual før
kampstart er sang av klubbhymnen Gamle gress. Klubbhymner er noe av det mest
hellige for både klubb og supportere. Dette fenomenet er kjent både i britisk,
sydeuropeisk og latinsk fotballkultur. Hymner som Liverpools You’ll Never Walk Alone
og Sevillas Himno Centenario er nok kjent for mange. Hymnen er hellig for
hjemmelaget, uansett fotballkultur. Gamle gress er fengende og flott. I tillegg
representerer teksten både fotballaget Strømsgodset og Drammen by. Under selve
sangen skal alle med skjerf heve det så høyt de kan. Sangen består av to vers. Første
vers synges rett før avspark. Avspark skjer som regel akkurat når første vers er ferdig,
og andre vers starter. Mitt inntrykk er at dette ritualet er det viktigste for
GodsetUnionen. Derfor fører det til misnøye hvis arrangøren spiller høy musikk før
kamp:

Det må også kunne gå an å ha noen musikkfrie minutter før avspark. Må være langt
bedre å høre GU de siste minuttene opp mot Gamle Gress, enn musikken over anlegget.
(Odd, GU-forum)
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I minuttene før avspark bygges spenningen opp hos supporterne. I disse minuttene
ønsker de å ha en stram regi på sine tribunearrangementer. Dette må ikke ødelegges av
arrangøren.

4.2.2 Under kampen

På tribunen er aktiv deltagelse for å støtte laget en sentral norm. De som ikke gjør dette
blir ofte sanksjonert med irriterte blikk, og i noen tilfeller får normbryterne kritiske
kommentarer. Det skapes stor misnøye hvis speaker på Marienlyst kommer med
informasjon samtidig som GodsetUnionen synger:

Det hadde vært et enormt framskritt bare det om speaker hadde sluttet å motarbeide
oss. Veldig irriterende når vi begynner på en sang og han overdøver oss med "send sms
til 1904" eller hva det er. (Anders, GU-Forum)

I Tyskland er det et større samarbeid mellom speaker og supportere. Særlig etter
scoringer. Speaker sier da målscorerens fornavn, supporterne svarer tilbake med
etternavnet. Et slikt potensielt samarbeid ble diskutert:

Personlig er jeg ikke noe fan av at speaker skal være forsanger. Synes rett og slett det
blir litt "dølt" og krampeaktig faktisk. Det være seg Westfallen eller Ullevål. Min
mening ... (Erik, GU-forum)

Egentlig ganske enig. Blir litt håndballkamp over det hele. (Jørgen, GU-forum)

Utenom avspillingen av Gamle gress på høyttaleranlegget forholder supporterne seg
negative til forsøk fra arrangøren på å kontrollere tribuneritualer. Når Strømsgodset
scorer mål har supporterne et eget feiringsritual: Supporterne begynner å telle Ti-ni-åttesju-seks-fem-fire-tre-to-en, så begynner de å synge «La oss danse disco, la oss danse
disco, cha la lalalala hey – cha la lalalala hey». Under denne dansen skal alle som har
skjerf sveive disse rundt i luften. I tillegg skal det danses i form av hopping og bruk av
armer. Denne feiringen følges av en sang som GodsetUnionen kaller: Du fyller mine
sanser. Sangteksten går på følgende vis:
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Du fyller mine sanser
som et glass med St. Hallvard
som en pris under leppa
som ei halv ei med Aass
som en natt ut i Drammen
som en pølse på Dalen
som Strømsgodset IF
så fyll meg igjen.
Lalalalalala – OH!

Teksten er en bekreftelse og hyllest av båndene mellom Strømsgodset og Drammen.
Normbrudd i forhold til sang skjer iblant hos supporterne. Under mine observasjoner
opplevde jeg to tilfeller. På en hjemmekamp mot Sogndal opplevde jeg at en person
bevisst prøvde å ødelegge forskjellige sanger. Personen gjorde dette ved å synge raskere
og rope på forskjellige deler av sangen der hvor det ikke skulle ropes. Når en tribune er
i unison sang, er slike sabotørforsøk nærmest umulige. I denne kampen scoret Sogndal
først. Dette resulterte i at tribunen var litt treg. For noen er det lettere å synge i
medgang. Personen lyktes derfor til en viss grad med sine forsøk. Supportere på
tribunen fant raskt ut hvem som prøvde å sabotere sangforsøkene. Problemet ble løst i to
trinn. Først var det mange ropte og ba ham om å holde munn. Dette foregikk i noen
sekunder. Deretter snudde fler og fler seg mot sabotøren. Mange stygge blikk,
kombinert med muntlig kjeft fikk personen til å gi seg. Resten av kampen var det ingen
slike forsøk på sabotasje.

