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1. INLEDNING 

Globalisering är ett begrepp som dagligen används av journalister, akademiker, företag och 

politiker världen över.
1
 Oftast förknippas begreppet med transnationella företag eller andra 

ekonomiska processer som sker på en global skala. Det är dock sällan som sporten fotboll 

förknippas med begreppet globalisering, vilket kan te sig besynnerligt då fotboll är den största 

och populäraste sporten i hela världen. 

Inom fotbollens värld är globalisering en viktig process för de största europeiska 

fotbollsklubbarna. Deras årliga omsättningar är beroende av en global anhängarskara som är 

villig att se deras matcher, antigen via TV-sändningar eller på deras arenor. Dessutom är det 

dessa anhängare som köper klubbarnas produkter och på detta vis ytterligare bidrar till att öka 

klubbarnas intäkter. Fotbollsklubbarnas globalisering har inneburit en ökning i antalet 

anhängare som följer dessa klubbar och därigenom har även deras årliga omsättningar ökat. 

Utöver den ekonomiska aspekten av globalisering, har den även medfört ett ökat globalt 

intresse för hela den europeiska klubbfotbollen. Genom att klubbarna har en global 

anhängarskara som ser på deras matcher varje vecka, ökar även populariteten för hela den 

inhemska klubbfotbollen, något som gynnar även landets mindre fotbollsklubbar.  

Fotbollsklubbar är inte enbart lag som spelar fotboll och globaliseras, de är lag som har 

identiteter. De har en historisk bakgrund med olika framgångar och motgångar, de kommer 

från olika samhällen och de representerar olika städer eller regioner. Dessutom är dagens 

fotbollsklubbar en blandning av många olika kulturer eftersom nästan alla klubbar i Europa 

har en eller flera utländska spelare i sina trupper. Denna uppsats kommer att behandla, 

förutom de ekonomiska aspekterna av klubbarnas globalisering och deras 

huvudinkomstkällor, även de potentiella förändringarna som klubbarnas globalisering kan 

medföra på deras identiteter. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens huvudsyfte är att undersöka hur en fotbollsklubbs identitet påverkas i en 

globaliserad ekonomi. Syftet kan konkretiseras i tre huvudfrågeställningar:  

 Vad utgörs en fotbollsklubbs identitet av?  

 Varför är det viktigt för fotbollsklubbar att globaliseras?  

 Vilka är fotbollsklubbarnas viktigaste inkomstkällor?  

 

1.2 Avgränsning 

Uppsatsen avgränsas till att mer specifikt undersöka hur identiteten hos två italienska 

storklubbar har påverkats av ekonomins globalisering. De utvalda fotbollsklubbarna är FC 

Internazionale Milano och AC Milan
2
. Anledningen till att uppsatsen avgränsas till endast två 

fotbollsklubbar, är att en utförlig genomgång av alla enskilda fotbollsklubbar, i Europa, som 

påverkats av globalisering, skulle vara oerhört tidskrävande och innebära en mycket längre 

uppsats. Dessa två klubbar används för att exemplifiera olika typer av identiteter som 

                                                           
1
 Dicken, Peter, Global shift: mapping the changing contours of the world economy, 5. ed., Guilford Press, New 

York, 2007, s. 4. 
2
 FC Internationale Milano och AC Milan är de officiella namnen på de två klubbar som uppsatsen fokuserar på. 

Dock både i media och i vardagen benämns de oftast som bara Inter och Milan. I uppsatsen använder jag 

genomgående dessa två benämningar. 
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fotbollsklubbar kan inneha samt som exempel på hur europeiska storklubbar globaliseras. 

Anledningen att just dessa två klubbar valdes är för att de är globalt populära, har stor 

omsättning och anses vara två av de mest inflyttelserika klubbarna globalt sett. Även andra 

fotbollsklubbar kommer att nämnas i uppsatsen, men Inter och Milan är de klubbar som 

uppsatsen fokusera på. 

Uppsatsen är även avgränsad till att endast studera ett begränsat antal aspekter av 

fotbollsklubbarnas identiteter. Dessa är bland annat samhällets påverkan på klubbarnas 

identiteter och de sportsliga framgångarnas påverkan samt anhängarnas påverkan. 

