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Sammanfattning 

 

I föreliggande uppsats behandlas fotbollens betydelse för den svenska bruksorten Degerfors. Av 

intresse är hur fotbollen format platskänslan på orten, och hur detta ger sig till känna i kommunala 

strategier och visioner. Degerfors är fortfarande en bruksort, där den lokala arbetsmarknaden och 

ekonomin är starkt beroende av ett stort industriellt företag. Huruvida en så kallad bruksanda finns 

att hävda, och i så fall hur denna är möjlig att relatera till fotbollen på orten är en central diskussion i 

uppsatsen. Den teoretiska förankringen vilar i den humanistiska geografin, och verk från bland 

andra Tuan, Relph och Buttimer. Empirin inrymmer främst kvalitativt material, i form av intervjuer 

och studier av supporterforum. För att komplettera de kvalitativa resultaten har även en kvantitativ 

studie genomförts, där Degerfors IF spelarrekrytering granskas. Analysen visar att fotbollen är djupt 

förankrad på flera plan i Degerfors. Det lokala engagemanget kring fotbollen är starkt, och stärker 

såväl moralen som självkänslan på orten, samtidigt som den representerar orten ute i landet. I 

uppsatsen hävdas att fotbollen är av hög lokal relevans, som en motvikt mot de globala krafter som 

slagit hårt mot industrin i Degerfors och andra, liknande orter i Sverige.  

 

Nyckelord: Plats, platskänsla, platsidentitet, platskärlek, lokal, regional, fotboll, bruksanda, 

platsmarknadsföring.  
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There are cities where football is bigger than religion and there are cities where football is 

religion. Then there is Degerfors. The small mill town has never been large enough to be 

considered as a city. But it is hard to find a place where football has played, and continues 

to play, a more important part. 

- Sven Göran Eriksson  

 

1.1 Inledning 

 

I modern planering finns en växande strävan mot att fånga en så kallad platskänsla. Framtida mål 

och visioner ska vara kopplade till det som karakteriserar platsen samt de lokala eller regionala 

egenskaperna.
1
 Samtidigt bedrivs marknadsföring av platser, städer och regioner i en allt större 

utsträckning, vilket är en utveckling som frammanats av globala strömningar.
2
 Men om nu denna 

platskänsla är värd att beakta, hur tas den hänsyn till av planerare och politiker? Sker 

platsmarknadsföring i enlighet med vad som faktiskt finns i den berörda staden eller regionen, eller 

används element som hämtats någon annanstans ifrån? Vad i det lokala anses vara värt att lyfta fram 

i marknadsföring och kommunala visioner? I föreliggande uppsats genomförs en fallstudie, där 

ämnesområdet ovan behandlas utifrån den betydelse som fotboll kan tillskrivas den lokala platsen. 

Platsen är i detta fall en ort, Degerfors, med tillhörande fotbollsklubb, Degerfors IF. I fallstudien 

studeras hur fotbollen på orten förhåller sig de lokala förutsättningarna, på vilket sätt den används 

för att stärka orten, samt vilken betydelse den kan sägas ha för den lokala platskänslan. Vidare 

granskas hur denna betydelse gestaltas i kommunala strategier och ortens platsmarknadsföring. 

1.2 Ämnesbakgrund 

 

Fotbollen är idag av såväl lokal, regional, nationell som global relevans. Idag är fotbollen en 

mångmiljonindustri, vilken växt fram som en intressent för samhällets stora aktörer. I många städer 

kan den lokala fotbollsklubben sägas vara en institution i sig, samtidigt som det blivit ännu en bricka 

i den globaliserade världen. År 1967 avskaffades amatörreglerna för svensk fotboll, vilket 

föranledde en professionalisering, som resulterade i att den ekonomiska aspekten ökat lavinartat. I 

Sverige är förvisso fotbollens ekonomiska omsättning inte lika stor som i många andra länder, men 

likväl kan många spelare idag livnära sig enbart på att spela fotboll.
3
 I anslutning till ovanstående 

diskussion omfattar uppsatsen den växande marknadsföringen av platser, städer och regioner, samt 

                                                 
1
Tuan, Yi-fu,Space and place: the perspectives of experience, [New ed.], University of Minnesota Press, 2001 

 s. 183-5 
2
 Short, John R. Urban theory: a critical assessment, Palgrave Macmillan, Houndmills, Basingstoke, Hampshire, 2006, 

s. 111 
3
 Billing, Peter, Franzén, Mats & Peterson, Tomas: Paradoxes of football professionalization in Sweden: A club 

approach in Soccer & Society, Vol. 5, No. 1 (2004), s. 82-9 
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hur fotbollen förhåller sig till denna. Hur möts fotbollen och kommunala strategier, visioner och 

framtidsmål? Och på vilket sätt representerar fotbollen det som nu sägs vara lokalt? 

1.3 Syfte och frågeställningar 

 

För att göra det möjligt att studera fotbollens betydelse för skapandet av platskänsla och identitet 

genomförs i denna uppsats en fallstudie. Den ort som valts ut i fallstudien är Degerfors. Ortens 

lokala fotbollsklubb Degerfors IF betecknas som klassisk i svensk fotboll, och har en lång tradition 

av spel i landets högsta divisioner. Samtidigt ger ortens övriga karakteristik studien en ytterligare 

dimension. Degerfors är fortfarande bruksort, och även om den lokala industrin genomgått stora 

nedgångar under de senaste årtiondena, är arbetsmarknaden och ekonomin starkt beroende av ett 

stort industriellt företag, Outokumpu. 

  

Syftet med uppsatsen är att undersöka fotbollens betydelse för platskänslan i Degerfors, och 

huruvida denna betydelse påverkar kommunala strategier och marknadsföringen av orten. En 

ytterligare del av syftet består i att undersöka hur orten Degerfors kan gynnas av att förknippas med 

fotbollen och Degerfors IF. Uppsatsen tar avstamp i den humanistiska teoribildningen, där fokus 

riktas mot platsen, och dess lokala egenskaper. Det angivna syftet ligger till grund för uppsatsens två 

formulerade frågeställningar; 

– Vilken betydelse har fotbollen för platskänslan i Degerfors? 

– Hur används fotbollen i kommunala strategier och visioner i Degerfors, och vilka fördelar 

finns i att orten förknippas med fotboll? 

1.4 Vetenskaplig förankring och forskning inom området 

 

Föreliggande avsnitt syftar till att introducera viktiga begrepp som förekommer i uppsatsen på ett 

övergripande vis. Detta för att konkretisera det teoretiska fält som studien rör sig i. En mer 

djupgående vetenskaplig diskussion kring begrepp och den teoretiska förankringen förs i kapitel två, 

där begreppen sätts i relation till uppsatsens större sammanhang. Kapitel två tar även upp mer 

konkret forskning inom ämnesområdet. 

 

Uppsatsen rör sig i det, på senare år, växande kulturgeografiska ämnesområdet ”Sports geography”. 

I detta fält har Bale lämnat viktiga bidrag, bland annat i ett verk, vilket syftar till att introducera 

Sports geography. Här konstaterar Bale att det, i dagens forskning, finns ett ökat behov av att koppla 

samman idrott med ekonomiska, sociala och politiska sammanhang. Vidare hävdas sambandet 

mellan idrott och de klassiska kulturgeografiska begreppen tid och rum vara av hög relevans.
4
 I 

kapitel 2.4 presenteras sådana studier som kan sägas falla in under Sports geography. Dessa berör 

                                                 
4
Bale, John,Sports geography, 2. [rev. and updated] ed., Routledge, London, 2003 s. 2 
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banden mellan idrott och plats. Här fördjupas fältet och diskuteras i anslutning till uppsatsens syfte 

och frågeställningar. 

 

Det övergripande teoretiska perspektiv som tillämpas i studien hämtas från den humanistiska 

geografin. Den humanistiska geografin betonar att platser, regioner och landskap måste förstås i 

förhållande till de människor som lever där, och de meningar och värden som tillskrivs av dem.
5 

Tuan, vars teorier underbyggt stora delar av den humanistiska geografin, skiljer på begreppen plats 

och rum. Hans synsätt innebär att rummet blir en plats när betraktaren förstår dess mening och 

innebörd. Platser kan därmed inte förklaras på ett objektivt vis, utan kräver en större, djupare 

förståelse. Det som utmärker platsen måste därför beaktas, samtidigt som hänsyn måste tas till 

lokala egenskaper och förutsättningar.
6
 Enligt denna definition skapas platskänsla (”sense of place”) 

av människor på platsen, och i den historiska, kulturella och sociala kontext som gör sig gällande.
7
 

Vidare använder sig Tuan av begreppet ”topophilia” i diskussionen kring banden mellan plats och 

landskap. Topophilia kan översättas som platskärlek, och inrymmer de känslomässiga band som 

uppstår mellan människor och miljön på platsen.
8
  

1.5 Val av metod och tillvägagångssätt 

 

Uppsatsen utgörs av en kvalitativ fallstudie i Degerfors. Degerfors har valts av skälet att fotbollen 

stått sig så pass starkt på orten historiskt, och att den varit en av få saker att associera till platsen.
9
 

Den fallstudie jag valt att genomföra är av det tolkande slaget. Detta innebär att information 

inhämtas, vilken sedan används för att belysa, stödja eller ifrågasätta den teoretiska ram som 

antagits. Den analysmodell som används i fallstudien är analyserande induktiv, vilket innebär att 

slutsatser dras av de empiriska erfarenheter som konstateras av forskaren. Den analytiska fallstudien 

karakteriseras av undersökningens djup, som skiljer sig från mer beskrivande fallstudier, vilka 

snarare syftar till att uttyda generella mönster och logiska slutsatser.
10

 Den kvalitativa karaktären av 

föreliggande uppsats innebär att en fallstudie gör sig lämplig, eftersom insikt och tolkning är 

eftersträvansvärt. Tolkning av empiri och teori sker kontextbaserat, där målet inte är att pröva en 

förutfattad hypotes.
11

 Uppsatsen gör heller inte anspråk på att fynden skulle vara objektiva och 

möjliga att applicera på andra fall än mitt eget, utan bör istället betraktas som ett exempel på hur 

                                                 
5
 Entrikin, J Nicholas & Tepple, H John Humanism and democratic place-making. I Aitken, Stuart & Valentine, Gill 

(red.).Approaches to human geography. SAGE, London, 2006, s. 30-33 
6
Tuan 2001, s.54 

7
Ibid, s.136 

8
Tuan, Yi-Fu,Topophilia: a study of environmental perception, attitudes, and values, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 

N.J., 1990[1974] s.93 
9
 Sund, Bill i Jansson, Gerhard, Bengtson, Erik & Lundmark, Sten (red.),Degerfors IF - hela Sveriges lag: 100 år, 

Degerfors IF, Degerfors, 2006 s. 12-16 
10

Merriam, Sharan B.,Fallstudien som forskningsmetod, Studentlitteratur, Lund, 1994, s. 40-43 
11

Ibid, s.24-25 
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platsidentitet, platskänsla och fotboll kan sammankopplas. I genomförandet av uppsatsen tillämpas 

flera olika metoder i en så kallad metodtriangulering. Genom att låta flera metoder samverka skapas 

en större enhetlighet, och svagheter kan vägas upp i större utsträckning.
12

 Eftersom studien 

framförallt är kvalitativ kombineras metoder där syftet är att nå större, djupare förståelse kring en 

fråga. De metoder som valts inbegriper perspektiv från olika grupper av människor på platsen, vilket 

ger undersökningen en större tyngd, och fler synvinklar. I studiet av platser talas ibland om ”outsider” 

och ”insider”-perspektiv. Till denna diskussion lämnar Aldskogius (1979) ett viktigt bidrag. 

Aldskogius framlyfter att det intressanta ur forskarens perspektiv är att sträva efter en ”förmedlad 

insideshet”. Enligt denna syn är det viktiga hur andra personer upplevelser sin insideshet, vilken 

sedan förmedlas till forskaren. När en plats studeras är det därför av stor vikt att komma i direkt 

kontakt med platsen och den miljö som finns där.
13

  

1.5.1 Intervjuer 

 

Fallstudien kretsar kring ortens identitet och platskänsla, varför intervjuer är en betydande del av 

uppsatsens metodologi. Denna metod är förenlig med uppsatsens humanistisk-geografiska 

perspektiv, som sätter platsen och människorna på platsen i centrum. För att fånga upp ett brett 

omfång av aktörer intervjuas människor med olika kopplingar till Degerfors IF och orten, som är de 

centrala studieobjekten. Urvalet av respondenter blir givetvis av största vikt, då de måste ha en 

inblick i det ämne jag är intresserad av. Samtidigt är antalet intervjuer inte av hög prioritet, eftersom 

ett representativt urval inte eftersträvas.
14

 

 

Ur det humanistisk-geografiska perspektivet, som är uppsatsens teoretiska ansats, är djupa intervjuer 

att förorda.
15

 På så sätt åhörs människorna på platsen, och förståelse kan nås för den platskänsla och 

identitet som kan sägas finna i Degerfors. Genom djupintervjuer kan den intervjuade få utrymme 

och tid till att utveckla sina tankar och åsikter, vilket förhoppningsvis skapar en trygg situation. 

Nackdelen med sådana typer av intervjuer består främst i det tidskrävande arbete som det innebär. 

Att hitta rätt respondenter, strukturera frågeformulär och transkribera intervjuerna kan ta upp stor tid 

av genomförandeprocessen, vilket reducerar övrig materialinsamling.
16

 Det är därför av stor vikt hur 

                                                 
12

 Larsen, Ann Kristin, Metod helt enkelt: en introduktion till samhällsvetenskaplig metod, 1. uppl., 

Gleerup, Malmö, 2009, s.28 
13

Aldskogius, Hans,Om studiet av platser: anteckningar kring några bidrag till den aktuella diskussionen om 

fenomenologi och geografi, Uppsala, 1979, s.11-14 
14

 Valentine, Gill Tell me about...: using interviews as a research methodology. I Flowerdew, Robin & Martin, David 

(red.),Methods in human geography: a guide for students doing a research project, 2. [extended] ed., Prentice Hall, 

Harlow, 2005, s. 110-112 
15

 Rodaway, Paul Humanism and people centred methods. I Aitken, Stuart & Valentine, Gill (red.) Approaches to 

human geography, SAGE, London, 2006, s. 264-265 
16

 Longhurst, Robyn Interviews: In debth, semi-structured i Thrift, Nigel & Kitchin, Rob (red.),International 

encyclopedia of human geography [Elektronisk resurs], Elsevier, Amsterdam, 2009, s.580-582 
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urvalet genomförs, eftersom de respondenter som ingår i intervjustudien måste sitta inne på sådan 

information som är relevant för uppsatsens syfte.   

 

Intervjuerna som genomförs är att betrakta som expertintervjuer. Detta eftersom respondenterna 

valts ut av dels på grund av deras befattning, men också på grund av den kunskap de besitter i ämnet. 

Att genomföra sådana kräver, enligt Kvale, stor insyn i ämnet som diskuteras.
17

 Jag har därför i så 

stor mån som möjligt satt mig in i de frågor jag planerat ställa, för att ge ett seriöst och påläst intryck. 

På så sätt ökar möjligheterna till ett jämnare maktförhållande mellan mig och de intervjuade. 

Intervjuerna berör banden mellan fotbollen, i form av Degerfors IF, och platsen Degerfors. 

 

De sju intervjuer som genomförts har varit mellan en och två timmar långa. För att respondenterna 

skulle känna sig bekväma i intervjusituationen lät jag i förväg meddela vilka teman som skulle 

komma att styra intervjun. Dessa teman var relativt lösa och överlappande, och fungerade som 

utgångspunkter för diskussion, snarare än en guide som jag följt till punkt och pricka. Efter 

genomförandet skedde en någorlunda grov transkription av det inspelade materialet, som sedan låg 

till grund för presentationen i det empiriska kapitlet av uppsatsen. 

1.5.2 Dokumentstudie 

 

Vid sidan av de intervjuer som genomförts har jag tagit del av dokumentation kring ämnet. Den 

dokumentation som valts ut har hämtats från texter där politiska och kommunala uttalanden kring 

fotbollen i Degerfors uttryckts. De teman jag letat efter i texterna berör de kommunala medel som 

fotbollen tilldelas, hur de motiveras, samt vilka argument som framförts emot detta stöd. De texter 

som analyserats är material från tidningsartiklar, kommunala dokument och strategier, samt 

partipolitiskt material. Sedan 2010 styr Vänsterpartiet ensamt i kommunen, varför delar av partiets 

program och argument används för att förstå hur satsningar på fotbollen försvarats. Tidningsartiklar 

har hämtats med hjälp av databasen Mediearkivet, vilket finns tillgängligt på Örebro 

universitetsbiblioteks hemsida. 