På en bortekamp mot Stabæk var en minoritet av supporterne tydelig påvirket av
alkohol. Disse begynte å synge at Alle i Bærum suger kukk, noe som forståelig nok
virket provoserende. Sanger om legning, etnisitet eller trosretning har ikke noe på
fotballtribuner å gjøre.177 I tillegg satt det en del barn på det nærmeste tribunefeltet.
Normbruddet ble møtt med flere typer interne sanksjoner blant Strømsgodsets
supportere: Buing, piping, stygge blikk og rop om at dette ikke var greit. I pausen fikk
disse personene en reprimande fra flere fremtredende medlemmer av GodsetUnionen. I
sum ble hendelsen ordnet opp internt på effektivt vis.
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For Giulianottis fan er bruken av klubbdrakt en viktig del av deres måte å støtte klubben
på. Under kampene jeg observerte var det imidlertid mindre bruk av drakter på tribunen
til GodsetUnionen enn jeg har sett tidligere sesonger. Noen supportere motsetter seg
helt bruken av klubbeffekter:

"Juletrær" ut av GU! Vil du bli oppfattet som ei tante? Nei!! Vil du at GU skal fremstå
som en gjeng gladkristne medgangssupportere med klovneparykker og sminke
ïndoktrinert i TV2 -familien? Nei!! Bli en seriøs supporter du også!
Ingen falskhet, kun ekte kjærlighet, si NEI til bruk av supporterutstyr! - Leve
(Støtt gjerne SIF ved kjøp av supporterutstyr, men heng drakta og annet fjas igjen
hjemme i skapet!) (Kasper, GU-forum)

Som Kasper viser er noen supportere av den oppfatningen at for mye bruk av
klubbeffekter gjør at personen ser ut som et ‘juletre’. Noen supportere kobler slik
klesstil mot falskhet. Denne gruppen vil antageligvis ikke se på ‘juletrær’ som
medsupportere, men noe som ligner Giulianottis fankategori. Dette er et eksempel på
hvordan noen supportere bekrefter egen identitet ved å skape tvil om andres identitet.
For Kasper er det ikke feil å støtte klubben ved å kjøpe effektene, problemet oppstår om
disse produktene brukes på kamp. Innlegget til Kasper skapte reaksjoner:

La folk få gå i det de vil. Det viktigste er at folk er på matcha. (Thore, GU-forum)

Godset drakt, Lacoste, Dressmann t-shirt jeg bryr meg ikke bare du synger som en gal
på match. (Bjarne, GU-forum)

De fleste i GodsetUnionen synes ikke å bry seg nevneverdig om hvordan folk er kledd. I
hvert fall så lenge klærne ikke ligner for mye på motstanderlagets. Supporterne møter
som regel hverdagslig kledd til kamp. Likevel har majoriteten av de yngre supporterne
på lokomotivfeltet en mer nøytral klesstil. Dette er antageligvis noe som er blitt
inkorporert fra ultraskulturen. Mange butikker spesialiserer seg på å selge til dette
markedet. For mange supportere er klær fra eksempelvis ultrasshop blitt meget
populært. Dette kan sammenliknes med andre subkulturer i samfunnet, som har en
distinkt klesstil. Noen butikker spesialiserer seg mot slike nisjemarkeder. I
ultraskulturen er det fokus på at supportere skal være nøytralt kledd. Hvis noen gjør noe
___
86

ulovlig, for eksempel fyrer av bluss, vil en slik klesstil kombinert med tildekking av
ansikt gjøre det vanskelige å finne gjerningspersonen på overvåkningskameraene. Dette
er noe av grunnen til at tildekking av ansikt er forbudt i de fleste fotballkulturer, men
iblant klarer supportere å finne metoder for å komme seg unna dette forbudet. Under
observasjonene så jeg ingen tilfeller der hvor klesstilen hang sammen med brudd på
formelle regler. Tribunens kollektive bevissthet er mer rettet mot supporterritualer enn
klesstil.

Pyro er et fenomen som stadig er oppe til debatt i norsk supportermiljø. Pyro er noe
brann- og redningsetaten historisk sett har forholdt seg negative til. Grunnen er at
mange av blussene som ble avfyrt var nødbluss. Ifølge brann- og redningsetaten er
denne typen bluss brannfarlig. Innmarsjarrangement der tifo er blitt kombinert med
bluss har vært i fokus tidligere. Hvis supporterne har et banner over seg, og noen fyrer
av et brannfarlig bluss, kan dette i teorien bli katastrofalt. Derfor skal slike bannere
være lagd av et stoff som ikke tar fyr. Før sesongen 2017 fikk Norsk Supporter Allianse
gjennomslag for lovlig pyro. Dette var pyroteknikk som ikke gikk under kategorien
nødbluss, og dermed ikke var brannfarlig. På sidene til NSA er det muligheter til å
kjøpe lovlig pyro. For å gjennomføre lovlige pyroshow må dette søkes om hos
brannvesen, politi, arrangørklubb, anleggseier og Norges fotballforbund. På
Strømsgodsets hjemmekamp mot Brann i 2017 observerte jeg et slikt lovlig pyroshow.
Pyro kan medføre at noen sliter med å puste i røyken, særlig folk med astma. Derfor ble
informasjonslapper om pyroarrangementet sendt rundt på tribunen, slik at personene
som ikke taklet røyken, hadde mulighet til å forlate tribunen.