 

1.3 Metod och material 

Uppsatsens teoretiska bakgrund består av teorier som berör världens ekonomiska 

globaliseringsprocess, fotbollens globaliseringsprocess samt teorier som berör 

fotbollsklubbars identitetsbildning. Införskaffandet av material för den teoretiska bakgrunden 

av världens ekonomiska globalisering har varit relativt enkelt eftersom mycket forskning har 

gjorts kring detta ämne och många verk har publicerats. Dessa presenterar en utförlig 

redogörelse av teorier om företags globalisering och denna redogörelse har använts som 

teoretiskbakgrund för denna uppsats. Dessa teorier utgör en viktig del av uppsatsen eftersom 

de fakta som presenteras i denna del används vid diskussionen av de empiriska resultaten. 

Däremot har materialet för fotbollens globaliseringsbakgrund varit väldigt begränsat, eftersom 

detta inte är ett vanligt förekommande ämne. Delar av denna bakgrund är hämtade från olika 

verk samt sammanställd med fakta från diverse internetkällor.  

Valet av vilka internetkällor som skulle användas var svårt eftersom många av de internet 

sidor som behandlar detta ämne är bloggar och deras trovärdighet är svår att bekräfta eftersom 

de kan vara enskilda individers personliga åsikter. Den huvudsakliga internetkällan som 

använts för detta avsnitt är ett utdrag ur Richard Giulianottis bok Globalization & Football. 

Guilianotti har tidigare skrivit andra verk som behandlar globalisering inom sport och därför 

gjordes bedömningen att denna källa kunde användas som huvudkälla för den teoretiska delen 

av uppsatsen som berör fotbollens globaliseringsbakgrund. 

För den teoretiska bakgrundsdelen som berör fotbollsklubbars identitetsbildning har olika 

teorier ur diverse verk studerats för att sammanställa en enhetlig teori som kan relateras till 

uppsatsens syfte. Anledningen för att en sammanställd av teori kring fotbollsklubbars 

identiteter behövdes, beror på att det är oerhört svårt att finna verk som enbart behandlar detta 

ämne.  Vissa av dem analyserade verken berör fotbollsklubbarnas identiteter mer än andra, 

men de har kompletterat varandra och därigenom underlättat sammanställningen av den teori 

som används i uppsatsen.  

Uppsatsens empiriska del består dels av tryckta verk, dels av material som funnits på 

diverse internetsidor.  Det material som använts från internetsidor består främst av fakta som 

har hämtats från klubbarnas hemsidor och andra fotbollsidor som har fakta som är svår att 

påträffa i tryckta källor. Dessa fakta består av olika data, statistik och nyheter som uppdateras 

snabbare på internet än i tryckta källor. Även för denna del var det svårt att finna verk som 

behandlar exempelvis fotbollsklubbars årliga omsättningar från de senaste åren och därför har 

internetkällor föredragits.  



 5 

De internetkällor som använts i uppsatsen, är källor som kommer från officiella förbund och 

organisationer som arbetar inom eller med fotboll. Skälet för detta är att dessa organisationer 

och förbund generellt presenterar trovärdigt och objektivt material. De tryckta källor som 

använts i uppsatsen är skrivna av författare som skrivit och publicerat flera verk inom antigen 

globalisering eller fotboll.  

Metoden som valts i denna uppsats är deskriptiv. Denna metod valdes på grund av att den 

är beskrivande, och eftersom uppsatsens syfte är att beskriva hur en fotbollsklubbs identitet 

förändras i en globaliserad ekonomi ansågs den mest lämplig.
3
 Även uppsatsens källor har 

anpassats efter denna metod. De källor som använts i den teoretiska bakgrunden beskriver till 

exempel fotbollens globaliseringsprocess, medan de källor som använts i uppsatsens 

empiriska del består av till exempel statistik som beskriver Inters och Milans årliga 

omsättningar. 

1.4 Disposition 

Uppsatsens inledande kapitel har här givit en beskrivning av dess syfte och avgränsningar 

samt vilken metod och material som har använts. Efterföljande kapitel inleds med en kort 

begreppsförklaring av identitet och globalisering. I kapitel två ges även en redovisning av 

fotbollens globaliseringsbakgrund samt vilken faktor som varit mest bidragande. I kapitel tre 

presenteras olika teorier som berör företags behov av globalisering och tillvägagångssätt för 

att uppnå detta. Kapitlet fortsätter med att presenter teorier kring vilka faktorer som påverkar 

fotbollklubbars identiteter. Det fortsätter sedan med en presentation av de teorier som används 

i denna uppsats för att beskriva vilka faktorer som varit avgörande för skapandet av de 

italienska fotbollklubbarnas identiteter. Kapitel fyra ger en redogörelse av exempel klubbarna 

Inters och Milans identiteter. Kapitel fem inleds med en redogörelse över dessa två klubbars 

främsta inkomstkällor och avslutas med en redogörelse av fotbollsklubbarnas globaliserings 

behov. I det avslutande kapitlet diskuteras uppsatsens genomförda studie och slutsatser. 