 

I inhämtandet av dokumentation lyfter Merrida fram två kriterier för att bedöma värdet av 

informationen som eftersträvas. Det första kriteriet säger att den information och kunskap som 

hämtas in måste vara relevant för undersökningens frågeställningar, medan den andra punkten 

konstaterar att materialet måste kunna hämtas in på ett praktiskt och systematiskt sätt. En nackdel 

med att använda sig av sekundära dokumentkällor i forskning är att materialet kan vara svårt att 

anpassa till undersökningens teoretiska ram. En av de stora fördelarna med att studera dokument är 

                                                 
17

Kvale, Steinar, Den kvalitativa forskningsintervjun, Studentlitteratur, Lund, 1997 
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däremot att de lämpar sig väl för just kvalitativa fallstudier. Precis som fallet i denna studie, kan 

relevanta och informationsrika dokument ge ett empiriskt underlag för den specifika kontext som 

studeras.
18

 

1.5.3 Diskussioner på internet 

 

För att komplettera de supporterintervjuer som genomförs har även sociala medier och internet 

studerats. Gibbons och Dixon värdesätter just detta, och hävdar att internet blivit en viktig del i 

konsumtionen av fotboll. Gibbons och Dixon menar att studier av sociala medier och andra forum 

borde lyftas fram allt mer som en viktig metod i studiet av supporterkultur, eftersom det blivit 

viktiga och självklara platser för att uttrycka sina åsikter och sitt supporterskap.
19

 

 

Ovanstående är något jag tagit fasta på i min undersökning. Betydelsen av supporterskapet i 

byggandet av platskänsla är i sammanhanget inte att förakta, och jag har därför valt att granska 

Degerfors IF:s supporterklubb Vulkanernas forum. I detta har jag sökt efter åsikter som går att 

relatera till diskussionen om platsens betydelse för föreningen. Detta är något som även tillämpats 

av historikern Torbjörn Andersson, som genomfört en omfattande studie kring fotbollsklubbar och 

lokal identitet, där supporterengagemang utgjort en viktig del i materialinsamlingen.
20

 

1.5.4 Kvantitativ studie kring spelarrekrytering 

 

Även om min uppfattning är att uppsatsens syfte kräver en kvalitativ ansats har jag även valt att ta 

hänsyn till vissa kvantitativa aspekter. Detta ligger till grund i en uppfattning om att spelarna i DIF 

har en viktig betydelse i frågan om klubbens lokala förankring. En del i detta består i vart spelarna 

hämtas ifrån. Därför har jag granskat DIF:s spelarrekrytering under tre valda tidssnitt. Denna 

granskning bör inte betraktas som något mått för hur pass lokalt förankrad klubben är, men ger ändå 

en fingervisning om vilka som faktiskt representerar DIF. För att sätta statistiken i perspektiv sker en 

komparativ jämförelse med spelarrekryteringen i Örebro SK.  

 

I denna kvantitativa studie granskas spelarrekryteringen i DIF och Örebro SK utifrån tre olika 

tidssnitt. Detta för att se huruvida spelarrekryteringen förändrats under årens gång. Resultatet från 

denna studie blir intressant att relatera till de kvalitativa fynd som lyfts fram i uppsatsen, och utgör 

ett komplement till de resultat som baseras på mer djupgående analyser. Den kvantitativa 

undersökningen bygger till stor del på statistik som underbyggde resultatet för den C-uppsats jag 

                                                 
18

Merrida, s. 117-122 
19

 Gibbons, Tom & Dixon, Kevin ‘Surf’s up!’: A call to take English soccer fan interactions on the Internet more 

seriously in Soccer & Society, Vol. 11, No.5 (2010), s. 599-561 
20

 Andersson, Torbjörn,"Spela fotboll bondjävlar!": en studie av svensk klubbkultur och lokal identitet från 1950 till 

2000-talets början. D. 1, Helsingborg, Landskrona, Malmö, Listerlandet, Växjö och Göteborg, Brutus Östlings 

bokförlag Symposion, Eslöv, 2011, s. 31-32 
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tidigare författat.
21

 I Örebro SK:s fall är den historiska statistiken hämtad från arkivmaterial 

tillgängligt på ArkivCentrum Örebro, medan den nödvändiga statistiken i DIF:s fall funnits 

tillgänglig i tryckt litteratur samt via Internet. Eftersom jag dock även är intresserad av dagens 

förhållanden har statistiken reviderats och uppdaterats (det sista årtiondet är nu 2004-2013, till 

skillnad från 2000-2009 i tidigare undersökning) i enlighet med föreliggande uppsats syften och 

frågeställningar. 

1.6 Avgränsningar 

 

I undersökningen har flera avgränsningar varit nödvändiga att dra. En viktig sådan har bestått i det 

begränsade fokus som läggs vid järnverket i Degerfors. Järnverkets betydelse för Degerfors är inte 

att förringa, och måste beaktas i mitt valda ämne. Uppsatsens omfattning har dock inneburit att jag 

valt att inte närmare studera hur sponsring och stöd till DIF skett. Fotbollens betydelse för 

järnverket och vice versa kommer inte att diskuteras på något djupare plan, även om jag finner det 

omöjligt att bortse från kopplingen dem emellan helt. 

 

En ytterligare avgränsning har gjorts i undersökningens kvantitativa studie. För att sätta DIF:s 

statistik i ett ännu större perspektiv hade undersökningen gynnats av att flera klubbar ingått i studien. 

Eftersom uppsatsen främst fokuserar på kvalitativ empiri valde jag att jämföra DIF:s statistik med 

endast en annan klubb, på grund av tidsbegränsningen. Om jag valt att inkludera flera klubbar 

bedömer jag att undersökningens kvalitativa tyngd tagit allt för stor skada. 

 

I undersökningens inledande skede var min förhoppning att få en större bredd av respondenter i 

intervjustudien. Jag hade gärna tagit del av åsikter från respondenter som inte varit lika stora 

fotbollsentusiaster. Tyvärr upplevde jag svårigheter i att hitta sådana respondenter, samtidigt som 

tidsbegränsningen var allt för snäv.  

 

2. Teori och tidigare forskning 

 

I föreliggande kapitel presenteras de begrepp och teoretiska perspektiv, samt den tidigare forskning 

som används i uppsatsen. Här står diskussioner kring platsidentitet, platskänsla och 

platsmarknadsföring i centrum. Litteratur som omfattar forskning kring idrott och plats berörs även i 

ett eget avsnitt. Den teoretiska begreppsapparaten används dels som utgångspunkt i inhämtandet av 

empiriskt material, men lämnar även viktiga bidrag till den analyserande diskussionen senare i 

uppsatsen. 

                                                 
21

 Elander, Olof, Fotboll mellan det lokala och det globala: En närstudie av Degerfors och Örebro, Stockholms 
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10 

 

2.1 Plats, identitet och känsla – den humanistiska geografin 

 

I denna uppsats behandlas platser och dess identitet frekvent. Men vad åsyftas egentligen när man 

talar om en platsidentitet? Den syn på platsidentitet som föreliggande uppsats antar växte fram 

under 1970-talet. Under detta årtionde blev platsen ett centralt objekt för humanistisk-geografiska 

studier, vilka syftade till att undersöka platsens betydelse för menings- och identitetsskapande 

processer. Att platsen kom att växa fram som en viktig faktor för kulturgeografins fokus under detta 

årtionde kan ses som en reaktion mot den positivistiska tradition som tidigare dominerat. Enligt den 

positivistiska begreppsapparaten betraktas kunskap som någonting objektivt. Karaktären av sådana 

studier består ofta i att hitta mått, samband eller teorier som är möjliga att applicera på ett mer 

generellt plan.
22

 Detta till skillnad från det mer kvalitativa humanistisk-geografiska synsättet, 

där ”den fysiska miljön, de aktiviteter som äger rum där, och olika företeelsers betydelsemässiga 

innehåll”
23

 värderas. 

 

Aldskogius, som ovan refereras till, är av uppfattningen att det, i studiet av platser, måste finnas en 

strävan efter att ernå kunskap om platsens karaktär och den mening som underbygger denna. Han 

hävdar att samhällsförändringar kan få skilda reaktioner i olika lokala system, varför människors 

platsbundna integritet och ”livsduglighet” behöver beaktas.
24

 Vidare diskuterar Aldskogius vikten av 

forskarens skalperspektiv. Han menar att studiet av platser förutsätter ett förhållningssätt som ”tar 

fasta på samspelet mellan översiktligt och lokalt, mellan makro- och mikroperspektivet”
25

. Idag är 

detta inte minst tydligt i tanken om att tillväxt ska ske enligt idén om ”regionernas Europa”. Enligt 

denna idé måste även lokala strategier och projekt förhålla sig till tanken om att tillväxt idag ska 

genereras i sammanbundna regioner, vilka kan vara mer eller mindre vedertagna.
26

 

 

Begreppet fenomenologi är centralt i den humanistiska geografin, och dess innebörd blir vid 

återkommande tillfällen relevant i denna undersökning. Tuan definierar fenomenologi som att 

bedriva forskning utan att sträva efter fakta som kan hämtas in genom objektiva observationer. Det 

intressanta i fenomenologisk forskning är istället det subjektiva, vilket innebär att människans egna 

uppfattningar och känslor är det viktiga.
27

 Ur ett fenomenologiskt perspektiv är individens agerande 

och skapande av upplevelser det relevanta, samt hur detta påverkar den levda miljön omkring. 

                                                 
22
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23
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Örebro universitet, Örebro, 2009, s. 21-2 & Heldt Cassel, Susanna, Att tillaga en region: den regionala maten i 

representationer och praktik - exemplet Skärgårdssmak, Dept. of Social and Economic Geography [Kulturgeografiska 

institutionen], Univ., Diss. Uppsala : Univ., 2004,Uppsala, 2003 76-8 
27

Tuan, Yi-Fu Geography, phenomenology and the study of human nature i Canadian Geographer no. 15, (1979), s.181 
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Under 1970-talet kom den fenomenologiska forskningen att lyftas fram eftersom den ansågs erbjuda 

en metodik vilken kunde understödja den humanistisk-geografiska begreppsvärlden.
28

 

 

Tuan, vars teorier i stor utsträckning används i föreliggande uppsats, skiljer på de klassiska 

kulturgeografiska begreppen space (rum) och place (plats). Enligt den humanistisk-geografiska 

teorin och Tuan går rummet och platsen att skilja på, eftersom rummet ses som mer abstrakt, till 

skillnad från platsen, som är tung på mening.
29

 En plats kräver att betraktaren förstår dess 

värderingar och normer, medan rummet är, som Tuan uttrycker det, ett blankt papper som måste 

fyllas på med mening.
30

 Platser kan därmed inte förklaras på objektiva vis, utan kräver en större, 

djupare förståelse. Mina valda fall kräver förståelse för platsens identitet. Distinktionen mellan plats 

och rum blir därför viktig, eftersom det inte går att beskåda Degerfors ytligt, som ett abstrakt rum.
31

 

 

Tuan diskuterar dessutom platsbegreppet ur ett maktperspektiv. Här använder sig Tuan dock av 

begreppet space (rum). Rummet blir ett maktinstrument för den som har möjlighet att exploatera det. 

Detta innebär makt därutöver makt över ekonomiska resurser och territorium. Enligt detta 

perspektiv blir rummet en symbol för den maktutövning som sker, vilket kan innebära att den 

faktiska platsen eller platsernas egenskaper glöms bort hos maktutövaren.
32

 Även om 

maktförhållanden inte är den största delen av denna undersöknings syfte, finns onekligen anledning 

att se på den inhämtade empirin ur det perspektiv som Tuan beskriver ovan. Den makt som i studien 

åsyftas är den över de kommunala satsningarna i Degerfors, vilka ju ska kopplas till Degerfors IF 

och fotbollen på orten. 

 

”The more ties there are, the stronger is the emotional band”.
33

 I tidigare civilisationer påpekar Tuan 

att dessa band ofta funnits i naturen, men att de även kan göra sig synliga i den nutida staden. För 

städer har det idag blivit allt viktigare att framlyfta dessa band genom landmärken, såsom 

monument eller andra historiska byggnader, med betydelse för platsen. Sådana landmärken 

förstärker invånarnas känsla för platsens identitet, och fungerar därmed som symboler för den 

platskänsla som är identifierbar. Samtidigt konstateras att platsens emotionella band kan göra sig 

gällande även utan sådana märken, och synliggöras i kontakten mellan olika individer.
34

  

I sitt verk Topophilia behandlar Tuan den platskärlek som han menar uppstår, när banden mellan den 

                                                 
28
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Tuan 2001, s. 6-7 
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fysiska miljön och människan blir starka. Topophilia är ett brett begrepp som kan innebära alla 

relationer mellan människan och den materiella miljön. Dessa relationer kan vara dolda, intensiva 

eller rent estetiska känslor, och följaktligen variera mycket. Topophilia kan således förklaras som i 

princip alla emotionella känslor som människor kan ha för den levda miljön.
35

 I detta ingår en stark 

medvetenhet om det som hänt historiskt på platsen, och vad detta lett till idag. Detta liknar Tuan vid 

en slags lokalpatriotism, som baseras på den tradition som byggts upp under en lång tid på den 

berörda platsen.
36

 Topophilia handlar om en stark känsla för den miljö man lever i, och hur detta 

gestaltar sig i agerandet och handlandet hos individen.
37

 

 

Topophilia takes many forms and varies greatly in emotional range and intensity. It 

is a start to describe what they are: fleeting visual pleasure; the sensual delight of 

physical contact; the fondness for place because it is familiar, beacuse it is home and 

incarnates the past, because it evokes pride of ownership or of creation; joy in things 

because of animal health and vitality.
38

 

 

Till den humanistisk-geografiska teoribildningen bekänner sig även Relph, som menar att 

människors identitet är starkt bunden till platsen de lever på. Relph definierar begreppet 

platsidentitet utifrån tre olika punkter. Enligt den första punkten är platsens fysiska utformning 

betydelsefull. Den andra punkten talar om att aktiviteter, händelser och levnadssätt i den fysiska 

miljön är viktig för platsidentiteten, och den tredje att såväl kollektivt som individuellt agerande på 

platsen ligger till grund för menings- och identitetsskapande. Enligt den tredje punkten är 

den ”insideshet”
39

 (insideness”) som människor lever med på platsen viktig att beakta, om det ska 

vara möjligt att förstå den identitet som finns. I denna insideshet lyfter Relph fram två ytterligheter, 

dels existensiell insideshet, men också existensiellt utanförståede (outsideness). Den existensiella 

insidesheten är de starkaste känslorna en individ kan ha till en plats, medan det existensiella 

utanförståendet är de känslor en individ kan ha som exempelvis nyinflyttad, när platsen och dess 

identitet känns främmande. Relph konstaterar därför att, ju större insideshet en individ känner till en 

plats, desto större blir banden mellan individen och platsens identitet.
40

 Samtidigt uppfattar Relph 

även en platslöshet, som många gånger överskuggar den identitet som finns på en plats. Denna 

platslöshet skapas av en modern, växande masskultur, som kommuniceras av en auktoritet. Detta 

sker genom att samhällets landskap standardiseras, och gör platser allt mer lika varandra. På så sätt 

                                                 
35
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36

Tuan 1990, s. 99 
37

Ibid, s. 113 -128 
38
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40

 Relph refererad till av Seamon, David & Sowers, Jacob; Place and placelessness (1976): Edward Relph. I Hubbard, 

Phil., Kitchin, Rob. & Valentine, Gill (red.), Key texts in human geography: a reader guide, SAGE, London, 2008 
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förlorar platser sitt unikum och sina egenheter.
41

 

 

Likt Relph brukar Buttimers teorier inrymmas under den fenomenologiska forskningen, som 

motsäger den positivistiska forskningstraditionens separering av begreppen ”subjekt” 

och ”objekt”.
42

 Buttimer förespråkar ett synsätt på platsen där ett individperspektiv betonas. I 

hennes artikel Grasping the dynamism of lifeworld talas om vikten av människans subjektiva 

upplevelser, för att förstå dennes så kallade livsvärld. Att uppmärksamma en individs livsvärld 

innebär att ta del av dennes upplevelser, tankar och handlingar. Buttimer menar att detta perspektiv 

underlättar för förståelsen för människors självuppfattning och identitetsskapande.  Vidare lyfter 

Buttimer fram att den analys vi gör av människors livsvärldar inte kan beskrivas utifrån 

representativa termer, utan istället kräver ett synsätt där platsen och människans dynamiska samspel 

tas hänsyn till. Buttimer definierar tre punkter som bör lyftas fram inom forskningen för att öka 

förståelsen för platsers dynamik; ”sense of place”, ”social space” och ”time-space rythms and 

milieu”. Sense of place anses av Buttimer vara ett fruktbart begrepp för att förstå en plats. Med 

begreppet strävar Buttimer efter att frångå en förenklad bild av platsen, och menar istället att platsen 

kan vara komplex och kopplad till flera skalnivåer.
43

 Den andra punkten, social space, säger att den 

levda miljön måste förstås som mångbottnad och dynamisk. Enligt denna syn är samhället 

flerlagrigt, och kan inte förklaras genom generella modeller. Det som är givet för en grupp på den 

studerande platsen behöver inte vara lika givet för en annan grupp som finns på platsen. Enligt den 

tredje punkten, ”time-space rythms and milieu”, måste dessa dynamiska förhållanden ses i 

förhållande till den rådande tiden, eftersom sociala strukturer ständigt förändras. Denna punkt är 

dessutom inspirerad av Torsten Hägerstrands tidsgeografi, då Buttimer beskriver hur parallellt 

pågående händelser kan förstås i förhållande till varandra, i en dynamisk process.
44

 

 