Flere supportere føler at slike arrangerte tribuneritual tar bort noe av moroa med pyro. I
2015 opplevde Strømsgodset å bli bøtelagt med 15.000 kroner på grunn av supporternes
bruk av ulovlig pyroteknisk utstyr i en kamp mot Mjøndalen. Når brudd mot formelle
regler går utover klubben, blir det en diskusjon mellom supporterne om hvordan de skal
forholde seg til dette:

To spørsmål til sak på dt.no nå, som kanskje noen her inne kan svare meg på. Er denne
boten for å ha brukt pyro før kampstart mot 3050 11.april, eller gjelder dette den ene
luringen som smalt av et bluss etter kampstart? Og hvem betaler boten? (Håkon, GUforum)
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Mange supportere syns pyro er kult. Likevel blir situasjonen vanskelig om klubben skal
få straffen for de formelle lovbruddene noen av supporterne har gjort. Da blir det et
spørsmål om hvem majoriteten av supporterne har mest lojalitet til. Leder i
GodsetUnionen Thor Arne Hanssen svarte Drammens tidene på følgende måte: «Dette
var godkjent fra alle hold. Boten gjelder for én person som fyrte av et bluss i
begynnelsen av 2. omgang. Det vi har fått bot for er ikke pyroshowet før kamp».

GodsetUnionen løste saken ved å arrangere et møte mellom personen som fyrte av
blusset, Strømsgodset og GodsetUnionen. Sammen ble saken løst internt, og dermed var
saken ute av verden.

Under kamper viser GodsetUnionen et hat mot lokalrival Mjøndalen. Blant supporterne
omtales denne fienden som 3050, adressen til Mjøndalen. Under hjemmekamper er et
av bannerne som henges opp hos GodsetUnionen et banner med teksten ‘Anti 3050’.
Dette er en tekst som GodsetUnionen bruker på noen av t-skjortene de selger i
nettbutikken. I tillegg er det en god del Anti 3050 stickers både på hjemmebanen til
Strømsgodset og rundt om i Drammen by generelt. Flere av sangene til GodsetUnionen
handler om å være nedlatende og vise hat mot Mjøndalen.

Når fotballkampen nærmer seg slutten forlater noen av tilskuerne stadion før kampen er
over. Dette gjelder først og fremst personer på de andre tribuneseksjonene enn tribunen
til GodsetUnionen. Hos supporterne regnes dette som et kraftig normbrudd. Uansett
resultat eller vær er det en norm hos mange supportere at de fortsetter å støtte laget sitt
uansett hva. I GodsetUnionen fremmes dette poenget i flere av deres sanger: «I sol og
snø og regnevær – så vil vi alltid værra der. Deg vil vi elske til vi dør – og aldri ha noen
annen». Og «Strømsgodset. Om det er bånn eller topp. Er det suksess eller flopp. Vi
møter alltid opp». Tilskuere som forlater kampen før kampslutt, blir sett ned på av
majoriteten av supporterne. Det er få legitime unnskyldninger for et slikt normbrudd.
De fleste definerer spørsmålet om hva en god supporter er ved å poengtere at en god
supporter støtter laget sitt uansett hva - hele kampen.
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4.2.3 Etter kampen

For supporterne er det viktig at de kan ha muligheten til å styre eget
tribunearrangement:
Deler deres syn på for mye mas over anlegget. Håper virkelig Borris tar opp med
ledelsen SPZ at nå må speaker gi faen i reklame og Gamle Gress etter kampen. Da skal
hele stadion hylle spillere og trenere med sanger og rop. Ødelegger alt av spontanitet
og det blir Gamle Gress til det kjedsommelige hvis det er lov å si. (Roy, GU-forum)
Etter kampen ønsker ikke supporterne at speaker skal ta overhånd. Sangen Gamle Gress
skal forbeholdes kampstart. Bruk av hymnen etter kamp vil redusere dens glans. Ved
kampslutt er det vanlig at spillere, trener og støtteapparat kommer bort til supporterne
og klapper mot dem. Ved tap eller uavgjort ender dette med at de aller mest trofaste hos
supporterne blir stående igjen og klapper. Spillere som kommer bort til supporterne selv
ved dårlig resultater, opparbeider seg ofte en høy status. Det er viktig å kunne stå
rakrygget både i motgang og medgang. Ved seier for Strømsgodset blir det en større
feiring, og et fast ritual. Da samles alle spillere, støtteapparat og trener seg ved 16meteren, nærmest GodsetUnionen. Spillerne hever armene sammen opp og ned, og
taktfast roper supporterne: ‘Hoooy’ hver gang armene til spillerne heves. Ved seier kan
slike ritualer vare en god stund. Ritualet er med på å skape en nærhet mellom spillerne
og supporterne. Særlig ved seier er det mange spillere som stiller seg opp slik at man
kan ta bilder sammen med dem. Noen skriver også autografer. Spesielt for barn er dette
stor stas. Etter kampen er det noen ildsjeler som jobber med å samle sammen bannere
og eventuell tifo. Noe som krever en del jobb. Når alle tribunene er tømt for folk, er
fotballarenaen et merkelig sted å være, tom for mennesker, tom for mening. Det er
underlig hvor raskt et hellig totem forvandles til en tom arena fylt av stillhet.