 

 

2. BAKGRUND 

 

2.1 Identitet 

Identitet är ett begrepp som har många olika betydelser, beroende på i vilket sammanhang det 

används. Inom kultur – och socialantropologin används identitet som ett begrepp för att 

förklara personer eller gruppers identiteter i olika kulturer, nationer och etniska grupper.
4
 

Inom företagsekonomiska kretsar har begreppet identitet en annan betydelse. I detta område 

definieras identitet efter vilka egenskaper ett företag har. Dessa egenskaper kan innefatta 

reklam, logotyp och personalens uppträdande.
5
 

                                                           
3
 Repstad, Pål, Närhet och distans: kvalitativa metoder i samhällsvetenskap, 4., [rev.] uppl., Studentlitteratur, 

Lund, 2007, s. 118. 
4
 http://www.ne.se, 2012-01-10. 

5
 Ibid. 
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2.2 Globalisering 

Begreppet globalisering innefattar utvecklingen av politiska, kulturella och ekonomiska 

processer som sker runt om i världen. Oftast förekommer detta begrepp i frågor som berör 

olika ekonomiska processer. Inom ekonomi syftar globalisering till integrationen av nationella 

ekonomier till en större global marknad vilket medför svårigheter för nationalstater att 

kontrollera sina inhemska ekonomiska marknader. 

Processen som har varit mest avgörande för en ökad global ekonomisk världsmarknad är 

internationaliseringen och sedermera transnationaliseringen av företag. Denna process har lett 

till skapandet av transnationella företag vilket är företag som expanderat sin verksamhet till 

olika nationella marknader på den globala ekonomiska världsmarknaden. Exempel på 

transnationella företag är Sony, Coca Cola, Apple, med flera.
6
 

 

2.3 Fotbollens spridning 

Den ”moderna” sporten fotboll har sitt ursprung i 1800-talets England. Till en början skedde 

den initiala spridningen av sporten främst till engelska kolonier. Denna spridning fortskred i 

en långsam takt eftersom fotboll fortfarande inte var en lika populär sport som exempelvis 

cricket och rugby. Även avsaknaden av konkreta regler över hur sporten skulle utövas bidrog 

till att sportens popularitet blev begränsad. År 1863 fick sporten sina första regler och dess 

spridning ökade markant.
7
 År 1904 grundades det internationella fotbollsorganet FIFA och 

dess medlemmar bestod av sju länder. Det låga antalet medlemsländer berodde främst på att 

många länder saknade ett nationellt fotbollsförbund, men sportens spridning hade fortsatt. 

Förutom spridningen av sporten till engelska kolonier, hade även sporten nått länder som 

Schweiz och Tyskland som spred den vidare. Spridning skedde främst med ingenjörer och 

andra arbetare, från dessa länder, som vistades i olika länder och spelade fotboll på sin fritid. I 

takt med sportens spridning ökade även antalet nationella fotbollsförbund som blev 

medlemmar i FIFA.
8
 Efter andra världskriget hade FIFA 73 medlemmar och antalet fortsatte 

att växa med den fortsatta spridningen av sporten runt om i världen. År 2007 hade FIFA 208 

medlemmar och detta tyder på att sporten har spridits till nästan alla av världens 244 länder.
9
  

På global nivå fick sporten sitt första internationella genomslag år 1930 när det första 

världsmästerskapet ägde rum i Uruguay där 13 länder deltog. Efter denna turnering har ett 

världsmästerskap arrangerats vart fjärde år, med undantag för turneringarna som skulle äga 

rum år 1942 respektive 1946. Inför världsmästerskapet år 1982 utökade FIFA antalet länder 

som skulle delta till 24 och inför världsmästerskapet år 1998 utökades antalet länder 

ytterligare till 32 stycken. Världsmästerskap har ägt rum på alla bebodda kontinenter förutom 

Oceanien, något som tyder på att sporten spridit sig över hela världen.
10

  

Även på klubblags nivå introducerades internationella turneringar. Inledningsvis var 

dessa turneringar begränsade till två kontinenter, Europa och Sydamerika. Den internationella 

klubblagsturneringen för europeiska klubblag ägde för första gången rum år 1955 och 

                                                           
6
 http://www.ne.se, 2012-01-10. 

7
 http://www.fifa.com, 2012-01-10.  

8
 Duke, Vic & Crolley, Liz, Football, nationality, and the state, Longman, New York, N.Y., 1996, s. 2. 

9
 http://www.fifa.com, 2012-01-09. 