I platsmarknadsföring målas ofta en bild upp av en konfliktfri plats. Bilden som förmedlas är inte 

sällan enhetlig, och ger ett intryck av en homogen och likartad region eller stad. Den identitet som 

sägs vara unik för platsen ter sig därmed given och odiskutabel. Detta finns emellertid anledning att 

ifrågasätta, vilket bland annat Massey gjort. Enligt henne krävs en ny definition av platskänsla i den 

globaliserade världen, nämligen ”a global sense of place”. Enligt denna syn kan det vara svårt att 

sätta fingret på en unik identitet för varje plats, eftersom så pass många olika viljor kan finnas. Detta 

kan inte minst vara fallet i de regioner som i allt större utsträckning marknadsförs som en plats. 
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Massey hävdar att globaliseringens effekter lett till att platser blivit processer, som ständigt 

förändras. Att definiera och sätta ut en plats gränser blir därför svårt, och än svårare att konstatera en 

särskild platsidentitet, eftersom det lokala, regionala, nationella och globala samspelar i en allt mer 

närvarande utveckling. Därmed inte påstått att det globala utrotar olikheter, men att globaliseringen 

kan skapa en ojämn geografisk utveckling. Massey hävdar att platser genomgått en allt mer växande 

komplexitet, och att detta kräver en ny typ utav definition av platskänslan, a global sense of place.
45

  

 

För att en plats ska hävdas ha en identitet krävs vissa utmärkande egenskaper, som kännetecknar 

platsen. Detta innebär även att vissa egenskaper utesluts från platsen, som inte kan sägas vara en del 

av identiteten. Etablerandet och utropandet av en platsidentitet innebär således en avskärmning mot 

andra platser, som inte har de egenskaper som kännetecknar den egna platsen. Samtidigt går det 

förstås att diskutera en plats identitet, eftersom det säkerligen finns olika uppfattningar om vad som 

faktiskt kännetecknar platsen. En sådan diskussion förs av Huigen och Meijering, som är av 

uppfattningen att det inte nödvändigtvis är helt enkelt att definiera och kategorisera olika platsers 

identitet i dagens platsmarknadsföring.
46

 En liknande slutsats drar Aldskogius, enligt vilken samma 

plats kan ha olika identiteter. Han hävdar att detta är ett viktigt konstaterande att dra lärdom av i 

studiet av platser.
47

  

2.2 Bruksanda och bergslagsidentitet 

 

Degerfors ingår i det geografiska område vilket brukar betecknas som Bergslagen. Bergslagens 

geografiska gränser är omtvistade, och har aldrig definierats utifrån någon administrativ 

avgränsning. Vanligtvis åsyftas dock ett område i Mellansverige, som sträcker sig över delar av 

Värmlands, Örebros, Dalarnas, Västmanlands, Gävleborgs, Upplands och Södermanlands län. 

Utifrån de olika historiska kartor som ritats tycks Bergslagens kärnområde emellertid vara runt 

Norberg och de västra delarna av Västmanland, Södra Dalarna, och Östra Värmland. Här växte 

under 1600-talet en stark järn- och stålindustri fram, vilken kommit att känneteckna området under 

kommande århundraden.
48

 

 

Bergslagen beskrivs ofta utifrån sin specifika historia och kultur, benämnd som ”bruksanda” 

eller ”brukskultur”.
49

 Denna anda eller kultur diskuteras inte sällan som konstruktör av en 
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gemenskap och samhörighet på orten. Men bruksandan har även påvisats inrymma konservatism, 

och inneburit svårigheter för utveckling på orten, samt hindra utomstående från att komma in i 

denna anda.
50

 Oavsett om bruksandan betraktats som negativ eller positiv är det onekligen en källa 

för identifikation i regionen, och givit upphov till identitet som hävda(t)s råda i Bergslagen. I Max 

Jakobssons avhandling om upplevelseindustrin i Bergslagen uttyds två diskurser i beskrivningen av 

denna anda. Den ena ger en bild av en heroisk historia, där hårt arbete och kärv natur framlyfts i 

texter kring Bergslagen. Detta arbete genomförs i anläggningar för järn- och stålproduktion, vilka 

framställs som starkt betydande för det industriella arv som menas vara signifikativt för Bergslagen. 

Den andra diskursen har skapat en bild av Bergslagen som ett område i kris. Denna bild ligger till 

grund i den strukturomvandling som regionen genomgick under 1970- och 80-talet. Under dessa 

årtionden försvagades de klassiska industrierna i Bergslagen, som följd av det globala 

marknadsläget. Svårigheterna och oförmågan att hantera krisen förklaras ofta genom regionens 

identitet och bruksandan. Till bruksandan brukar vissa negativa egenskaper tillskrivas, såsom 

konservatism, patriarkalism och passivitet. Denna bruksanda hävdas i många kommuner hämma den 

ekonomiska utvecklingen. Samtidigt anspelar många bergslagskommuner på det industriella arvet, 

som ändå är kopplat till bruksandan, i dagens marknadsföring och strategiarbete.
51

 

 

Begreppet bruksanda är komplext och svårdefinierat, men ter sig likväl som viktigt i studier av 

platser i Bergslagen. Återkommande i diskussionen kring begreppet tycks dock vara en tanke om en 

social gemenskap på orten, med ett samspel mellan arbetarna, företaget och dess kollektiva 

verksamheter. I denna symbios finns en strävan efter en gemensam sammanhållning, som ska 

förstärka ”vi-känslan”. Men i denna ”vi-känsla” verkar en stor grupp människor utelämnas, 

nämligen kvinnorna. Det arbete som utförs i Bergslagen har historiskt sett utförts av män, och 

koncentrerats till fysiskt arbete.
52

 Idag verkar bruksandan däremot inte ha samma innebörd, 

eftersom den traditionella industrin försvagats och skiftat karaktär, samtidigt som de sociala 

strukturerna på bruksorterna förändrats. Den historiska definitionen av bruksandan kan därför bli 

svår att koppla till förutsättningarna idag, men också i framtiden. Likväl gör sig andan gällande i 

olika sammanhang, och är något som invånare, politiker och planerare förhåller sig till idag, oavsett 

om man ser den som positivt eller negativt laddad.
53
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Som en del av Bergslagen ter det sig relevant att undersöka förhållandena mellan denna bruksanda 

och den lokala identiteten i Degerfors. I verket Stålbadet i Degerfors granskas det 

nedläggningshotade järn- och stålbruket på orten, som varit och fortfarande är av stor vikt för ortens 

ekonomi och arbetsmarknad. Dagens stålverk har vid flera tillfällen varit nere för räkning, men 

räddats av arbetarnas, enligt författaren Rolf Jansson, gemensamma styrka. Degerforsborna och 

arbetarna tycks ha ett starkt kamratskap, vilket skapat en tät sammanhållning på orten. Arbetarna i 

Degerfors ser bruket som sitt eget, och är beredda att göra allt för att behålla det. Benägenheten att 

gång på gång rädda kvar bruket förklaras genom identiteten och andan på orten, som mobiliseras i 

gemensamma kraftsamlingar.
54

 Susanna Lundberg identifierar en stark gemenskap i denna struktur, 

men också starka patriarkala mönster, vilka inte lyfts fram av Jansson. Det är männens arbetsmoral 

som byggt upp orten, och de som står för ortens överlevnad. Kvinnor porträtteras även de, men i så 

fall i egenskap av att de är just kvinnor, och det unika i att de är stålarbetare. Bruksandan i Degerfors 

tycks, enligt Lundberg, därför utesluta den samhälleliga grupp som utgörs av kvinnor.
55

 Även 

Jakobsson lyfter fram den maskulina dominansen i bruksandan, eftersom det är framförallt är män 

som arbetat i industrin. Den upplevelseindustri, som av Jakobsson studeras, konstateras ha en 

jämnare könsfördelning. Samtidigt utesluter upplevelseindustrin en annan viktig samhällsgrupp, 

nämligen invandrare.
56

 

 

Inom svensk fotboll har flera lag (såsom Degerfors IF, Åtvidabergs FF och IK Brage) på klassiska 

bruksorter etablerat sig i det absoluta toppskiktet. Brukslagen nådde störst framgångar mellan 1930- 

och 1970-talet. Exempelvis kan Åtvidabergs två allsvenska guld år 1972 och 1973 noteras, liksom 

Degerfors IF:s fem allsvenska medaljer mellan åren 1940 och 1956. Efter strukturomvandlingen 

som påbörjades under 1970-talet stagnerade såväl den ekonomiska tillväxten som de 

fotbollsmässiga framgångarna på bruksorterna, även om både DIF och Åtvidabergs FF spelat 

allsvenskt under 1990- och 2000-tal. Christer Ericsson, som forskat mycket kring idrott på 

bruksorter, förklarar brukslagens framgångar genom den gemenskap som ofta fanns på dessa orter.         

I en miljö där spelare och publik hade liknande levnadsvillkor kunde en unik klubbkänsla skapas, 

vilken byggde på en samhörighet på orten. På bruksorterna dominerade oftast en enskild industri, 

som stöttade den lokala föreningen ekonomiskt. Ericsson hänvisar även till forskning som hävdar att 

idrotten och fotbollen kunde användas för att jämna ut samhälleliga skillnader på lokal nivå, och 

skapa en gemensam symbol, vilken representerade hela orten.
57
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Ericsson ser liknande strukturer och mönster i de klassiska brukslagen. I många fall fanns en stark 

bruksdisponent som framträtt i olika idrottsliga sammanhang för att stärka ortens gemensamma 

kärlek och känsla för laget. Idrottsliga framgångar hävdades leda till positiva effekter för invånarnas 

hälsa och moral, men även för tillväxten på orten. På så sätt försvarades satsningar på idrotten med 

att befolkningens självkänsla och gemenskap stärktes, men också med att näringslivet gynnades.
58

 

Att lag som DIF, ÅFF och Brage kunnat ta sig högt upp i seriesystemet kan därmed inte endast 

förklaras med en stark klubbkänsla eller identitet, utan också genom starka kopplingar mellan 

företag och klubb.
59

 Ericsson har inte bara fokuserat på fotboll i sin forskning, utan även bandy, som 

också stått sig stark på många bruksorter. I Lesjöfors medverkade bandyklubbens framgångar starkt 

till den Lesjöforsanda som mobiliserades på orten. Bakom denna stod baron Gerard de Geer, som 

under 1920-talet tog över ortens bruk, vilket då stod i förfall. Under de kommande årtiondena kom 

De Geers strategier visa sig lyckosamt för både bruket och bandyklubben. Bandyn blev en annonsör 

och ett PR-verktyg för både orten och bruket, och fungerade som en sammanbindande kraft i 

samhället. Detta på en ort med annars små förutsättningar. I De Geers strategi ingick en föreställning 

om att den lokala förankringen var viktig för såväl näringslivet som idrotten.
60

 

 

Bengt Bengtsson exemplifierar den typiska bruksorten i en studie av Sandviken. På orten fanns en 

av landets största industrier i Sandvikens Jernverk (idag Sandvik). Järnverket bidrog i omfattande 

utsträckning till den sociala verksamheten på orten, genom anläggning av gator och vägar, vatten 

och avloppsledningar. Verket byggde skolor och bostäder, och var en tydlig välfärdsinrättare. Man 

stod även för mark och ekonomiska bidrag till ortens idrottsanläggningar. Mellan år 1930 och 1961 

spelade Sandvikens IF 21 säsonger i allsvenskan i fotboll. Föreningens band till järnverket gjorde att 

spelarna kunde lockas till klubben med löften om arbete. Bilden av bruksorter som Sandviken 

byggdes upp av en uppfattning om ett mönstersamhälle, där samstämmighet och gemenskap rådde. 

Det var på sådana orter som den svenska folkhemsmodellen växte fram. Arbetet som ägde rum 

hävdades vara viktig för hela det svenska moderniseringsprojektet, samtidigt som föreningslivet 

florerade.
61
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Tord Grip (legendarisk tränare och spelare i svensk fotboll, (även aktiv i Degerfors IF), konstaterar i 

ett talande citat att brukssamhällenas miljö varit gynnsamma för lagidrott; 

 

Bruksorterna har ett bra klimat för lagidrott. Här finns öppenhet, känsla och moral. 

Arbetarrörelsen har betytt mycket för den modellen. Men inte bara den. 

Föreningstanken och gemenskapen i arbetet gör att folk känner sig trygga här. De 

låter sig inte imponeras av titlar eller finheter från Stockholm eller stora världen.
62 

2.3 Platsmarknadsföring och det industriella arvet 

 

Målet med platsmarknadsföring är allt som oftast att dra till sig näringsliv, företag, invånare och 

turister. En sådan marknadsföring kan förvisso sägas ha skett långt tillbaka i historien, men den har 

onekligen växt fram än mer i den globaliserade världen. Nationer, regioner och städer försöker i allt 

större utsträckning vinna marknadsandelar enligt den utveckling som inneburit en växande 

konkurrens platser emellan.
63

 

 

Short påtalar betydelsen av västvärldens deindustrialisering för den nya platsmarknadsföringen. I 

städer som historiskt sett dominerats av tung industri måste en ny identitet urskiljas, som talar om 

för omvärlden att staden lever, trots ett industriellt bortfall. Den mening som tidigare funnits, och 

som tillskrivits av industrin, kan inte längre sägas karakterisera orten, eftersom den inte längre finns 

kvar i samma utsträckning. Short menar att denna strävan efter en ny identitet är en del av den 

postindustriella stadens karaktär.
64

 Platsmarknadsföring sker idag på olika skalnivåer, både lokalt 

och regionalt. I en sådan marknadsföring lyfts det positiva med platsen fram, vilket ofta hävdas vara 

sådana egenskaper som kan sägas vara specifika och utmärkande för platsen. Här blir platsen ett 

varumärke, som ska stå för vissa attribut och skapa positiva associationer hos människor. På så sätt 

ska platsen bli attraktiv, och tilldra sig nya invånare, företag och turister.
65

  Men dagens 

platsmarknadsföring kan samtidigt ses som allt mer komplex.
66

 I exempelvis Jakobssons studie av 

Avesta konstateras att olika geografiska tillhörigheter anses vara mer eller mindre värt att inkludera, 

beroende på vilken aspekt i marknadsföringen som åsyftas. Att vara en dalakommun lyfts fram i 

vissa sammanhang, medan tillhörigheten till Bergslagen är starkt närvarande i den profilering som 

gjorts kring ortens industriella arv.
67
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Många forskare inom urbangeografi argumenterar för att människor ser städer på liknande sätt som 

de ser på etablerade varumärken. Med detta menas att människor skapar en mental bild av hur 

attraktiv en stad är genom sina uppfattningar och bilder av staden, precis samma process som pågår 

när människor bildar en relation till exempelvis ett visst bilmärke. Viktigt att understryka är dock att 

platsmarknadsföring bör ses som ett verktyg i en mer omfattande verktygslåda som städer har till sitt 

förfogande för att marknadsföra sin stad, men också för att stärka den lokala sammanhållningen.
68

 

Många forskare menar att det finns en likhet mellan marknadsföring av städer och hur företag 

marknadsför sig, det vill säga så kallad ”corporate branding”. I båda fallen krävs en utbredd 

samverkan med investerare och andra starka aktörer i staden. Både företag och ansvariga för en 

stads marknadsföring har också en övergripande roll, där man måste anta ett varumärke som står för 

flertalet olika verksamheter. Ett företag har ofta flera olika inriktningar, där man måste utse ett 

varumärke som representerar alla dessa. I en stad bedrivs helt skilda verksamheter, som ändå måste 

stå under samma varumärke, som alla kan relatera till.
69

 

 

Den växande marknadsföringen av städer har även lett till att idrottslag använts i strategier och 

visioner i en allt mer betydande omfattning. Om den lokala klubben når goda sportsliga resultat och 

får publicitet i nationell media blir också staden omnämnd, och kan kopplas samman med framgång. 

Detta har lett till att många städer tilldelat ekonomiskt stöd åt den lokala idrotten. Short lyfter fram 

det ”kulturella kapitalet” som viktigt i den nya marknadsföringen av städer. Städer ska uppfattas 

som rika på kulturella evenemang och attraktioner, i vilket idrottsliga upplevelser kan spela en viktig 

roll.
70

 Ett svenskt exempel i sammanhanget är Leksand, med tillhörande hockeyförening. 

I ”Leksand, Leksand, Leksand!”, författad av Hans Aldskogius, utreds hockeyföreningen Leksands 

IF:s betydelse för samhället Leksand i stort. Undersökningen är genomförd under början av 1990-

talet, och omfattar granskning av såväl publik, sponsorer, ekonomi som kommunalt stöd. År 1991 

bedömer Aldskogius att Leksands IF:s bidrag till den hela samhällsekonomin hamnar kring åtta 

miljoner kronor, medan samhällets investeringar i hockeyföreningen beräknas till cirka 1,6 miljoner 

kronor.
71

 Vidare visar en riksomfattande intervjustudie att Leksands IF är det människor i landet 

förknippar mest med Leksand som ort. Leksandsbilden i omvärlden är följaktligen starkt associerat 

med ishockey och Leksands IF, vilket ger en fingervisning om föreningens PR-värde för orten. Detta 

är även Leksandsborna övertygade om, som i stor utsträckning ger svaret att ishockey och LIF är det 
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som människor utanför orten förknippar orten med.
72

 LIF konstateras även ha en regional betydelse, 

eftersom publikunderlaget hämtas från hela Dalarna, men till viss del även från övriga landet.
73

 LIF 

är dessutom en viktig del i det lokala företagsnätverket, med starka band till ortens företag. 