4.3 Forståelse av publikum
I dette kapitlet skal jeg drøfte hvordan resultatene fra del 4.1 og 4.2 kan ses i forhold til
de teoretiske typologier jeg nevnte i 2.3. Typologien til Giulianotti er nyttig for å
kategorisere tribunenefeltene på Marienlyst. For å se nærmere på den komplekse
idealtype: supporter, bruker jeg typologien til Hjelseth. Typologien brukes i et forsøk på
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å forstå og illustrere forskjeller innad i supportermiljøet til GodsetUnionen.

4.3.1 Forskjell på publikum

På Marienlyst er det mange forskjellige tilskuere. Tilskuertypologien til Giulianotti er
nyttig om man prøver å forstå helheten av tilskuerskaren. Idealtypene: supporter,
tilhenger, fan og flanør gjør det lettere å kategorisere publikummet på Marienlyst. Ved
mitt analysearbeid har jeg sett få eksempler på det Giulianotti kaller flanør og tilhenger.
Publikummet på stadion kunne som regel deles inn i kategoriene supporter og fan. I
dette underkapittelet vil jeg argumentere for hvorfor jeg kom til en slik konklusjon.
Fokuset mitt har ligget hos idealtypen supporter. Derfor er det viktig å være klar over at
det ikke skal trekkes for store konklusjoner for hele publikummet på stadion.
Kategoriseringene jeg kommer fram til er fra supporternes perspektiv, og ved hjelp av
typologien til Giulianotti.

Som nevnt tidligere er idealtypene flanør og tilhenger to kategorier som har en kjølig
tilnærming til klubben. Deres tilknytning til klubben skjer som regel gjennom
elektroniske medier som eksempelvis TV. Ved mitt arbeid er det vanskelig å vite om det
er personer som har en slik elektronisk tilknytning til Strømsgodset/ som har uttalt seg
på GU-forumet. Derfor er det utfordrende å komme med en klar konklusjon på antallet
av disse kategoriene.

Flanøren er en karakter som er særlig interessert i den kommersielle, globale fotballen.
Den norske fotballen, derimot, er mer jordnær og mindre glamorøs. Flanøren tiltrekkes
av såkalte maktdynastier, hvor et lag dominerer totalt. Resultatene til Strømsgodset
tilsier ikke at de fremstår som interessante for en slik ‘window-shopper’. Antageligvis
blir norsk fotball for kjedelig for en flanør. Flanøren vil høyst sannsynlig trekkes mot
andre former for underholdning enn norsk eliteseriefotball.

Tilhengeren kjennetegnes ved at han/hun har tilknytning til en klubb. Han/hun
identifiserer seg gjennom et indirekte fellesskap. Tilhengeren kan eksempelvis føle
samhold til en supportergruppe som støtter samme lag, men vil ikke ha samme
tilknytning til lokalmiljøet som supporteren. Stadion blir mer som en scene hvor
forskjellig fotballfolk opptrer. Likevel respekterer tilhengere med tykkere form for
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solidaritet klubbens geografiske område. Dette blir gjort på avstand og som regel uten
personlig kjennskap til denne unike verdenen. Som nevnt, er det vanskelig å avkrefte
eventuelle tilhengere, men gjennom mitt arbeid kom jeg fram til at det er få tilhengere
som følger Strømsgodset. Det nærmeste jeg har kommet å beskrive tilhengere er
østlendinger som følger Rosenborg.

Som nevnt deles publikummet på stadion inn i idealtypene fan og supporter. Begge har
en varm tilnærming til klubben. Begge knyttes til klubben ved å møte opp til kamp.
Skjønt på forskjellig vis.

Fans opplever et sterkt forhold og intimitet til klubben. Disse følelsene er en viktig del
av selvet til en fan. Slik kan de oppfattes på liknende måte som en supporter. Likevel er
det klare forskjeller mellom en supporter og en fan. Kjærlighetsforholdet fans har til en
klubb bærer preg av større distanse. Fans understreker sitt kjærlighetsforhold ved kjøp
av klubbprodukter. For en fan er det viktig å bruke klubbprodukter under kamp, for å
vise sin støtte til laget. Giulianotti poengterer at fans med en tykk form for solidaritet vil
ha fokus mot utvikling av bevissthet og intensivering av forskjellige supporterritualer.
På forumet ønsket flere supportere en helblå tribune. En fan med tykk solidaritet vil
raskt rette seg etter et slikt ønske. De vil da kle seg i helblått for å vise sin støtte til
laget, og håper at det vil føre til bedre prestasjoner.