Den ”image” som föreningen förmedlar när det går bra hävdas vara unik, vilket ger en speciell 

uppmärksamhet, som sponsorerna gärna tar del av.
74

 Aldskogius menar att hans undersökning 

påvisar LIF:s unika särställning i ett såväl lokalt som regionalt nätverk bestående av 

idrottsverksamhet, supportrar, sponsorer, publik, hockeyskolelever etc. Dessutom är LIF något som 

sätter Leksand på kartan rent geografiskt. Förankringen i det lokala är samtidigt stark, vilket 

gestaltas i en stolthet över något lokalt. Likväl är marknadsintäkterna stora, där LIF blir ett viktigt 

verktyg för marknadsföringen på orten.
75

 

 

Att just platsbegreppet är viktigt i denna växande marknadsföring är tydligt. I en studie kring 

terminologin inom marknadsföring av platser konstateras att begreppet plats används för 

marknadsföring av såväl städer, som kommuner och länder.
76

 Begreppet platsmarknadsföring är 

följaktligen mångfacetterat, och kan innebära marknadsföring av flera olika geografiska områden. 

Att fånga det som faktiskt utmärker platsen tycks emellertid vara något som återkommer i denna 

marknadsföring, oavsett vilken typ av plats som åsyftas.  

2.4 Idrott och plats 

 

I detta avsnitt görs ett försök att ge en bakgrund till forskning med fokus på fotboll (och annan 

idrott) och dess relation till platsen. Även om det går att uttyda en avsaknad av stora studier kring 

fotboll och idrott bundet till platsbegreppet inom den samhällsvetenskapliga forskningen finns en 

växande forskning inom ämnet. 

 

I verket som kort och gott heter ”Sports geography” konstaterar Bale inledningsvis att idrott idag är 

den största källan till kollektiv identifikation. Även om idrotten globaliserats är den likväl starkt 

sammankopplad med lokalpatriotism och platsstolthet. Hemmastadion är på många platser en given 

del av stadsmiljön, där supportrarna regelbundet bevittnar klubbens matcher. Andra vardagliga 

inslag i miljön kan också indikera på betydelsen av klubben för platsen, såsom exempelvis skyltar, 

reklam eller klotter. Att stödja ”sin” klubb innebär ofta att visa sin stolthet över platsen. Den lokala 

                                                 
72

Ibid, s.104-120 
73

Ibid, s. 49-58 
74

Ibid, s. 59-75 
75

Ibid, s. 156-159 
76

Hanna, Sonya & Rowley, Jennifer. An Analysis of terminology use in place branding, in Place Branding and Public 

Diplomacy Vol. 4 No. 1, Februari 2008 



21 

 

klubben har på många platser därför en stark förankring i platsens identitet.
77

 I vissa fall har detta 

gått så långt att arenor kulturminnesmärkts, för att dessa anses av så pass stor historisk vikt.
78

 Detta 

skiljer idrotten från andra kulturella verksamheter som kanske inte innebär samma regelbundna 

kontakt med invånarna. Platsen står därför i centrum vad det gäller konsumtionen såväl som 

representationen av fotboll.
79

 

 

I en artikel från 1996 för Bale en diskussion kring de begrepp som Tuan lanserat i anslutning till 

idrottsliga fenomen. Bland annat jämförs Tuans begrepp topophilia med fotbollsarenor, som har en 

närmast religiös betydelse för klubben, och många gånger även för en stad. Bale konstaterar att 

planerare och politiker underskattat supportrars kärlek till sin arena. Denna platskärlek, eller 

topophilia, har många gånger framtvingat ändrade planer kring ombyggnation eller omplacering av 

fotbollsarenor. Bale ser detta som en motreaktion till den platslöshet som Tuan menar vuxit i de 

moderna städerna.
80

 Bale talar om ”idrottsliga landskap”, vilka, enligt honom, skapar känslan av 

topophilia. I dessa landskap spelar arenan en viktig roll. I detta lyfts faktumet att man i idrottsliga 

sammanhang talar om att spela ”hemma” fram. Bale lyfter här fram flera exempel där arenan tycks 

varit viktigare än själva spelet. Likt de religiösa band Tuan tar upp argumenterar Bale för att en 

fotbollsarena kan vara en platsbaserad mötesplats för en stor kollektiv grupp, vilka identifierar sig 

med arenan.
81

 Arenor som Nou Camp i Barcelona, San Siro i Milano och Maracana i Rio de Janeiro 

fungerar både som platssymbol och som turistdestination, med museum, guidade turer och egna 

affärer.
82

  

 

Jakobsen, Gammelsäter och Flöysand diskuterar i en artikel från 2009 banden mellan platsen och 

fotbollslaget i tre olika norska städer. I Sogndal, som är en liten stad med cirka 6500 invånare, 

konstaterar de att banden mellan fotbollen och ortens identitet är stark. Under början av 1980-talet 

nådde klubben sina dittills största framgångar, när man avancerade till spel i landets högsta division, 

och kommunens politiska ledning utnämnde händelsen till det största som någonsin hänt stadens 

historia. Artikelförfattarna hävdar vidare att fotbollen fungerat som en viktig utvecklingsfaktor i 

Sogndal, där företagsandan i övrigt varit ihålig. Klubbens framgångar har resulterat i byggandet av 

flera idrottsanläggningar på orten, även för andra idrotter, vilka också kunnat nyttjas av skolor. 
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Författarna argumenterar för att detta bör ses som ett exempel där fotbollen fungerat som en lokal 

katalysator för ekonomi och utveckling.
83

 I ett annat exempel diskuteras Tromsö, vars fotbollsklubb 

Tromsö IL vuxit fram som en symbol för hela Nordnorge; 

 

Northern Norway is heavily based on the exploitation of natural resources and has 

traditionally been among the less developed regions in Norway. There has been a 

lack of private capital in the area and a high level of employment within the public 

sector. This makes it even more important for people to have a team that is able to 

compete at the highest level, but it also makes it tougher for the club.
84

 

 

Tromsö IL har fungerat som ett viktigt verktyg i den nordnorska regionens strategiarbete, och 

klubbrepresentanter har uttryckt att klubben vill associeras med den nordnorska identiteten. I 

klubben har stora satsningar gjorts inom juniorverksamheten, och man arbetar även aktivt med 

volontärarbete för att stärka den lokala förankringen. Antalet spelare med lokal förankring är 

dessutom högre än i andra norska klubbar. Författarna hävdar att detta, tillsammans med de 

satsningar som gjorts tillsammans med andra viktiga samhälleliga aktörer i Nordnorge, är ett bevis 

på hur viktig Trömsö IL är för såväl utvecklingen som identiteten i Nordnorge.
85

 I artikelns sista 

exempel behandlas Brann SK, den största fotbollsklubben i Norges näst största stad, Bergen, som 

har 240 000 invånare. Även här konstateras att fotbollsklubben är en del av stadens platsidentitet, 

genom dess lokala engagemang i kulturprogram och satsningar på verksamheter för barn och 

ungdomar. En viktig del i författarnas slutsatser är den nätverksinriktade roll som man menar att 

samtliga klubbar innehar, samtidigt som dess sportsliga resultat starkt påverkar städernas 

marknadsföring utåt. På så sätt skapas en lokal förankring, vilket förstärker klubbens position i 

staden.
86

 

 

Ett känt exempel där fotbollen givit en plats identitet är i Liverpool. I en artikel av Power 

beskrivs ”Scouser”-identiteten, som författaren menar byggts upp med hjälp av Liverpool F.C och 

dess supportrar. Power pekar på de framgångar som Liverpool F.C nådde under 1970-talet, då 

klubben deltog regelbundet i Europacupen. Genom att klubben reste till olika ”exotiska” platser runt 

om i Europa förstärktes det unika som många hävdade att Liverpool representerade, vilken skilde 

Liverpool åt andra engelska städer. Denna identitet, menar Power, tar sig uttryck på läktarna, där 

supportrarna stoltserar med sin och stadens identitet. Exempelvis proklameras budskapet ”We're 
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Scouse, not English” ut genom banderoller och olika sånger på läktarna. Att fotbollen i Liverpool är 

och har varit en stor del av stadens identitet, menar Power, därför är tydligt. I en sång låter 

Liverpoolfansen exempelvis meddela att ”scousers rule the country like they’ve always done 

before”.87 

 

Om orten ska representeras genom fotbollsklubben ses det ofta som fördelaktigt om också de som 

ger klubben framgång kommer från orten. Möjligheterna till detta har dock förändrats radikalt de 

senaste årtiondena. Spelarflödet mellan olika länder har ökat lavinartat i takt med att den 

internationella marknaden öppnats upp allt mer. I svallvågorna av EU antogs Bosmandomen, enligt 

vilken spelare inom EU kan röra sig fritt efter att kontraktet med deras nuvarande klubb gått, utan 

att klubben erhåller någon ekonomisk ersättning. Både Hognestad och Eliasson pekar på betydelsen 

av Bosmandomen för den ökade globaliseringen av fotbollen, vilken inneburit en mer global 

rekrytering av spelare. Klubbens egna led eller näraliggande klubbar behöver numer inte vara den 

främsta källan till spelarrekrytering. Samtidigt har de egna spelarnas möjlighet att lämna den lokala 

klubben för spel i mer ekonomiskt och sportsligt attraktiva klubbar ökat kraftigt.
88

 

 

En studie med syften något liknande mina egna, presenterar Torbjörn Andersson i sitt verk ”Spela 

fotboll bondjävlar!”.
89

 Här studeras den svenska klubbfotbollens betydelse för lokal identitet genom 

granskningar av sex olika klubbar. Andersson menar att hans upptäckter visar på att lokala 

motreaktioner kan uppstå som följd av en ökad globaliserad värld. Mycket av fokus ligger på den 

gångna historien, och hur denna påverkat dagens förutsättningar, men också hur förhållandena 

mellan klubb och plats förändrats över tid (från 1950-tal till början av 2000-talet). Andersson 

koncentrerar sig på nätverken kring de svenska fotbollsklubbarna, vilka han menar är 

kännetecknande för dagens samhälle. Fyra viktiga aktörer lyfts fram i nätverket kring klubbarna. 

Dessa är kommunen, sponsorerna, de lokala media och publiken.
90

 I sitt analyserande kapitel 

kategoriserar Andersson de studerade klubbarna utifrån vilken typ av lokal förankring han kunnat 

se. Två klubbar hävdas ha vuxit fram utifrån lokalsamhällets elit, Örgryte IS (från Göteborg) och 

Östers IF (från Växjö). I Örgrytes fall genom ett fåtal stora sponsorer, medan det hos Öster handlar 

om en större lokal elit, i form av en mer omfattande samling sponsorer tillsammans med Växjö 

kommun. Här ifrågasätts klubbarnas lokala förankring, eftersom att den främst går att hitta hos 
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samhällets elit, snarare än i folkliga värderingar. En annan karaktär har Landskrona BoIS, där 

kommunens historiska stöd pekas ut som iögonfallande, samtidigt som publiken profilerat klubben. 

Andersson konstaterar att BoIS verkligen är ”stadens lag”. En liknande förankring ser Andersson i 

Helsingborgs IF, där klubben, både historiskt sett och idag, haft ett starkt stöd från såväl kommun 

som sponsorer, men även ur ett folkligt perspektiv, tack vare sin hängivna publik och den lokala 

pressen.
91

 

 

Till skillnad från de klubbar som nämnts hävdar Andersson att GAIS, Mjällby AIF, Malmö FF och 

IFK Göteborgs betydelse för respektive stad är mer folkligt präglad. GAIS har historiskt sett haft en 

engagerad och hängiven publik, vilken också utgjort klubbens bas. Mjällby AIF:s utveckling har 

underbyggts av supportrarnas engagemang, samtidigt som man skapat viktiga nätverk med övriga 

samhällsaktörer, framförallt den lokala pressen. Här ser Andersson Mjällby AIF som bygdens lag, 

till skillnad från GAIS, som står för folklighet i olika lokala grupperingar i Göteborg. Malmö FF och 

IFK Göteborg karakteriseras av storlek och framgång, där lokalpressen och publikens stöd varit 

relativt ihållande. Andersson ser dock ett sviktande stöd från kommun och sponsorer i MFF:s fall, 

medan IFK:s samhälleliga nätverk varit förvånansvärt instabilt, med tanke på klubbens sportsliga 

framgångar.
92

 Betydelsen för den lokala identiteten tycks bero på städernas struktur och egenskaper. 

Därför bedömer Andersson att Mjällby AIF kan ses som starkast närvarande i den lokala identiteten. 

Klubben är lokaliserad till hela Listerlandet, som Andersson anser vara ett stigmatiserat geografiskt 

område. Faktumet att Mjällby AIF inte är bundna till en fast plats leder, enligt Andersson, till att den 

identitetsskapande processen blir mer regional, och möjlig att koppla till en större geografiskt enhet. 

Därför ses dess förankring i platsidentiteten (som här blir av mer regional karaktär till skillnad från 

övriga studieobjekt) som starkast.
93

 

2.5 Teoretisk sammanfattning 

 

De humanistisk-geografiska perspektiv och den tidigare forskning som presenterats utgör uppsatsens 

teoretiska ramverk. Utifrån olika teman har viktiga begrepp, diskussioner och ansatser 

kategoriserats. Samtliga teman kommer i uppsatsens analys återkomma i relation till den insamlade 

empirin. Argumenten och resonemangen från de studier och undersökningar som redogjorts för 

kretsar alla kring uppsatsens intresseområde, om än på lite skilda vis, vilka skapar den helhet som 

ringar in den grund som empirin sedermera kommer förhålla sig till. Denna helhet byggs upp av 

idéer kring platsen, och hur dess förhållanden påverkar identitet och känsla bland befolkningen. 

Såväl platsidentitet som platskänsla är följaktligen begrepp som kommer att vara centrala, och vad 
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dessa inbegriper (och inte inbegriper) i Degerfors. Eftersom fotbollens relationer till dessa begrepp 

studeras, kastas strålkastaren mot förhållandena mellan fotbollen och platsen Degerfors. Den 

tidigare forskning som presenterats har koncentrerats på fotbollens lokala förankring, och så 

kommer även vara fallet i denna undersökning. Detta för att granska vilken del DIF och fotbollen 

har i Degerfors platskänsla och identitet, samt hur den används för att stärka orten och möta de 

utmaningar som kan finnas. Vidare blir det intressant att inkludera det som brukar betecknas som 

bruksanda i diskussionen, för att se om, och i så fall hur, den påverkar identiteten och platskänslan i 

Degerfors. 

3. Degerfors: Fotbollens själ? 

 

I detta kapitel redovisas de empiriska fynd jag kommit över i min undersökning. Strukturen är 

uppbyggd på så sätt att en historisk bakgrund över Degerfors inleder. Denna bakgrund inrymmer 

historia och förutsättningar för både Degerfors som stad och Degerfors IF. Sedan följer den 

kvantitativa undersökning jag genomfört, vilken behandlar DIF:s spelarrekrytering. I nästkommande 

avsnitt redovisas de svar jag erhållit från genomförda intervjuer och det material som tagits del av i 

tidningar och internet-forum. Ses klubben enbart i egenskap av fotbollsklubb, eller anses deras 

verksamhet kunna bidra till tillväxt, såväl ekonomisk som social, för hela orten? Har klubbens del i 

stadens identitet påverkat dessa frågor? Dessa frågor motiverar det material som insamlats, och som 

i kapitlet presenteras. 

3.1 Stål och fotboll 

 

Degerfors är en klassisk industriort, med ett järnverk som kom till orten redan under 1600-talet. 