Også noen supportere ikler seg forskjellige klubbprodukter for å vise sin støtte til
klubben. En klar forskjell derimot kommer frem ved deltagelse i forskjellige ritualer.
For større grupper av stadion virket det som at påkledning av klubbens drakt eller skjerf,
var den støtten de ga til klubben. Utenom noe høflig klapping, var det meget sjelden
tiltak fra langsiden eller familietribunen for å prøve å få laget til å spille bedre. Som
nevnt tidligere er det på disse seksjonene jeg opplevde at folk forlot stadion før
kampslutt. Særlig ved dårlig resultater. For en supporter er dette et klart normbrudd, og
ikke noe de aksepterer. Noen fans har ikke noe problem med å bli definert som
medgangfans. En supporter med høy grad av fotballkulturell kapital, derimot, vil aldri
akseptere en betegnelse som medgangssupporter. Fansen og supporterne på Marienlyst
lever i dynamikk. Uten supporterne, blir kamparrangementet kjedeligere for fansen.
Supporterritualer gjør det mer morsomt for fansen. Klubben ser betydningen av sine
fans. Fans er den kategorien som kjøper flest klubbprodukter og som legger igjen mest
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penger under kamp. Supporterne misliker flere trekk hos fansen, eksempelvis mangel på
aktiv deltagelse under sangritualer, og å forlate stadion før kampslutt. Som jeg har
poengtert tidligere, ser de den økonomiske nytten fans har for klubben. De forstår at det
vil være vanskelig å fylle et stadion av syngende supportere.

4.3.2 Supportertyper
Supporterfeltet er svært komplekst. Derfor er de til tider utfordrende å forstå. Hjelseth
sin typologi gjør det lettere å kategorisere supportere, innenfor supporterfeltet. Ved å
bruke typologien, fanger man lettere opp egenarten hos forskjellige supportere innenfor
GodsetUnionen. Jeg skal forsøke å vise med noen eksempler hvordan holdningene i 4.1
og 4.2 kan illustreres via Hjelseths supportertypologi.

Kritikere kombinerer deltakelses- og tradisjonsorientering i sin tilknytning. Denne typen
supportere er særlig skeptisk til kommersialisering. De har en klar bekymring for
modernisering innenfor fotballen generelt. Ved at kritikerne er tradisjonsorienterte, er
de stort sett tvilende til modernisering av kamparrangement og nye uttrykksformer hos
supporterne. Kritikerne kan være både ekskluderende og inkluderende ovenfor andre
tilskuergrupper. Atmosfæren som skapes innenfor den moderne fotballen, er noe
kritikerne forakter. Likevel ser de ikke på seg selv som forvaltere av fotballens koder.
Kritikere har ofte vært lenge i supportermiljøet. Gjennom dette er de temmelig trygge
på sin egen rolle. De innehar mye fotballkulturell kapital, men de blir i visse tilfeller sett
på som utdaterte blant andre supportere. Særlig i forhold til introduksjon av nye
tribuneelementer.

Sverre er et eksempel på en supporter som formulerer flere synspunkter som kan tolkes
på denne måten.178 Han er svært kritisk til innføringen av nye tribuneelementer som
eksempelvis tromma. Han er redd for at slike nye elementer vil være mer ødeleggende
enn at det vil heve tribunenivået. Sverre ser behovet for å få med de yngre, men ønsker
at de yngre skal introduseres for den etablerte sangkulturen. Han poengterer at det er
viktigere å dytte i sidemann og få han/hun til å synge, enn å introdusere nye
tribuneelementer. Roy er også skeptisk til introduksjon av for mange nye
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tribuneelementer.179 Han poengterer at det er viktig at GodsetUnionen ikke blir som alle
andre supportergrupper i Norge, men kjører sin egen stil. Han er også svært klar på at
normen rundt alkohol skal være at man ikke drikker for mye.180 For ham blir det feil at
hele supporterfeltet skal straffes, når enkeltpersoner ikke holder normen rundt alkohol. I
tillegg er Roy svært kritisk til arrangørinvolvering etter kamp.181 For ham er det viktig
at supporterne får styre.

Eksklusive kombinerer deltakelses- og moderniseringsorientering i sin tilknytning.
Eksklusive skaper kontroverser og interne diskusjoner innad i supportergruppen.
Gruppen er ekstremt kritisk til arrangørstyrte tribunearrangement og institusjonelle
omforminger. Ved kontroverser som oppstår mellom klubbene og andre sentrale
fotballorganer, opptrer stort sett de eksklusive og kritikerne som allierte. Et klart skille
mellom kritikerne og de eksklusive er at de eksklusive har stor interesse i å introdusere
nye tribuneelementer. Dette inkluderer elementer som ses på som problematiske. For de
eksklusive er det viktig å unngå stagnasjon innenfor sine utrykningsformer. Dette kan
eksempelvis ses ved et scenario der hvor det å være supporter blir trendy. Ved et slik
scenario vil de eksklusive søke nye utrykningsformer, og markere avstand fra den
gjennomsnittlige supporter. Eksklusive har med det et ambivalent forhold til tribunen.
De ønsker tribuneliv, men blir supportermassen for stor, blir det problematisk. På tross
av dette trekker ikke de eksklusive seg unna. Gruppen bruker heller sitt engasjement til
klubben til å utvikle nye utrykningsformer. Ofte er disse provoserende for andre
supportere, og de eksklusive distanserer seg med dette fra flertallet av supportere.
Odd er et eksempel på en eksklusiv supporter.182 For ham er det bedre med 100
syngende supportere og en tromme, enn en tribune med 800 supportere der hvor
halvparten synger. Han tror at en ny tribunekultur appellerer mer til de unge. Odd er
kritisk til musikk før avspark.183 I disse minuttene ønsker han at supporterne skal ha
mulighet til å gjennomføre tribuneritualer uten at arrangørens musikk skal ødelegge.
Her ser man et eksempel på en allianse mellom kritikere og de eksklusive i forhold til
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arrangørtiltak. Espen delte synet til Odd i forhold til fokus på de unge.184 For ham var
mange av elementene i den gamle stilen lite attraktive for de yngre. Espen så på
fornyelse som svært vesentlig for GodsetUnionen. Mike ønsker å introdusere nye
elementer på tribunen.185 Hans forslag er mer bruk av elementer fra den sydeuropeiske
stilen. Pedro og David poengterte sterk misnøye med flere av de eldre supporterne som
ikke sang.186 I tillegg viste de ergrelse mot supportere som brukte mer energi på piping,
banning og vising av finger mot dommer enn de brukte på deltagelse i tribuneritualer.
Som tidligere nevnt, kan innføringen av de nye tribunelementene som styret i
GodsetUnionen vedtok, ses på som en eksklusiv supporters handling.
Konforme kombinerer konsum- og tradisjonsorientering i sin tilknytning. Ved at de er
konsumorienterte, forholder de seg stort sett positive til arrangørstyrte tribunetiltak. I
tillegg er de konforme i større grad åpne for at sponsorer må få uttelling for støtten de
gir klubben. Dette er mer en realitetsorientert innstilling, enn direkte støtte til
markedskreftene. Stort sett alle konformister vil forholde seg negative til
regelendringer. De konforme har også liten forståelse for endringer innen
supporterkulturen. I tillegg motsetter de seg å tøye grensene i regelverket.
Konformistene argumenterer ofte til dels godt for sine synspunkter. Likevel blir de ikke
oppfattet som om de har mye fotballkulturell kapital.187 Vegard kan være et eksempel
på en konformist.188 Han poengterte at han aldri ville gått glipp av en kamp hvis det
hadde vært alkoholservering og bedre kiosk- og WC fasiliteter på stadion.
Fornyere kombinerer konsum- og moderniseringsorientering i sin tilknytning. De
forholder seg positive til nye elementer fra arrangør og sponsorer. Fornyere gir mindre
støtte til nye former for supporterskapte tribuneelementer. Fornyernes ideale scenario er
en kombinasjon av at sponsor sammen med supporterne og klubb kan skape en attraktiv
og helhetlig ramme. Ved at de er moderniseringsorientere, vil de ønske en mer attraktiv
fotball. I tillegg vil de være mer åpne for innføringen av nye regler. En idealtypisk
fornyer ønsker at fotballen utvikler seg i retningen av eksempelvis håndball i forhold til
offensivt og målrikt spill. Fornyere viser med dette en potensielt vaklende
supporteridentitet, og begrenset fotballkulturell kapital. Et mulig eksempel på en
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fornyer er Preben.189 Hans ønske om å gjøre hjemmekampen til en folkefest bestod av
en kombinasjon av supporterritualer og kamparrangementer fra Strømsgodset. Preben
foreslo at GodsetUnionen kunne stjele fra andre mer vellykkede
klubber/supportergrupper.
Kritikerne og de eksklusive innehar den fotballkulturelle kapitalen. Dermed er de i stand
til å definere feltet og ekskludere andre holdninger. Definering av feltets doxa skjer
gjennom normkonstruksjon og avvisning. Som nevnt i 4.1.4 har kritikere og de
eksklusive kjempet en kamp om hegemoniet på tribunen til GodsetUnionen. Det ser ut
som om de eksklusive i dag har overtaket, men dette er en vedvarende kamp. Hjelseth
poengterer at hegemoniet stort sett er i balanse mellom kritikerne og de eksklusive.190
En antagelse er at høyere alder på supporterne resulterer i en større andel av kritikere.
Når lokomotivfeltet eldes vil muligens flere eksklusive bli kritikere og hegemoniet på
tribunen kommer mer i balanse.