Järnverket, eller ”Bruket”, har haft både upp- och nedgångar genom åren, men har ändå varit en 

stark stålproducent under flera århundraden. Under andra halvan av 1800-talet inrättade dåvarande 

bruksherre sociala fonder vid sjukdom, och startade även upp en kooperativ affär där anställda på 

bruket erbjöds varor till rabatterade priser. Rolf Jansson hävdar att dessa reformer låg till grund för 

det som utvecklades till bruksandan på orten, vilken påstås ha vårdat det mänskliga kapitalet under 

en lång tid framöver.
94

 Ägandet av järnverket, och vad som producerats har varierat under årens 

gång, men det är alltjämt den dominerande arbetsplatsen i Degerfors, trots att man flera gånger stått 

vid ruinens brant.
95

 Järnverket har idag cirka 530 anställda. Detta att jämföra med glansdagarna på 

70-talet, då antalet anställda låg kring 2600.96
 530 anställda på en och samma arbetsplats får ändå 

anses som en hög siffra, med tanke på att det idag bor runt 7 160 människor i Degerfors tätort, och 9 
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641 i Degerfors kommun.97
 De senaste årtiondena har ägandet av järnverket varit i såväl svensk, 

engelsk som finsk ägo
98

. Idag drivs järnverket av den finska stålkoncernen Outokumpu, och 

produktionen handlar främst om rostfri plåt. Enligt kommunens egen utsago bedriver Outokumpu 

idag ”världsledande tillverkning av rostfri varmvalsad plåt”.
99

 Även om företaget tvingats till stora 

nedskärningar i sina verksamheter världen över, ser Degerfors ut att klara sig från uppsägningar i 

dagsläget, eftersom verksamheten bedöms vara särskilt betydande för företaget i stort.
100

 Det övriga 

näringslivet i Degerfors är även det koncentrerat till metallbearbetningsföretag.101 

Bild 1. Degerfors Järnverk. Foto: Olof Elander 

Befolkningen i Degerfors har minskat stadigt i takt med strukturomvandlingen och uppsägningarna 

på järnverket. Idag är ortens befolkning 2 500 personer färre än de högsta noteringarna under 1970-

talet.
102

 Under det första halvåret 2013 såg dock Degerfors en ökning på 36 invånare. Ökningen 

bestod utav inrikes inflyttade.
103

 Sedan valet år 2010 styrs Degerfors ensamt av Vänsterpartiet, 

vilket innebar att Socialdemokraterna fick lämna från sig den kommunala makten för första gången i 

historien.
104

 

 

År 1907 var järnverkets bruksingenjör Hans von Kantzow med och grundade det som kom att bli 

Degerfors IF. Det dröjde dock till år 1928 innan man deltog i det nationella seriesystemet, men 

några egentliga framgångar kom inte förrän DIF slogs ihop med laget som tidigare brutit sig ur 

föreningen, Jannelunds SK. Hopslagningen låg järnverket bakom, vilka upplät mark till 

fotbollsplaner. År 1938 avancerade DIF till spel i landets högsta division, vilket skedde på då 

nyinvigda Degerfors Idrottsplats (idag Stora Valla). Därefter har DIF lyckats befästa sin position i 

svensk elitfotboll. I detta har bruket spelat en viktig roll. Både som sponsor, men man har även 

tillhandahållit arbeten för spelare i DIF. I och med de nära kopplingarna mellan företaget och 

föreningen kunde spelarna tillåtas träna på eftermiddagarna, och arbeta på förmiddagarna. År 1941 
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tog klubben det stora silvret, och 1943 brons, vilket var imponerande prestationer för en så pass liten 

klubb som DIF.
105

 Men även om järnverket varit en viktig förutsättning för DIF har stödet, historiskt 

sett, varit förhållandevis litet i jämförelse med klubbar från bruksorter, som exempelvis Åtvidaberg, 

Surahammar och Finspång. Detta enligt Torbjörn Andersson, som pekar på att DIF, under sin 

storhetstid på 1950- och 60-talet fick betydligt mindre bidrag från ortens industri än på annat håll.
106

 

 

                           

                               Bild 2. Stora Valla Idrottsplats. Foto: Olof Elander. 

 

Efter framgångar under 1950- och 60-tal rasade DIF i seriesystemen, och år 1975 blev det för första 

gången på 35 år spel i division tre. Denna gång dröjde det innan DIF nådde allsvenskt spel åter, 

nämligen 27 år. År 1992 tog man steget upp och höll sig kvar i Allsvenskan i 4 år. Efter att även ha 

vunnit Svenska cupen år 1993 avancerade DIF till spel i Europa och UEFA-cupen, där man ställdes 

mot den italienska storklubben Parma i en av klubbens största matcher genom tiderna. Under slutet 

av 90-talet och början av 2000-talet genomgick DIF återigen ett ras genom seriesystemen, vilket 

ledde till spel i landets tredje division (division två). År 2005 lyckades DIF avancera till Superettan, 

där klubben spelar idag.107
 Under den gångna säsongen (2013) levde länge hoppet om spel i 

allsvenskan, men till sist placerade sig DIF på en hedersam fjärdeplats i Superettan. I allsvenskans 

maratontabell återfinns Degerfors på plats 16.
108

 Något som tål att framlyftas är publiksnittet, som 

på Stora Valla år 2013 låg på 2 642, med den högsta noteringen, 5 775, mot Örebro SK.
109

 

Publiksnittet på Stora Valla motsvarar drygt 28 procent av den totala befolkningen i Degerfors 

kommun (9477). Under historien har DIF producerat otaliga spelare med både landslagsmeriter och 

spel i den absoluta världsfotbollen. Bland dessa återfinns bland andra Olof Mellberg, Andreas 
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Andersson, Ola Toivonen och Ralf Edström. Klubben har även fostrat tränare som Sven-

Göran ”Svennis” Eriksson och Tord Grip. Storheter som Gunnar, Bertil och Thomas Nordahl har 

även passerat klubben, liksom dagens förbundskapten i landslaget, Erik Hamrén. Fotbollsundret i 

Degerfors är helt enkelt ett historiskt faktum. 

                                          

3.2 Spelarrekrytering i Degerfors IF och Örebro SK 

 

Denna del av uppsatsen synar DIF:s spelarrekrytering under tre tidsperioder. Undersökningen är 

genomförd av anledningen att den lokala förankringen är av stort intresse i sammanhanget. En 

fotbollsklubb förutsätter spelare, vilket ligger till grund för min uppfattning att deras härkomst är en 

stor del av klubbens lokala förankring. Undersökningen gör inte anspråk på att bevisa någon grad av 

lokal förankring, men utgör ändå en indikator för klubbens strategi på spelarmarknaden. För att sätta 

DIF:s spelarrekrytering i perspektiv sker en jämförelse med Örebro SK:s rekrytering. 

 

I undersökningen finns flera viktiga diskussioner kring källmaterial och metodologiska avvägningar. 

En sådan är huruvida en värvning klassas som lokal eller nationell. Här har jag dragit gränsen vid 8 

mil. Spelare från klubbar inom en radie kring 8 mil räknas i min statistik alltså som lokala 

värvningar, medan spelare utanför denna radie definieras som nationella. En mer relevant 

avgränsning skulle kunna tyckas vara kommun- eller länsgräns. Dessa gränser har emellertid 

förändrats över åren, och ett användande av dessa hade därför inneburit stora komplikationer. Jag 

har därför dragit gränsen vid 8 mil, eftersom en jämförelse mellan årtiondena då blir möjlig. Att 

förutsättningarna mellan dessa årtionden förändrats bör dock beaktas. Idag är 

pendlingsmöjligheterna betydligt bättre jämfört med de tidigare årtiondena, varför det är möjligt att i 

större utsträckning bo utanför Degerfors, men spela för DIF. Internationella värvningar är spelare 

som hämtats utanför Sveriges gränser. Dessa spelare kan vara av utländsk härkomst, men i ett fåtal 

fall också av svensk, då DIF vid några tillfällen värvat svenska spelare från utlandet. Vidare måste 

klubbarnas framgångar beaktas. Vilken division klubbarna spelar i har givetvis betydelse för hur 

rekrytering kan ske. Till detta hör även de ekonomiska förutsättningarna, vilka idag är betydligt 

större än tidigare. Örebro SK:s ekonomiska resurser har dessutom varit betydligt större under 2000-

talet, då man de flesta år spelat allsvenskt, medan DIF huserat i Superettan och även division ett. 

Dagens ekonomiska villkor innebär att klubbarna har mycket större möjligheter att leta efter spelare 

utomlands än tidigare årtionden. Jag betraktar dock inte detta som något problem, då det faktiskt är 

dessa effekter som uppsatsen intresserar sig för. De förändrade förutsättningarna innebär att 

statistiken måste läsas med hänseende till årtiondena.  
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Den lokala dominansen i DIF:s spelartrupp (figur 1) är tydlig för alla valda tidsperioder. Siffran för 

lokala rekryter har vid alla studerade tillfällen varit betydligt högre än både nationella och 

internationella. Åren 1954-1963 var 69 % av Degerfors IF:s spelarrekryteringar lokala spelare, och 

31 % nationella. Siffran för lokala rekryter var dock högre åren 1980-1989. Under dessa år utgjorde 

de lokala förmågorna 73 % av alla rekryteringar, de nationella 13,5 % och de internationella 13,5 %. 

De internationella spelarna kom, under dessa år främst ifrån det forna Jugoslavien och 

Balkanområdet. Under åren 2004-2013 sjönk de lokala rekryterna till 52,5 %, medan de nationella 

steg till 31,25% och de internationella till 16,25 %. Under dessa år vidgades vyerna radikalt, även 

om det lokala upptagningsområdet bestod som det främsta. Många av de internationella spelarna 

värvades fortfarande ifrån Balkanområdet, men även ifrån Moldavien, USA, Liberia och Ghana. 

Rekryteringen har följaktligen gått mot en mer internationell karaktär, men samtidigt sker 

rekrytering av spelare i mer än hälften av fallen i det lokala upptagningsområdet. 

 

I Örebro SK ser historien annorlunda ut. Någon tradition av att värva lokalt har egentligen aldrig 

funnits. Mellan åren 1954 och 1963 kom visserligen 53 % från de lokala omgivningarna, men detta 

är den enda perioden i min undersökning, då den lokala rekryteringen varit i majoritet. På åttiotalet 

värvades förvisso de flesta spelarna från lokala trakter (46 %), men den nationella kvoten var vid 

detta lag uppe på 41 %, och den internationella på 13 %. De internationella spelarna kom vid detta 

lag främst ifrån Storbritannien. Under perioden 2004-2013 har fördelningen förändrats ytterligare, 

där störst andel spelare hämtats från den internationella spelarmarknaden. Detta att jämföra med de 

lokala rekryterna, som endast utgjort 24 %. 
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Figur 1.1 Spelarrekrytering i Degerfors IF 

Källa: Svenska fotbollsförbundet, Elitprospects.com, Jansson(red) 2006. Statistik framställd efter egen bearbetning. 

 

Figur 1.2 Spelarrekrytering i Örebro SK. Statistik framställts efter egen bearbetning 

Källa: Material hämtat från ArkivCentrum Örebro: Örebro Sportklubbs fotbollssektion/ÖSK fotbollsklubb, 

Övergångsanmälningar, Spr.år 1953-1969; Örebro Sportklubbs fotbollssektion/ÖSK Fotbollsklubbar Spelarköp och- 

försäljning Spr.år 1981-1989, Örebro Sportklubbs Fotbollssektion/ÖSK fotbollsklubbar Övergångsanmälningar Spr.år 

1970-1989 samt Örebro-Kuriren, allsvensk fotbollsspecial 1989-04-07. Blohm 1998, Blohm 2008, Svenska 

Fotbollsförbundet, tillgänglig på http://svenskfotboll.se/allsvenskan/lag/?playerid=&db=2009&flid=89484, samt 

www.elitprospects.com 

Tydliga utvecklingar i spelarrekryteringen går sålunda att tyda i både Örebro SK och 

Degerfors IF. Klubbarna befinner sig i två helt olika situationer, där DIF:s spelarrekrytering 

fortfarande domineras av lokala förmågor, medan ÖSK:s fokus riktats mot den internationella 

spelarmarknaden i en betydligt större skala. 
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I en artikel från 2012 i Nerikes Allehanda konstaterar tränaren Patrik Werner att rekryteringen först 

och främst ska ske lokalt, koncentrerat till Degerfors och Karlskoga, och därefter mot Karlstad och 

Örebro. Men i slutändan påpekar Werner att kvaliteten är av högst prioritet, och att denna kan hittas 

även i utlandet, om det inte är möjligt i det lokala upptagningsområdet. I artikeln framställs ett 

DIF ”nästan utan degerforsare”, och man pekar på att bara åtta av 24 spelare fostrats i de egna leden. 

Werner förklarar detta med att DIF de senaste åren blivit söndervärvade av allsvenska och utländska 

klubbar, och fått se sina lokala förmågor försvinna i en allt större utsträckning.
110

 Samtidigt visar 

den statistik jag tittat närmare på att en majoritet av spelarna år 2012 hämtats ifrån närområdet, även 

om det inte handlar om ”ur-degerforsare”. 

3.3 Förhållandet mellan fotboll och samhälle i Degerfors 

 

Sedan år 2010 har Vänsterpartiet egen majoritet i Degerfors kommunfullmäktige. Partiet gick till val 

där en av de viktiga frågorna kretsade kring satsningar på fotbollen. Såväl en konstgräsplan intill 

Stora Valla, som renovering och upprustning av arenan utlovades.
111

 I partiets analys av valresultatet 

lyfts de utlovade investeringarna på fotbollen också fram som en nyckelfaktor till framgångarna.
112

 

Idag har konstgräsplanen anlagts, och ombyggnationen av Stora Vallas sittplatsläktare påbörjats. 

Den totala kostnaden för detta väntas landa på 25 miljoner kronor, vilket finansieras av Degerfors 

kommun och det kommunala investeringsbolaget Degerforsbyggen enligt en fyraårsplan. I övrigt 

tilldelas Degerfors IF varje år ett kommunalt driftsbidrag på 550 000 kronor.
113

 Ökade krav från 

Svenska Fotbollsförbundet säger bland annat att varje arena i Superettan måste ha 1000 sittplatser. 

Detta säkerställs i och med utbyggnaden av sittplatsläktaren på Stora Valla.
114

 Sedan tidigare finns 

även Stora Halla, en inomhushall för fotboll, vilken även den bekostades kommunalt år 1998. 

 

Att fotbollen spelade en viktig roll för partiets valframgångar är kommunstyrelsens ordförande i 

Degerfors övertygad om. Enligt honom fyller DIF flera viktiga funktioner på orten. Fotbollen och 

DIF ses som en etablerad del av identiteten i Degerfors, och betraktas som en sammanhållande kraft 

i samhället, vilken lokalbefolkningen kan vara stolta över. Fotbollens historiska fäste på orten värnas 

på det politiska planet, och hävdas vara av betydelse såväl för den egna befolkningen som i 

marknadsföringen mot övriga landet. För en liten ort som Degerfors menar kommunstyrelsens 

ordförande att fotbollen blir en viktig symbol som sätter kommunen på kartan. De kommunala 

satsningar som genomförs motiveras av argument som betonar den sociala aspekten, kopplad till 
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självkänsla och lokal stolthet, samtidigt som dess betydelse för platsmarknadsföringen accentueras. 

Satsningarna kopplade till DIF tros även ha folkligt mandat, eftersom dessa var starkt närvarande i 

Vänsterpartiets lokala valkampanj. En viktig detalj i frågan går att hitta i bristen på 

företagssponsorer till DIF. Eftersom järnverkets stöd marginaliserats och inga andra större sponsorer 

finns på orten, hävdas att kommunens stöd krävs för att föreningen ska kunna överleva på elitnivå, 

och möta de ökade krav som ställs på elitfotbollsklubbarna från Svenska Fotbollsförbundet. 

Kommunstyrelsens ordförande uppfattar även en lokal opinion som idag, när konstgräsplanen 

anlagts och ombyggnationerna av Stora Valla startats, ser positivt på investeringarna. Att inte satsa 

på fotbollen och DIF skulle därför vara tjänstefel från kommunens sida. DIF betraktas som såväl ett 

medelstort företag, fotbollsförening, varumärke för kommunen, vilka dessutom bedriver viktig 

ungdomsverksamhet. Fotbollens betydelse för identiteten i Degerfors fastslås som djupt rotad, och 

inte något som försvinner i första taget.
115

 

 

Vidare ser kommunstyrelsens ordförande att DIF:s identitet som förening sträcker sig även utanför 

Degerfors, och dessutom blir av regional karaktär, då man blir en symbol för hela Värmland, vilket 

även överensstämmer med klubbens ambition om att vara ”hela Värmlands lag”. I detta spelar DIF:s 

lokala förankring stor roll, eftersom en stor del av spelarna traditionellt sett hämtats från de egna 

leden eller närområdet, vilket ses som positivt från kommunledningen. Kommunen, genom bolaget 

Degerforsbyggen, erbjuder exempelvis boenden till spelarna i DIF. Detta eftersom man gärna ser att 

spelarna bor på orten, och ska vara införstådda med vad det innebär att spela för DIF, och känna till 

de lokala förhållandena.
116

 

 

I kommunen pågår arbete med att sammanbinda föreningen och kommunens värderingar i ett 

djupare samarbete. DIF ska fungera som ett varumärke även för Degerfors kommun. Detta ska ske 

genom att DIF inte bara förknippas med de sportsliga framgångarna på fotbollsplanen, utan även 

med kommunen Degerfors. Kommunstyrelsens ordförande beskriver en identitet och inställning i 

DIF, som säger att ”allt är möjligt” trots att förutsättningarna är begränsade i jämförelse med andra 

elitföreningar. Denna inställning borde anammas även i kommunens strategier och marknadsföring, 

vilka ska betona att Degerfors har möjligheter att behålla sin befolkning och locka näringsliv. Vidare 

menas att DIF är ett bevis på att pengar inte nödvändigtvis behöver betyda allt i dagens samhälle. 

DIF har lyckats befästa sin position i elitfotbollen trots att de ekonomiska resurserna är betydligt 

mindre jämfört med många av konkurrenterna. Detta är något som även borde anspelas på i 

kommunala strategier, då Degerfors som ort visst har utvecklingsmöjligheter, trots en ojämn 
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nationell regionalpolitik.
117

 

 

Beskedet om stödet till DIF och Stora Valla mottogs med glädje från föreningen. Föreningen var av 

uppfattningen att den tidigare politiska majoriteten behandlade Stora Valla-frågan för långsamt, och 

att de inte kunde visa någon tydlig tidsplan för de ombyggnationer som fotbollsförbundet kräver.
118

 

Arenaansvarig i DIF menade att kommunen i och med detta visade upp sin starka passion för 

fotboll, samtidigt som Stora Valla-frågan hävdades lösas relativt billigt i jämförelse med andra fall i 

landet.
119

 Dessutom är Stora Valla ett viktigt varumärke i sig själv, och något viktigt att bevara.
120

 

Torsten Palm, nuvarande ordförande, ser det som att renoveringen och utbyggnaden av Stora Valla 

sker enligt den betydelse Degerfors tillskriver fotbollen. Palm pekar på de stora skatteintäkter som 

DIF genererar till kommunen, men också till den reklam som föreningen gör för hela Degerfors. 

DIF:s PR-värde för kommunen i stort bedöms vara av stor vikt, och satsningarna på Stora Valla blir 

därför rimliga. Detta gör sig även gällande i det intresse som finns för DIF även utanför orten. 

Klubben ser sig själva som ”hela Värmlands lag”, samtidigt som medlemsantalet ute i landet är 

stort, och stora anonyma ekonomiska bidrag kommer in från hela Sverige.
121

 

 

I en intervju med en styrelseledamot och tidigare spelare i DIF, klargörs tydligt att en viktig del av 

syftet med föreningens verksamhet är att fostra talanger genom en god fotbollsutbildning. Den 

lokala förankringen är av stor betydelse, och det är viktigt med en kärna av egna produkter eller 

spelare hämtade från omgivningarna. Samtidigt gör klubbens starka traditioner och historia att det är 

lätt för spelare utifrån att bli ”degerforsare”, och ta till sig den anda som finns på orten. Det finns en 

stark gemenskap, kopplat till stora chanser till speltid för unga spelare, som gör att klubben kunnat 

fostra och utveckla spelare från hela landet. Fotbollskulturen ”sitter i väggarna” på Stora Valla, och 

är något som kan användas för att locka talanger, trots att övrigt samhällsliv inte går att jämföra med 

det många av de andra städer som tillhandahållet elitfotbollsklubbar. I föreningens ambition om att 

bli ”hela Värmlands lag” finns dock mycket arbete kvar. För att bli än mer integrerade i Värmland 

måste marknadsföringen i regionen förbättras. Även om DIF är välkänt både regionalt och nationellt 

måste ett aktivare arbete ske för att locka till sig såväl publik, som sponsorer och talanger.
122

 

 

Synen på betydelsen för kommunen i stort tycks överensstämma med kommunledningens i 

Degerfors. Fotbollen har en viktig del i den bruksanda som, enligt styrelseledamoten, än idag 
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kännetecknar Degerfors som ort. I DIF finns en familjär känsla, likt den som finns i samhället 

Degerfors. Både på järnverket och på fotbollsplanen kämpas för ett gemensamt mål, och en 

slags ”fighting spirit”, där alla gör sitt yttersta för att verksamheterna fortsatt ska ha en framtid. 

Denna kämpaglöd utgör också det som beskrivs som bruksandan i Degerfors.
123

 

 

Även om DIF:s sportsliga framgångar är viktiga för gemenskapen och sammanhållningen på orten i 

stort, lyfts föreningens barn- och ungdomsverksamhet fram, som hävdas vara en viktig plattform i 

Degerfors. Det pågår ett aktivt arbete med att förstärka banden till fotbollsgymnasiet på orten, där 

förutsättningarna för framtiden skapas. Modellen, som innebär att barn- och ungdomsverksamheten 

prioriteras. är bundet till såväl fritidsverksamhet för unga, som att DIF:s A-lag i slutändan ska 

stärkas. Med sina anläggningar ska DIF tillhandahålla en miljö som möjliggör spel för elitfotboll, 

men också en verksamhet för barn och ungdomar som vill spela fotboll. Detta är också ett av 

argumenten till varför kommunens investeringar i Stora Valla är försvarbara. Medlen från 

kommunen ska inte bara användas för att DIF ska behålla sin plats i elitfotbollen, utan också 

investeras i ungdomsverksamheten. DIF fungerar även som en stor fritidsgård i Degerfors, dit alla 

barn och ungdomar är välkomna, vilken också stärks av att anläggningarna vid Stora Valla fräschas 

upp och förbättras.
124

 

 

Den styrelseledamot i DIF jag intervjuat påtalar ett stort hot i de krav som Svenska 

fotbollsförbundet stället. Enligt honom är kraven inte anpassade efter de förutsättningar som finns i 

Degerfors och andra mindre orter, utan efter de problem som existerar i storstäderna. 

Fotbollsförbundets bestämmelser missgynnar möjligheterna att bedriva elitfotboll på mindre orter, 

och är ett led i den nationella utveckling som tar död på landsbygden, samtidigt som storstäderna 

växer. För klubbar som DIF finns inte samma sponsorstöd som i storstäderna, vilket leder till att 

kommunerna måste göra investeringar likt de som nu görs på Stora Valla. Även om det ideella 

arbetet i Degerfors är unikt, och också en indikator för fotbollens betydelse, räcker det inte till när 

DIF ständigt måste få in allt större ekonomiska medel för att möta fotbollsförbundets krav.
125

 

3.4 Politisk konflikt 

 

Fotbollens lokala förankring i Degerfors är svår att ifrågasätta, men detta hindrar inte debatt om 

stödet till den. Alla i Degerfors är inte överens om att de 25 miljoner som investeras i Stora Valla är 

välmotiverade, vilket märks av i den politiska debatten. När kommunstyrelsen beviljade stödet till 

Stora Valla yrkade den politiska alliansen i Degerfors på avslag i en reservation, och det är dessa 
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partier som riktar den största kritiken mot investeringarna kopplade till DIF. Summan 25 miljoner 

anses alldeles för stor, och istället föreslås en siffra på sju miljoner.
126

 Även hos Socialdemokraterna 

i Degerfors har skepsis rått kring satsningarna på Stora Valla. Partiet motsatte sig den del av 

kommunstyrelsens förslag som sade att A-planen på Stora Valla skulle förses med värmeslingor.
127

 I 

ett tilläggsanslag för satsningarna på Stora Valla som behandlades i kommunfullmäktige hösten 

2011 yrkade den socialdemokratiska gruppen bifall, men lät meddela att ”Vi säger ja till att flytta 

investeringspengarna, men gör det under protest eftersom de investeringarna har inget med de krav 

som svensk fotboll kräver.”
128

 

 

I samband med investeringarna i Stora Valla författades en reservation av alliansgruppen i 

Degerfors. I en intervju med ett av de moderata oppositionsråden som stod bakom reservationen, 

hävdas förvisso att fotbollen är starkt bidragande till självkänslan i Degerfors, och att den knyter an 

till den bruksanda hen vill framlyfta i positiva ordalag (till skillnad från bruksmentaliteten, vilken är 

kopplad till jantelagen, och står för något negativt och bakåtsträvande). Fotbollen hävdas ge bra PR 

externt, men också utgöra en symbol att samlas kring för ortens medborgare. Enligt oppositionsrådet 

genererar DIF ett starkt kulturellt värde till Degerfors, och föreningens lokala förankring är stark.
129

 

 

Samtidigt ser oppositionsrådet en orimlighet i omfattningen av de investeringar som görs i Stora 

Valla. Enligt honom, och alliansgruppen i Degerfors, prioriteras fotbollen framför vård, skola och 

omsorg på det politiska planet. Enligt denna argumentation är 25 miljoner en allt för stor summa för 

skattebetalarna. Det som istället föreslås, 7 miljoner, anses däremot vara rimligt. Det argumenteras 

istället för att DIF själva måste ta ett större ansvar för sin ekonomi, och försöka hitta en större andel 

företagssponsorer själva. Enligt denna syn kan DIF inte förlita sig på att kommunen håller 

föreningen livsduglig. Man måste istället bli mer självständiga i större utsträckning. Vidare nedtonas 

DIF:s ekonomiska värde för samhället Degerfors i stort. De sportsliga framgångarna genererar en 

stärkt självkänsla hos invånarna och bygger upp ett starkt kulturellt värde, men hävdas inte bidra till 

fler företag eller nyinflyttade. Vidare argumenteras för att kommunen ej varit tillräcklig aktiv i sin 

marknadsföring. Även om fotbollen måste vara en given del i kommunens marknadsföring, menar 

oppositionsrådet att det inte finns någon vilja att lyfta fram andra verksamheter. Fokus på fotbollen 

hos kommunledningen märks även av genom att annan idrott glöms bort i satsningarna på DIF. 

Genom en ”Degerfors-dag” eller ett liknande arrangemang skulle uppmärksamhet kunna riktas mot 
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andra idrotter, som också är viktiga för föreningslivet i Degerfors.
130

 

 

Oppositionsrådet hävdar att fotbollen haft en förblindande effekt i det politiska styret i Degerfors. 

Han menar att DIF jämställs med verksamheterna vård, skola och omsorg, som borde vara av största 

prioritet.
131

 Denna syn skiljer sig från den politiska majoritetens, som är av uppfattningen att 

oppositionen tagit siffran 25 miljoner ur sitt sammanhang. Detta eftersom ombyggnationerna av 

Stora Valla finansieras över en fyraårsplan, samtidigt som finansieringen är en del av kommunens 

investeringsbudget, och inte driftsbudgeten, och dessutom i samverkan med det kommunala bolaget 

Degerforsbyggen.
132

 I jämförelsen mellan medlen som tilldelas DIF och vård, skola, omsorg väljer 

kommunstyrelsens ordförande att använda den del av driftsbudgeten som går till fotbollen och Stora 

Valla. Denna summa är på 550 000, vilket upptar 0,22 procent av kommunens totala driftsbudget.
133

 

Denna siffra är den som borde användas i jämförandet med andra kommunala verksamheter, vilket 

Vänsterpartiet klargör i en redovisning av fördelningen av kommunalskatten i Degerfors.
134

 

Vänsterpartiet lyfter vidare fram att DIF levererar 1,5 till 2 miljoner i skattintäkter till kommunen 

varje år, vilka i sig kan användas till skola, vård och omsorg.
135

 Kommunledningen betonar även att 

det diskuterade stödet i andra kommuner, där fotbollslaget varit i samma situation som DIF, varit 

betydligt större.
136

 

 

Oppositionsrådet tror inte att något folkligt mandat finns till de satsningar som genomförs på Stora 

Valla. Hans uppfattning är att väljarna inte var medvetna om vad satsningarna skulle innebära i 

realiteten, och att mer pengar gått till fotbollen än vad som förväntades, när rösten lades på 

Vänsterpartiet. Istället för de 25 miljoner som går till Stora Valla menar oppositionsrådet att DIF, 

tillsammans med andra mindre klubbar i elitfotbollen, gå samman och ställa hårdare krav på 

Svenska Fotbollsförbundet, för att förhindra de orimliga arenakraven. Samtidigt måste kommunen, 

enligt oppositionsrådet, lämna större ansvar åt DIF själva i den ekonomiska driften av föreningen, 

där egna kontakter med större sponsorer måste knytas. Det är dessutom viktigt att den kommunala 

ledningen inte agerar utifrån egna intressen och sympatier för fotbollen och DIF, utan efter vad som 

faktiskt är välbehövligt för befolkningen i Degerfors.
137
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3.5 Degerfors IF och turism/näringsliv 
 

Bild 3. Informationstavla i centrala Degerfors. Foto: Olof Elander.  
 

I Degerfors finns Sveriges enda fotbollsmuseum, som enligt den värmländska turistbyrån 

www.varmland.se ”bjuder på äkta nostalgi” och är ”ett riktigt eldorado för alla fotbollsälskare”.
138

 

Museet är beläget intill Stora Valla, och har finansierats med hjälp av EU-medel. Med motiveringen 

att museet är unikt i sitt slag, och känt såväl regionalt och nationellt beviljades man år 2012 ett 

projektstöd om 30 000 kronor från Örebro läns landsting.
139

 I en utvecklingsplan för nyttjande av 

kulturmiljöer och kulturarv i Degerfors lyfts fotbollsmiljön kring Stora Valla fram som en given 

representant för den traditionella bruksmiljön på orten. I förslaget som presenteras i 

utvecklingsplanen är fotbollsmuseet en viktig del, som ska bidra till att besöksnäringen ska öka i 

Degerfors. Enligt en prioriteringsordning är museet också högst på listan över de verksamheter som 

bör satsas på främst.
140

 Det lyfts även fram som en av kommunens främsta sevärdheter på 

kommunens hemsida.
141

 En informationstavla (Bild 3) indikerar på fotbollens betydelse för 

lokalturismen i Degerfors. Av tolv kända namn från Degerfors går fem stycken att koppla till fotboll 

och Degerfors IF. Fotbollen tycks dessutom färga verksamheter som primärt inte handlar om DIF. 

Ett projekt för näringslivet och järnverkets framtid i Degerfors betitlades som ”Avspark i 
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Degerfors”.
142

 Även namnet på utvärderingen av projektet andades fotboll, nämligen ”En offensiv 

för avancemang”.
143

 

 

Bild 4. Rondell, Stora Valla-vägen i Degerfors. Foto: Olof Elander.  

3.6 ”Vi mot världen”- Degerfors IF ur ett supporterperspektiv 

 

I denna del av uppsatsen redogör jag för de intervjuer jag genomfört med supportrar, samt den 

granskning som gjorts av yttringar på supporterföreningen Vulkanernas diskussionsforum på 

internet. Jag har genomfört intervjuer med fyra supportrar, där respondenterna i texten betecknas 

som IP1, 2, 3 och 4. 

 

I de supporterintervjuer jag genomfört lyfts vikten av kulturbärare i laget fram, vilka förstår vad det 

innebär att representera DIF. Dessa hittas lättast i de egna leden, men även i kringliggande 

omgivningar runt Degerfors. Framförallt ska värmländska spelare fångas upp, eftersom Degerfors 

ses som starkt geografiskt bundet till den värmländska kulturen och identiteten. På frågan vad som 

kännetecknar DIF svarar IP2; ”Det är just det att dom har mycket egna spelare, tror jag att det är.” 

Den tradition och historia som finns i DIF innebär dock att spelare från hela landet kan lockas till att 

spela för Degerfors. Detta möjliggör den kultur och miljö som man ur supporterperspektiv menar 

existerar i DIF och Degerfors. Traditionen i Degerfors gör det möjligt för spelare utifrån att ta 

klubben till sitt hjärta, vilket gör att även dessa kan utvecklas till kulturbärare. Så länge en spelare är 

mottaglig för andan i Degerfors finns goda möjligheter till att bli en del av gemenskapen och 

kulturen, oavsett var man kommer ifrån. Detta sägs också bero på att DIF gjort sig kända ute i landet 

som en klubb där unga talanger får chansen, och också kan utvecklas som fotbollsspelare. 
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Enligt IP3 och IP4 står DIF för det klassiska i fotbollen. Föreningen är tung på tradition och historia, 

och har lyckats stänga ute de moderna värderingar som styr fotbollen på många andra håll i landet. 

Detta exemplifieras bland annat med att Stora Valla fortfarande har naturgräs, och att man inte sålt 

ut arenanamnet Stora Valla. Det är något speciellt med att se fotboll i Degerfors, där 

kommersialiseringen ännu inte tagit över. DIF är dessutom lätta att relatera till hos alla 

fotbollsintresserade i landet, med tanke på klubbens tradition och historiska framgångar. 

 

Klubbens fäste och igenkännande ute i landet exemplifieras av IP2 genom det stöd DIF fick i en 

Svenska Spel-kampanj. Enligt denna kampanj fick spelkunder välja att registrera sin favoritklubb 

när ett spel lades, vilket i sin tur genererade en procentuell andel av den spelade summan till 

klubben. När 2013 års säsong var över hade DIF samlat in 201 585 kronor, vilket inte slogs av 

någon annan förening i Örebro län. I jämförelse samlade Örebro SK in 125 675 kronor.
144

 Dessutom 

lyfter IP2 fram tipsklubben i Degerfors där supportrar går samman, och hälften av alla vinster går 

direkt till DIF.
145

 Detta ska ha genererat flera hundratusentals kronor till föreningen. Sådan 

företagsamhet och handlingskraft hävdas vara unik för DIF, och inte bara rotad i Degerfors, utan 

även på andra håll i riket. 

 

Spelarnas lokala förankring tycks därför vara ett viktigt inslag i relationen mellan DIF och orten 

Degerfors. Detta gäller även på ledarsidan, där tränarnas delaktighet i ”den lokala gemenskapen” ses 

som positiv. Både IP1 och IP2 pekar på fall i historien där den lokala förankringen gått förlorad, då 

föreningen satsat på internationella och nationella importer i större utsträckning, vilket visat sig bli 

misslyckat. Detsamma gäller de tränare som inte visat tillräcklig hänsyn för den kultur som funnits 

kring DIF. Samtidigt nåddes stora framgångar under mitten av 1990-talet, där jugoslaviska spelare 

spetsade den lokala truppen, vilka också blev del av gemenskapen i Degerfors. 