189
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Se kap. 4.1.2
Hjelseth 393
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5 Avslutning
Gjennom denne oppgaven har jeg analysert GodsetUnionens supporterkultur, normer og
legitime koder. Via nettforum og observasjon fant jeg ut at supporterne har et
ambivalent forhold til resten av publikum på stadion. Det viser seg at GodsetUnionen i
løpet av de siste årene har videreutviklet sin tribunekultur. De arbeider med egen
gruppeidentitet. De yngre supporterne på lokomotivfeltet (eksklusive) har tatt over
rollen til tradisjonalistene (kritikere) som forvaltere av feltets doxa. Likevel får ikke de
yngre styre fritt uten noe påvirkning fra de eldre.

Ved bruk av Giulianottis tilskuertypologi kom jeg fram til at hjemmepublikummet på
Marienlyst bestod av supportere og fans. Likevel er det vanskelig å ekskludere
eventuelle tilhengere og flanører siden disse kategoriene er vanskelig å kartlegge.
Forholdet mellom supportere i GodsetUnionen og det øvrige publikum viser seg å være
komplekst, da supporterne misliker manglende bidrag fra fansen under tribuneritualer.
Supporterne ønsker ikke å tilpasse seg resten av publikum. Tiltak fra klubben som er
tilpasset fansen, men går utover supporterne, resulterer i sterk misnøye. Samtidig ser
supporterne viktigheten av at flest mulig møter på kamp, rett og slett av økonomiske
grunner. Strømsgodset setter pris på samtlige tilskuere, dog av forskjellige grunner.
GodsetUnionen føler stor nærhet til Drammensregionen.

I analysen undersøkte jeg utviklingen av tribunekulturen blant supporterne på
Marienlyst. Utviklingen har bestått av nye innføringer av tribuneelementer.
Eksempelvis: lokomotivfelt, capotårn, forsangere, hopping og klapping med strake
armer. Disse elementene har inspirasjon fra den sydeuropeiske- og latinske
tribunekulturen. Dette gjenspeiles i ytterligere liv på tribunen. Dette er blitt lagt merke
til nasjonalt sett, blant annet gjennom prisutdelingen til forsanger Truls Waaktaar
Schøne, som årets supporter 2017.

Videre så jeg nærmere på normer og ritualer hos GodsetUnionen før, under og etter
kamp. Et omdiskutert tema var inntaket av alkohol. Majoriteten ytret misnøye til høy
promille dersom det påvirket evnen til å prestere som supporter. Dårlig selvkontroll ble
trukket fram som en essensiell faktor i denne diskusjonen, samt ansett som et
normbrudd. To av GodsetUnionens viktigste klubbritualer før kamp er sang av hymnen
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Gamle gress og bruk av tifo. Supporterne vektlegger viktigheten av friheten til spontane
tribuneritualer. GodsetUnionen viste stor grad av selvjustis ved normbrudd blant egne
supportere under kampritualet. Eksempler jeg har trukket fram er verbale normbrudd
under Sogndal- og Stabækkampene i 2017, og bruk av ulovlig pyro under en av
Mjøndalenkampene i 2015. Majoriteten av supporterne forholdt seg negativt til at
tilskuere forlot tribunen før dommeren hadde blåst av kampen. De definerte en god
supporter som en person som støtter laget sitt uansett hva gjennom hele kampen. Ved
kampslutt styrkes samholdet mellom trener, spillere, støtteapparat og supportere
gjennom ritualet der de takker for kampen, uansett resultat. Likevel er det nok en grense
for hvor mange dårlige resultater supporterne vil godta.

Gjennom Hjelseths supportertypologi kartla jeg to kategorier som kjemper om
hegemoniet på tribunen til GodsetUnionen. Kampen viste seg å være mellom de eldre
(kritikerne) og de yngre på lokomotivfeltet (eksklusive). Disse gruppene innehar den
fotballkulturelle kapitalen. Dette gjør at de kan definere feltet og ekskludere andre
holdninger. Feltets doxa defineres gjennom konstruksjon og avisning av normer.
Jeg har i oppgaven sett hvordan de eldre (kritikere) og de yngre på lokomotivfeltet
(eksklusive) har kjempet en kamp om tribunen. I den kampen virker det som om de
yngre gikk seirende ut.