 

Samtliga supportrar menar att DIF bör sträva efter att bli ”hela Värmlands lag”. Detta gestaltar sig i 

spelartruppen, som bör koncentreras till värmländska spelare i möjligaste mån, men även i publiken 

på matcherna. Någon undersökning kring vart publiken kommer ifrån har för mig inte varit möjlig 

att göra, men flera av supportrarna hävdar att publiken på Stora Valla till viss del kommer från hela 

Värmland. IP1 pekar exempelvis på att över 2000 tog sig till Karlstad, när DIF tvingades spela på 

Tingvalla IP, då Stora Vallas gräsmatta inte var spelbar tidigt under säsongen 2013. Detta går att 

jämföra med hemmapremiären samma år, då man hänvisades till Örebro och Behrn Arena, en match 
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som endast bevittnades av 418 personer. Detta förklaras genom den kulturella tillhörigheten till 

Värmland. IP1 betonar att denna blir allt viktigare eftersom Degerfors administrativt tillhör Örebro 

län. Enligt honom är det dessutom viktigt att DIF fortsätter att bedriva ett arbete med att integrera 

föreningen i Värmland. Detta skulle exempelvis kunna ske genom träningsmatcher mot lag 

runtomkring i Värmland, och att man ställer upp i Värmlands distriktsmästerskap med åtminstone 

ett par A-lagsspelare. Tillhörigheten till Värmland är även påtaglig på supporterföreningen 

Vulkanernas forum. En användare uttrycker det hela enkelt; ”DEGERFORS = HELA 

VÄRMLANDS LAG!”
146

. En annan betonar DIF:s representativitet för Värmland inför det 

prestigefyllda derbyt mot rivalerna Örebro SK; 

 Till derbyt måste vi verkligen ha EN "klack"! Ska vi skämma ut oss för dem vi hatar 

mest? Ska vi låta dem stå där och hånflina? NEJ! Vi ska ha EN klack, vi ska sjunga o 

hoppa så hela jävla läktarn gungar! det ska eka till skåne o tillbaka! Vi ska visa dem 

grinande närkingarna vad värmland står för!
147

. 

 

Att banden till Värmland vill understrykas gjordes även tydligt i samband med en match mot 

Hammarby sommaren 2012. Innan matchen delades tröjor med texten VärmLAND vs HammarBY 

ut till alla åskådare. 

                  Bild 5. VärmLAND VS HammarBY. Foto: Olof Elander.  

 

I identiteten kring DIF verkar även ett underdog-perspektiv vara närvarande. IP 1 och 2 pekar 

exempelvis på när DIF lyckades avancera till spel i allsvenskan år 1992, och detta med främst lokala 

spelare. DIF har betydligt sämre förutsättningar än konkurrenter, men klarar ändå av att spela fotboll 

på elitnivå, och gång på gång fostra spelare som tar steget till landslag och spel i toppligor.  Det 

djupa engagemanget på orten förklaras till stor del av att klubben haft förmåga att ta fram dessa 

spelare, som kommer just från Degerfors och de närmsta omgivningarna; ”bygdens pôjkar”. DIF:s 
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lokala förankring ligger även till stor grund för den stolthet och lojalitet som finns över orten 

Degerfors hos flera av supportrarna. Detta betraktas som starkt kopplat till en slags känsla av 

gemenskap på hela orten. I detta identifieras en typ av ”vi mot världen”-attityd, som flera av 

supportrarna upplever skiljer sig från andra klubbar i större städer. DIF har inte mest pengar, den 

flådigaste arenan, eller de internationella stjärnspelarna, men lyckas ändå gång på gång att behålla 

sin plats i elitfotbollen, och konkurrera trots sämre villkor. 

  

På supportklubben Vulkaneras forum lyfts så kallade kulturbärare och den unika fotbollsmiljön i 

Degerfors fram i stor utsträckning, vilket jag väljer att exemplifiera med några citerade inlägg; 

 Med EN spelare (som jag skrev) menar jag Nutt, som varit degerforssupporter sen liten 

grabb. Givetvis förstår jag och respekterar spelare som vill uppåt i karriären, men i fallet PS 

där han först säger att han hellre går upp i AS med Dif än vinner 100 miljoner och någon 

månad senare skriver på för största rivalerna, då är man en hycklare.
148 

 

Många förfaras säkert över planens skick. 

Välkomna till Värmland, välkomna till höst hos Bruket. Lera, regn, rusk, bollar som fastnar 

i vattenpölar. Förbannad Werner. Eric från Edsvalla. Letälven med gula höstlöv. 

Brukspôjker. Inställning.
149 

 

FÖRKLARA DÅ FÖR H**VETE VAD VI SKA HITTA 11 SPELARE SOM 

KOMMER STANNA I DIF I 5 ÅR! 

Jag vet vart de finns, i Ängebäck och Strömtorp..
150

 

 

Den kulturella tillhörigheten som supportrarna ser till Värmland blir nästan som tydligast i 

avståndstagandet till Örebro och Örebro SK. Rivaliteten ses starkt på, och inget som bedöms som 

förlegat eller irrelevant idag. 

 

 

Likaså anser jag inte att man lämnar föreningen för att gå till Örebro! Klubben som 

under lång tid varit vår nemesis. Vissa tycker detta är passé, själv tror jag att DIF 

tjänar på detta derbytjafs! Det skapar intresse, väcker känslor och blir vårat vi och 

dom.. att gå från DIF till ÖSK är ingen vanlig transfer i mina ögon.
151

 

 

I flertalet av de intervjuer jag genomfört lyfts motståndet till såväl Örebro och ÖSK fram som en 
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viktig del av identiteten som kopplas till Degerfors. Den geografiska närheten, och klubbarnas 

historiska relation till varandra går inte att bortse ifrån. IP2 lyfter exempelvis fram att många 

supportrar, av principskäl, vägrade att åka till Örebro när DIF tvingades spela hemmamatch på 

Behrn Arena, då Stora Valla var ospelbar. IP3 menar att ÖSK står för den modernitet och 

kommersialisering som urholkat kärnan i fotbollen, genom att man exempelvis var tidigt ute med 

konstgräs, och dessutom sålt ut arenanamnet (från Eyravallen till Behrn Arena). Detta gör sig tydligt 

gällande i ett par omdiskuterade övergångar som skett mellan klubbarna på senare år. Sommaren år 

2010 blev det klart att Emil Berger inte längre skulle spela för Degerfors IF. Efter säsongen, när 

kontraktet med DIF gått ut, skulle den nya klubben istället bli Örebro SK. En väg som ingen spelare 

gått på 14 år. Reaktionerna lät inte vänta på sig, hos de näst intill upproriska DIF-supportrarna. En 

spelare från de egna leden, som går till den värste konkurrenten, dessutom gratis! Till saken hör 

även att Emils pappa, Henrik Berger, klassas som en av klubbens största legender genom 

tiderna. ”Att kalla Emil Berger för judas är inte att nyttja något "löjligt tillmäle". Det är att göra en 

korrekt beskrivning av hans egenskaper och beteende genom att dra paralleller till en "historisk" 

person och dennes gärningar.”, var en kommentar från en ilsken supporter då.152
 En supporter låter, 

tre år senare, meddela att karriärvalet ännu inte är bortglömt; ”Emil Berger kommer aldrig mer spela 

för Degerfors IF.”
153

 Inlägget gillades av 25 användare, vilket verkar som ett högt antal jämfört med 

hur många ”gillningar” som vanligen delas ut på forumet. 

 

Nästa slag mot DIF-supportrarna kom hösten 2011. Det var då nästa Degerforsare kom att 

gå den ”förbjudna” vägen till Örebro. Efter att Christoffer Wiktorssons kontrakt gått ut med DIF 

valde han spel för Örebro SK. Återigen rörde det sig om en spelare från de egna leden som gick till 

den, i supportrarnas ögon, värste konkurrenten, dessutom utan att Degerfors IF erhöll någon 

ekonomisk ersättning. Inte heller denna gång var reaktionerna från DIF-supportrarna nådiga. 

 

Vi är alla lurade! Av vad vi trodde var en av oss... Det som är värst är ju att brukets egna 

söner ens överväger ÖSK. Vad har gått fel?!”, ”Så länge det inte skurit sig något så in i 

helvete med DIF, så fattar jag inte hur Wiktorsson tänkte. Han har ju för fan lirat i 

Degerfors hela livet och har föreningen att tacka för att han ens kan spela fotboll. Vad 

fan tänkte du med Christoffer?
154
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Senare under samma höst valde även bygdens skyttekung på Stora Valla, Peter Samuelsson, spel i 

ÖSK framför DIF. Även detta beslut väckte ilskna reaktioner. 

 

Efter matchen på Valla 1993 då Otto fick benet avsparkat och Elovsson poliseskort 

hem(ni har väl inte glömt) borde det vara helt omöjligt för någon som spelat i en 

degerforströja att gå till Örebro. Men tydligen betyder fotbollshistoria bara något för en 

äkta supporter, spelare glömmer fort och bara något år efter denna match drog Tjerna till 

Örebro och så har det fortsatt och Samuelsson är inte den sista, det fattas bara att 

Toivonen bestämmer sig för att avsluta karriären i Örebro en dag så har man fått det 

slutliga beviset på att fotbollspelare är......ja ni vet
155

 

 

Som sagt går man till ö-k så är man förbrukad i Bruket , någonstans måste vi dra en 

gräns och måste väl finnas hungriga bättre än spelare än PS men ingen kan ta allt bra 

ifrån han ,men man kan inte leva på gamla meriter
156

 

 

Samtidigt bör påpekas att det i samtliga fall tycks ha funnits supportrar som varit mer förlåtande. 

Under hösten 2013 höjdes exempelvis vissa röster för att ta hem Peter Samuelsson igen
157

, då 

sejouren i ÖSK inte visat sig speciellt lyckad (något som gjordes redan sommaren 2012, då han 

återvände till DIF på lån under tre månader); 

 

”Kan verkligen inte förstå hur ni kan döma Peter som gjorde riktigt bra ifrån sig i DIF, 

som räddade kvar klubben förra säsongen. Han har inte gjort något fel överhuvudtaget 

han fick en sista chans i karriären att lira i AS självfallet skall han ta den. 

Nää Peter vill du komma tillbaka till klubben så är du välkommen!'”
158

 

 

 ”Då kan jag inte förstå varför man inte skulle ta emot honom (Peter Samuelsson, 

egen anmärkning) med öppna armar. Alla som är emot tycker alltså att det också var 

fel att ta emot honom förra spelåret och att det hade varit bättre att harva i div.1 nu i 

stället? ”
159

 

Oavsett hur man som supporter ser på övergångarna väcker de nämnda fallen mer debatt och 

diskussion än en ”vanlig” övergång. Ogillandet av Örebro och ÖSK lyfts i stor omfattning fram på 

forumet, och detta verkar vara en del av supporterskapet till DIF. I de genomförda intervjuerna går 

synpunkterna något isär, men tydligt är ändå att övergångar till ÖSK väcker engagemang och inte är 

något som kan tas lätt på, utan vidare. 
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Huruvida fotbollsmiljön i Degerfors är bunden till någon slags bruksanda är inte helt tydligt hos de 

supportrar jag pratat med. Samtidigt lyfter samtliga respondenter fram den gemenskap som finns 

kring DIF på orten, och att fotbollen blir något att samlas och enas kring. I och med att Degerfors är 

en så pass liten ort kommer spelarna och tränarna närmare ”vanligt folk”, där ”alla känner alla”, 

kopplat till en gemenskap som stärker den lokala samhörigheten. Det är möjligt att stanna en spelare 

eller ledare på stan och snacka om den senaste matchen, vilket är något man tror skiljer sig från 

klubbar i större städer. 

 

Samtidigt som en gemenskap, eller bruksanda om man så vill, påtalas, finns också delar av denna 

som inte ses som speciellt positiv. IP1 lyfter fram att fotbollen och DIF är tydligt mansdominerat, 

vilket hen kopplar till det som kallas bruksanda; ”det är gubbarna som styr”. Denna könsfördelning 

avspeglar sig i hela DIF, och framförallt i styrelsen, där det idag sitter en kvinnlig ledamot, som är 

en av få historiskt sett. Detta får som följd att bruksandan till viss del utgörs av manliga normer, 

vilket enligt respondenten innebär att föreningens utvecklingsmöjligheter och förnyelsearbete kan 

riskera att hämmas. 

 

De supportrar jag pratat med uppfattar kommunens stöd till DIF och Stora Valla som välmotiverat. 

Detta baseras på den betydelse fotbollen anses ha för Degerfors i stort, och det hål den skulle lämna 

efter sig om den försvann. Samtidigt lyfter IP3 och IP4 fram att, även om fotbollen ger ett viktigt 

bidrag, så får stödet inte innebära att andra verksamheter tar stryk. I en så liten ort som Degerfors 

menar de att det finns en stor vikt av att en mångfald av kulturella verksamheter finns. Den 

bruksanda som många gånger innebär gemenskap och samhörighet, kan också betyda jantelag och 

bakåtsträvande normer. Som ung måste det finnas utrymme till att sticka ut från mängden, och ha 

tillgång till ett stort utbud av kulturella verksamheter. Respondenterna lyfter därför fram betydelsen 

av ungdoms- och fritidsgårdar, som inte är bundna till DIF, och att investeringar i sådana inte får 

hindras av ett allt för starkt fokus på enbart fotbollen i kommunen. 
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4. Analys- fotbollen som symbol för Degerfors   

I föreliggande kapitel ämnas diskuterade begrepp och tidigare forskning återkopplas till de 

empiriska fynd som i tidigare kapitel redogjorts för. Uppsatsens syften och frågeställningar styr 

inriktningen på diskussionen, och utgör det ramverk inom vilket analysen sker. 

 

Enligt Tuan blir rummet, med dess egenskaper och attribut en symbol för den maktutövning som 

sker.
160

 Den makt som i denna undersökning blivit tydlig är den politiska. Den politiska makten i 

Degerfors ser fotbollens integrering i den lokala identiteten som ett starkt argument för de satsningar 

som genomförs. Tuan beskriver en risk för att platsens faktiska egenskaper glöms bort i 

maktutövningen, men så ter sig inte fallet vara i Degerfors. Något som dock tål att lyftas upp är den 

politiska konflikt som uppstått som följd av satsningarna på fotbollen. De huvudsakliga 

motargumenten tycks däremot inte bestå i att fotbollen inte är den del av identiteten i Degerfors, 

utan i att omfattningen av satsningarna är för stor, och att andra sektorer i samhället borde prioriteras 

framför fotbollen. 

 

Tuans begrepp Topophilia går att översätta till platskärlek, och inrymmer de känslomässiga band 

som finns mellan människor och den leva miljön på en plats.
161

 Efter min empiriska insamling är jag 

övertygad om att denna platskärlek är möjlig att påtala i Degerfors. Fotbollen utgör ett tydligt 

känslomässigt band mellan platsen och människorna på platsen. I ortens historia är fotbollen djupt 

förankrad, och har här en tydlig särställning. Att exempelvis ungefär en fjärdedel av ortens invånare 

idag besöker matcherna vittnar om en betydelse som inte bara går att förklara genom sportsliga 

framgångar och intressen. En allmänt vedertagen uppfattning om att klubbens lokala förankring är 

av yttersta vikt tycks finnas på orten, oavsett hur stora medel man anser att DIF har rätt till ur ett 

politiskt perspektiv. Detta är en värdering som verkar delas av de styrande på orten, klubben själva 

och de flesta av supportrarna.  

 

Att känslorna till fotbollen är så starka i Degerfors beror till stor del, om Tuans teori stämmer, på att 

klubben är så pass mån om dess lokala fäste. En stor del av spelarna kommer ifrån närområdet, och 

sponsorerna är även de lokala. Hemmastadion Stora Valla är en viktig plats i stadsmiljön, är 

kulturminnesmärkt, och ett viktigt landmärke i Degerfors. Både ur föreningens, kommunledningens 

och supportrarnas perspektiv är man mån om den lokala förankringen, vilken inte kan förloras till 

vilket pris som helst. Jag uppfattar att detta till stor del har att göra med frågan om klubbens 

symboliska värde för orten i stort. Sådana värden betonas av Tuan, som hävdar att symboler är 
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viktiga i skapandet av en platskänsla.
162

 Denna symbolik gör sig gällande när DIF spelar sina 

matcher på Stora Valla. Till stor del görs detta av lokala förmågor, som kan bära föreningens anrika 

historia och kultur vidare. Detta till skillnad från många andra konkurrerande klubbar, som 

exempelvis Örebro SK, där en eventuell lokal förankring inte kan sägas vara baserad på ett lokalt 

eller regionalt spelarunderlag. 

 

Ovanstående diskussion är även möjlig att applicera enligt den platsidentitet som Relph definierar. 

Framför allt menar jag att hans två sista punkter (se s.12-13) gör sig gällande i Degerfors. Relph 

talar om att aktiviteter, händelser och levnadssätt i den fysiska miljön är viktig för 

platsidentiteten.
163

 Att fotbollen ligger till grund för såväl viktiga aktiviteter, händelser och 

levnadssätt i Degerfors är tydligt. När matcher utspelas på Stora Valla sluter stora delar av ortens 

befolkning upp, som ingen annan händelse eller annat arrangemang kan leva upp till. Relph 

beskriver vidare ett kollektivt och individuellt agerande på platsen, vilket ligger till grund för 

menings- och identitetsskapande.
164

 Här är det lätt att känna sig igen i diskussionen från 

supporterled. I stödet till DIF finns inte bara en förhoppning om att tre poäng ska leda till en bättre 

tabellplacering, utan även en stolthet och lojalitet till Degerfors som plats. Att hålla på DIF är inte 

att hålla på vilket lag som helst, utan är uppbyggt av särskilda värderingar bundet till en unik kultur. 