5.1 Videre forskning
Funnene i denne oppgaven kan være nyttig for annen samfunnsforskning. Utvalget
består av forskjellige typer supportere i GodsetUnionen. Dette er ikke nødvendigvis
representativt for alle fotballsupportere. Likevel tror jeg analysen gjenspeiler en del
sentrale verdier og normer blant norske supportere. Forhåpentligvis kan mine funn være
inspirasjon for, og et bidrag til videre forskning på fotballkultur.

Analysen har fokusert på innføring av nye tribuneelementer og generasjonsskifte på
tribunen. Et interessant perspektiv kan være å se nærmere på hvilken grad
gjennomsnittsalderen påvirker det norske tribunelivet. Kan favorisering av britiske-,
sydeuropeiske- og latinske tribuneelementer kobles til dette? I tillegg vil det kunne være
interessant å se nærmere på hvorfor det er færre tilskuere på norske fotballarenaer nå
enn tidligere.
___
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Vedlegg 1: Kampoversikt 2017
28. jan. 15:00 Fram Larvik - Strømsgodset 1-6
2. februar. 18:30 Strømsgodset - Kalmar FF 1-1
5. feb. 15.30 Strømsgodset - LASK Linz 2-0
17. feb. 16:00 Strømsgodset - Dinamo Kiev 0-2
21. februar. 16:00 Strømsgodset - Hebei Kina Fortune FC 0-0
22. feb. 16:00 Strømsgodset - Lokomotiv Moskva 1-0
4. mars. 14:00 Strømsgodset - Lillestrøm 2-0
12. mars. 16:00 Sarpsborg 08 - Strømsgodset 2-1
18. mars. 13:30 Strømsgodset - Sogndal 5-0
25. mars. 16:00 Strømsgodset - Sandefjord 2-2
2. april. 18:00 Strømsgodset - FK Haugesund 3-1
6. april. 19:00 Brann - Strømsgodset 3-0
9. april. 20:00 Strømsgodset - Ålesund 1-1
17. april. 19:00 Sogndal - Strømsgodset 1-1
22. april. 18:00 Strømsgodset - Sandefjord 1-0
26. april. 18:00 Åssiden - Strømsgodset 1-3
30. april. 18:00 Kristiansund - Strømsgodset 2-0
7. mai. 18:00 Strømsgodset - Sarpsborg 08 1-1
13. mai. 18:00 Odd - Strømsgodset 2-0
16. mai. 20:00 Strømsgodset - Stabæk 1-2
21. mai. 18:00 Tromsø - Strømsgodset 1-1
24. mai. 18:00 Skeid - Strømsgodset 2-4
29. mai. 19:00 Strømsgodset - Viking 4-2
1. juni. 19:00 Mjøndalen - Strømsgodset 2-1
4. juni. 18:00 Rosenborg - Strømsgodset 3-1
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18. juni. 20:00 Vålerenga - Strømsgodset 1-1
26. juni. 19:00 Strømsgodset - Molde 1-1
1. juli. 18:00 Lillestrøm - Strømsgodset 2-0
9. juli. 18:00 Strømsgodset - Kristiansund 4-2
16. juli. 18:00 Molde - Strømsgodset 0-0
7. aug. 19:00 Strømsgodset - Vålerenga 2-0
13. aug. 20:00 Strømsgodset - Lillestrøm 3-1
21. aug. 19:00 Sarpsborg 08 - Strømsgodset 0-0
10. sep. 20:00 Strømsgodset - Rosenborg0-2
16. september. 18:00 Stabæk - Strømsgodset 0-2
24. sep. 18:00 Strømsgodset - Tromsø 2-1
1. okt. 18:00 Viking - Strømsgodset 0-1
14. okt. 18:00 Strømsgodset - Odd 1-0
22. okt. 18:00 Sandefjord - Strømsgodset 1-2
29. okt. 18:00 Strømsgodset - Sogndal 4-1
5. nov. 18:00 FK Haugesund - Strømsgodset 1-3
19. nov. 18:00 Strømsgodset - Brann2-1
26. nov. 18:00 Aalesund - Strømsgodset 4-3
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Vedlegg 2: Gamle Gress
Melodi: C – laget – Gamle Gress
Gamle Gress – kjent over landet fra kyst til kyst
Ingen slår Godset på Marienlyst
Her er vi best – her er vi best
På Gamle Gress.

Nedslitt og forfallen
Men full av sjarmen
Fin atmosfære
Du har sjel og varme
Utskjelt og fryktet – elsket og beryktet
Gamle Gress – kjent over landet fra kyst til kyst
Ingen slår Godset på Marienlyst
Her er vi best – her er vi best
På Gamle Gress.
Europacup – elitespill – semifinaler
Knallharde oppgjør mot sterke rivaler
Historie og tradisjon – Marienlyst Stadion
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Vedlegg 3:
Foto: Hentet fra Facebook: GodsetUnionen – TIFO

Foto:
Jon Egil
Ingebo
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Foto: Jon Egil Ingebo
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Vedlegg 4: Tribuneinndeling, Marienlyst stadion
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