Detta menar jag är möjligt att relatera till det meningsskapande agerande som diskuteras av Relph. 

 

Vidare diskuterar Relph en ökad platslöshet, vilken leder till att platser blir allt mer lika varandra. 

Denna verkar ännu inte slagit ut den kultur och historia som finns kring fotbollen på Stora Valla. 

Relph lyfter fram en växande, standardiserad masskultur i samhället, som underminerar platsen.
165

 

Men i samtal med politiker, föreningsrepresentant och supportrar tycks DIF stå för något som 

motsäger en utveckling som skulle innebära att klubben ställer sig till globala, kommersiella 

värderingar, vilka även gjort sig gällande även i fotbollsindustrin. Stora Valla heter inte ”Swedbank 

Arena”, gräset är fortfarande naturgräs, och en stor del av spelarna är från bygden eller närliggande 

omgivningar. 

 

Massey hävdar att platser idag är allt mer komplexa, och att detta kräver en ny typ utav definition av 

platskänslan, a global sense of place. Enligt denna definition tas hänsyn till den mångfald som en 

platsidentitet kan innehålla.
166

 I Degerfors tycks fotbollen vara en given del av identiteten, men 

                                                 
162

 Tuan 2001, s. 158 
163

 Relph refererad till av Seamon & Sowers ,s. 43-50 
164

 Ibid. 
165

 Ibid 
166

 Massey 1991, s. 24-29 



47 

 

samtidigt menar den politiska oppositionen att den nuvarande kommunledningen målar upp en allt 

för ensidig bild av Degerfors genom sina satsningar på fotbollen, där det hävdas att andra kulturella 

och idrottsliga verksamheter får för litet stöd. De konflikter Massey talar om verkar vara möjliga att 

relatera till den politiska diskussion som rått i Degerfors. Förvisso verkar de flesta vara överens om 

DIF:s bidrag till Degerfors platsidentitet, men att detta skulle vara det enda att uppmärksamma 

ifrågasätts av den politiska oppositionen. 

 

Även om antalet anställda på järnverket idag inte går att jämföra med antalet för trettio år sedan 

finns fortfarande en slags bruksanda att göra gällande enligt flera av de respondenter som fått låta 

sig höras i denna undersökning. I denna anda finns en gemenskap, där DIF blir något att samlas 

kring. Trots ständiga hot om nedläggning lyckas järnverket finnas kvar på orten, och trots den 

hårdnande konkurrensen i elitfotbollen lyckas DIF befästa sin position. Andan i Degerfors beskrivs 

av flera jag pratat med som att ”allt är möjligt”, även om förutsättningarna inte är de bästa. De flesta 

i Degerfors vet vad både järnverket och fotbollen betyder för orten, och i detta beskrivs en 

gemensam strävan för att verksamheterna ska klara sig. Hur bruksandan betraktas på det 

kommunala planet skiljer sig däremot något jämfört med de exempel som diskuteras i kapitel 2.3. I 

exempelvis Avesta finns en strävan mot ett nytt varumärke, där upplevelseindustrin ska stå i 

centrum. Bruksandan ses där av många politiker som förlegad, och som ett hinder för utveckling och 

förnyelse i kommunen.
167

 I Degerfors är förutsättningarna förvisso inte helt i enlighet med Avestas, 

men här tycks ingen strävan finnas efter att förnya den kultur och historia som byggts upp kring 

järnverket och fotbollen. I Degerfors finns ingen uttalad ambition om att skapa ett nytt varumärke. 

Istället ter det sig som naturligt att fortsätta satsa på det som redan finns. Det uttalas inte, varken av 

supportrar, förening eller politiker, som att bruksandan skulle vara något man vill bli av med. Det 

verkar inte finnas någon strävan efter att skapa ett nytt varumärke eller en ny identitet på orten, 

vilket jag uppfattar som en viss skillnad gentemot en stor del av den marknadsföring som sker på 

andra orter. Till viss del skulle jag även säga att detta motsäger den litteratur som lyfter fram den 

nya identitet som eftersträvas hos orter vilka tidigare dominerats av tung industri.
168

 Nu finns 

förvisso järnverket ännu kvar i Degerfors, men långt ifrån i samma utsträckning som tidigare. 

 

I Degerfors vill man ta vara på det som kännetecknar orten, och inte basera sin marknadsföring på 

sådant som hämtats utifrån. Det överensstämmer med den uppfattning som bland annat Tuan lyft 

fram, vilken hävdar att det som faktiskt är lokalt ska lyftas fram som kännetecken för en plats.
169
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detta spelar fotbollen väl in, eftersom klubben har en ambition om att det är lokala förmågor som 

ska bringa framgång. När DIF figurerar i media och andra sammanhang ute i landet är det som en 

lokal representant. Fotbollen i Degerfors verkar ur ett kommunalt perspektiv dessutom betraktas 

som något att samlas kring för ortens befolkning. På läktarna har social eller annan tillhörighet 

ingen betydelse. Till skillnad mot andra företeelser i samhället blir fotbollen inte föremål för en 

särskild klass, utan kärnan i en gemenskap, eller bruksanda, vilken alla sägs ha möjlighet att sluta 

upp till. Alla kan relatera till DIF, och glädjas över lagets framgångar, oavsett andra motsättningar 

som kan finnas på orten. På så sätt blir fotbollen en enande kraft i samhället, som syftar till att stärka 

moralen och självkänslan hos befolkningen. 

 

Men inte bara positiva egenskaper tillskrivs den bruksanda eller gemenskap som DIF beskrivs som 

starkt invävd i. Flera negativa aspekter av andan eller identiteten lyfts fram av respondenterna. Flera 

av respondenterna menar exempelvis att en jantelag finns inbyggd i bruksandan eller 

bruksmentaliteten, där det lämnas lite utrymme för att sticka ut från mängden. Detta 

överensstämmer också med en stor del av den litteratur som presenterats i denna uppsats.
170

 Från 

kommunen och DIF framlyfts starkt att klubben tillhandahåller en viktig ungdomsverksamhet, och 

fungerar som en viktig fritidsgård i samhället. Men är verkligen alla ungdomar i Degerfors 

intresserade av att spela fotboll? Några av respondenterna lyfter fram vikten av att en mångfald av 

kulturella verksamheter finns för unga på en liten ort som Degerfors. Fotbollen är central i 

bruksandan och samhället, men hur öppen är andan för nya influenser och verksamheter? En annan 

respondent påtalar bruksandans manliga dominans. Både järnverket och fotbollen är traditionellt sett 

manliga verksamheter. Och om nu järnverket, och framförallt fotbollen, representerar Degerfors, är 

det då bara män som representerar orten? En liknande diskussion förs av Jakobsson, där han menar 

att en kvinnlig representation saknas i den nya bilden som eftersträvas av Avesta.
171

 Möjligen finns 

en risk att även representationen av Degerfors blir selektiv. Finns utrymmet för kvinnor i 

representationen av den bruksanda, vilken kopplas till fotbollen och järnverket, som sägs stå för 

gemenskap och samhörighet i Degerfors? 

 

I Degerfors dominerar stål och fotboll. Kopplingarna mellan verksamheterna har varit mer eller 

mindre omfattande under årens gång. Idag ägs järnverket av den finskägda stålkoncernen 

Outokumpu. Fortfarande sker en viss sponsring, och på DIF-tröjorna upptar man den största platsen 

bland sponsorerna. Samtidigt har verksamheterna tagit olika riktningar in i dagens globaliserade 

värld. Järnverket är idag bara en del av Outokumpus globala nätverk, varför företagets intresse för 
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DIF skulle kunna ifrågasättas. Här är det lätt att känna igen sig i Masseys ”a global sense of place”. 

Till grund för detta begrepp ligger en allt mer växande komplexitet, vilken kräver en ny definition 

av platskänsla.
172

 Stålindustrin i Degerfors måste förstås utifrån denna komplexitet, där lokala 

intressen inte längre är de som styr verksamheten. Att järnverket är vitalt för Degerfors är inte längre 

alltid ett gångbart argument för att ägarna ska låta verksamheten finnas kvar i samma utsträckning 

som tidigare. I kontrast till globaliseringen av järnverket står fotbollen, där en lokal (och till viss del 

regional) modell ska ta verksamheten framåt. Här verkar ”a global sense of place” vara främmande. 

Däremot gör sig Buttimers punkt om social space istället gällande. Punkten talar om att den levda 

miljön måste förstås som mångbottnad och dynamisk. Enligt denna syn är samhället flerlagrigt, och 

kan inte förklaras genom generella modeller.
173

 Medan globala strömningar påverkat järnverket åt 

ett håll, kvarstår den lokala förankringen i fotbollen på orten. Fotbollen i Degerfors har ännu inte 

globaliserats, och det tycks heller inte vara något som kommer att hända i framtiden. Faktumet 

ansluter vidare till Buttimers tredje punkt, ”time-space rythms and milieu”, enligt vilken dynamiska 

förhållanden i samhället måste förstås med hänsyn till parallellt pågående händelser.
174

 I Degerfors 

har järnverket historiskt sett betytt mycket för framgångarna på fotbollsplanen. Detsamma kan inte 

sägas idag, där kommunen istället träder fram som den viktigaste finansiären. Utvecklingen i 

samhället har följaktligen utmynnat i olika verkligheter för järnverket och DIF. Fotbollen tjänar 

fortfarande lokala intressen, medan järnverket istället tvingats anpassas till globala mönster 

(samtidigt som dess betydelse fortfarande är stor för ortens arbetsmarknad och ekonomi). Att 

banden mellan DIF och järnverket idag inte är så pass starka som tidigare skulle därför kunna 

förklaras genom den globalisering som stålproduktionen utsatts för, och som påverkat Degerfors 

starkt. 

 

I etablerandet av en platsidentitet utesluts vissa egenskaper som står i motsättning till den egna 

identiteten. Detta kan skapa en avskärmning mot andra platser.
175

 Detta är påfallande i den 

supporteridentitet som är kopplad till DIF, där ett stort avståndstagande finns mot Örebro och ÖSK. 

Platsidentiteten som påtalas av supportrar exkluderar de värderingar som anses vara bundna till 

ÖSK, vilket gör sig som tydligast i övergångar klubbarna emellan, och när lagen möts. Det ter sig 

som att den lokala gemenskapen här stärks av att påvisa ett motstånd mot det som inte är en del av 

platsidentiteten i Degerfors. 
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Den värmländska tillhörigheten är viktig för Degerfors. DIF ska vara ”hela Värmlands lag”, vilket 

verkar vara ännu viktigare tack vare faktumet att Degerfors är en del av Örebro län.  Enligt klubbens 

strategi ska klubben primärt fånga upp spelare i Degerfors och Karlskoga, samtidigt som man även 

blickar mot övriga Värmland. Det finns en ambition om att stärka banden ytterligare i Värmland, 

genom en större rekrytering av sponsorer och supportrar. Även här uppfattar jag en parallell till 

Jakobssons studie av Avesta. I Avesta uppfattas tillhörigheten till Dalarna som fördelaktig i många 

fall, medan hemtvisten i Bergslagen är starkt närvarande i vissa delar av det nya varumärket, som 

baseras på ortens industriella arv.
176

 I Degerfors är det tydligt att Värmland är den geografiska 

tillhörighet som vill betonas. DIF ska vara ”hela Värmlands lag”, även om det i denna ambition 

finns mycket kvar att önska. 

5. Slutsatser 

 

Det intressanta i detta skede av uppsatsen är huruvida mina frågeställningar kunnat besvaras. Den 

första frågeställningen löd; Vilken betydelse har fotbollen för platskänslan i Degerfors? Min 

bedömning är fotbollens betydelse är av yttersta vikt för Degerfors, och detta ur flera aspekter. 

Historiskt sett har Degerfors IF blivit en given symbol och representant för orten. Fotbollen är djupt 

förankrad på flera plan. I en liten ort som Degerfors krävs något att samlas kring och glädjas över, 

vilket fotbollen kan erbjuda. Det lokala engagemanget kring fotbollen är starkt, och stärker såväl 

moralen som självkänslan på orten. Jag hävdar därför att platskänslan i Degerfors är starkt präglad 

av DIF och de fotbollsmässiga framgångar som nåtts genom åren. 

 

Den andra frågeställningen löd; Hur används fotbollen i kommunala strategier och visioner i 

Degerfors, och vilka fördelar finns i att orten förknippas med fotboll? DIF ett starkt varumärke utåt, 

och har onekligen satt Degerfors på kartan. År 2013 hade 25 av 290 kommuner i Sverige ett lag i 

elitfotbollen (Allsvenskan och Superettan), och för Degerfors ger detta en marknadsföring som inte 

går att jämföra med något annat. Dessutom representeras DIF till stor del av lokala spelare, vilket 

stärker dess lokala representation, som talar om att det är möjligt att lyckas även på en liten ort som 

Degerfors. Fotbollen är central i kommunens strategier och visioner, och även om det ekonomiska 

stödet ifrågasatts, är dess betydelse för ortens marknadsföring svår att jämföra med någonting annat 

i Degerfors.   

 

Jag har gjort flera intressanta iakttagelser i den politiska följetong som föregått de kommunala 

satsningarna kring Stora Valla och DIF. Att det varit en het politisk fråga går inte att förneka, oavsett 

vilken partitillhörighet som åhörs. I Vänsterpartiets valkampanj 2010 var fotbollen central, och 

                                                 
176

 Jakobsson 2009 



51 

 

enligt deras egen analys var de utlovade satsningarna en viktig del i de stora framgångarna lokalt.
177

 

Hos oppositionen, å andra sidan, höjs röster om att stödet är oproportionerligt, och att större resurser 

borde läggas på vård, skola och omsorg. Även om det vore svårt att göra en jämförelse med en 

nationell debatt, ter det sig otänkbart att Vänsterpartiet nationellt skulle gå till val med utlovade 

satsningar på idrottsliga evenemang, samtidigt som en borgerlig opposition motsäger detta med 

argument som säger att större resurser borde läggas vid vård, skola och omsorg. 

 

En ytterligare notering jag gjort i studiet av den politiska diskussionen är att frågan om satsningarna 

på Stora Valla och DIF allt som oftast behandlas i lokaltidningarnas sportdel. Det verkar som att 

satsningarna många gånger betraktas som en idrottslig fråga på lokalredaktionerna, snarare än en 

kommunalpolitisk. Givetvis påverkas DIF:s sportsliga möjligheter av kommunens satsningar, men 

som jag med denna undersökning försökt påvisa sträcker sig fotbollens betydelse i Degerfors utöver 

rent sportsliga intressen. Det stöd som tilldelas klubben är av samhällelig relevans, och borde enligt 

mig diskuteras (som i denna undersökning) i termer som inte bara handlar om idrottsliga 

framgångar. 

 

Jag har i denna uppsats utgått från att det på platser finns en slags känsla och/eller identitet att 

hävda. Den känsla som jag argumenterar för i Degerfors är kopplad till faktumet att man är en 

bruksort. Trots att industrin genomgått nedgångar under de senaste årtiondena talar de respondenter 

jag pratar med om en bruksanda, som talar om att ”allt är möjligt”, och att det går att lyckas i 

Degerfors. Men om bruksandan är ett exempel på en platskänsla är den i så fall mångtydig. Andan 

kopplas nämligen inte bara samman med gemenskap och samhörighet, utan även med jantelag och 

beskrivs som ett hinder för utveckling i vissa fall. Om fotbollen är central för bruksandan i 

Degerfors, och de kommunala satsningarna på DIF och Stora Valla motiveras med detta, vad händer 

med de invånare (och kanske framförallt ungdomar) som inte kan identifiera sig med denna 

verksamhet?  

 

Bruksandan går att ses som ett exempel på en speciell platskänsla eller identitet som kan sägas vara 

unik för en region. Men andan verkar vara mångtydig, och innehålla både positiva och negativa 

egenskaper. Begrepp som platskänsla och platsidentitet går uppenbarligen att fylla med olika typer 

av attribut, och är nödvändigtvis inte bundna till stolthet över platsen. I den identitet som benämns 

bruksanda finns delar som anses vara stärkande för regionen, men också delar som hävdas förhindra 

utveckling och tillväxt. Att identifiera sig med en plats kan följaktligen även väcka mer negativa 
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känslor. Detta är något jag inte alltid upplever som framträdande i litteratur kring känsla och 

identitet kopplat till plats.  

 

Med studiens resultat i hand hävdar jag att fotbollen i Degerfors är ett exempel på en verksamhet 

som inte alls förlorar lokal betydelse. Trots att fotbollsindustrin globalisera(t)s i allt större 

utsträckning kvarstår en uppfattning om att det lokala är nyckeln till framgång i Degerfors. Det, av 

Tuan myntade, begreppet topophilia är högst närvarande. Fotbollen har utgjort och verkar fortsätta 

att utgöra ett starkt band mellan platsen och dess invånare i Degerfors, och jag hävdar därför att den 

är ett tydligt exempel på den platskärlek som Tuan diskuterar. Samtidigt lyfts fotbollen 

återkommande fram som ett verktyg för att bevara det kulturarv som satt Degerfors på kartan i 

landet. 
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Övrigt 
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