10
 Giulianotti, Richard & Robertson, Roland., Globalization & football, SAGE, Los Angeles, [Calif.], 2009, s. 

19. 
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kallades för Europeiska Cupen vilket är dagens Champions League. Den Sydamerikanska 

motsvarigheten genomfördes för första gången år 1960 och kallades för Copa Libertadores, 

detta namn används än idag. Samma år som den första Sydamerikanska turneringen ägde rum, 

genomfördes även den första globala turneringen för klubblag.
11

 Denna turnering kallades för 

den Interkontinentala Cupen vilket är dagens Världsmästerskap för klubblag, där segrarna ur 

de Europeiska och Sydamerikanska cuperna spelade mot varandra. I takt med att 

klubblagsfotbollen ökade i popularitet världen över införde fler kontinenter internationella 

klubblagsturneringar och idag har varje bebodd kontinent en eller fler internationella 

klubblagsturnering. Vinnarna av dessa turneringar spelar mot varandra i Världsmästerskapet 

för klubblag som anses vara en global turnering för klubblag. Däremot är denna turnering inte 

särskilt uppmärksammad av fotbollsanhängare eftersom endast de lag som vunnit sina 

respektive kontinenters internationella turneringar deltar. Det är bara finalerna som får större 

uppmärksamhet eftersom de oftast spelas mellan den europeiska mästaren och den 

sydamerikanska mästaren. 

 

2.4 Medias påverkan på fotboll 

Det som har varit mest avgörande för fotbollens globalisering är den mediala exponeringen 

under internationella turneringar för såväl landslag som klubblag.
12

 Olika typer av media har 

bidragit till att även inhemska mästerskap kunde följas över hela världen och därmed att 

klubbarna har anhängare världen över. Den första mediala exponeringen som gav 

fotbollsanhängare möjligheten att uppleva matcher ”direkt” skedde via radio, men detta hade 

en begränsad räckvidd. Även medial exponering inom tidningar var ytterligare ett sätt för 

anhängare att följa sina respektive lag. Den uppfinning som varit viktigast för globaliseringen 

av fotboll är dock televisionen. Världsmästerskapet för landslag år 1954 var den första 

fotbollsturneringen som sändes i TV och de flesta åskådarna begränsades då till den 

europeiska kontinenten, eftersom TV:ns spridning var då begränsad till ett fåtal kontinenter. 

Vid världsmästerskapet år 1970 hade cirka 250 miljoner TV-apparater spridits över hela 

världen och detta bidrog till att sportens globalisering ökade.
13

 Tittarsiffrorna för varje 

världsmästerskap har ökat kontinuerligt för varje mästerskap och vid världsmästerskapet 2006 

var den totala tittarsiffran för turneringen 24,2 miljarder. Matchen som hade högst tittarsiffra 

var finalen mellan Italien och Frankrike som sågs av 715,1 miljoner människor över hela 

världen.
14

  

Även internationella och inhemska klubblagsturneringar och ligaspel sänds via TV. Det 

är främst de Europeiska och i synnerhet Champions League (tidigare Europeiska Cupen). Den 

har varit väl bevakad av media eftersom det är den största internationella klubblags 

turneringen på kontinenten. Genom att delta i denna turnering ökar lagen sin mediala 

exponering ytterligare och att vinna turneringen medför, förutom sportsliga framgångar, även 

en ökad global exponering. År 2010 blev Champions League finalen världens mest sedda 

årliga sportevenemang och hade 109 miljoner tittare världen över.
15

 

                                                           
11

 Giulianotti, & Robertson, Globalization & football, 2009,  s. 20. 
12

 Ibid. 
13

Ibid. 
14

 http://www.fifa.com, 2012-01-10. 
15

 http://www.news.bbc.co.uk, 2012-01-10. 
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Utöver att media bidragit till en ökad global spridning av sporten, har den även bidragit till 

skapandet av ”fotbollsstjärnor”. Det handlar om spelare som urskiljer sig ur mängden genom 

att besitta någon kvalitet som andra spelare inte har. Spelare med större talang än de flesta 

andra utövarna existerade även innan televisionen, men deras talang upplevdes inte globalt 

eftersom den inte kunde ses av så många. Dessutom har inte enbart fotbollstalang varit 

avgörande, även andra aspekter som till exempel utseende och image har lett till att vissa 

spelare blivit ”fotbollsstjärnor”, något som givit dem hög status och välbetalda anställningar i 

olika fotbollsklubbar. Dessa spelare har ofta många anhängare och TV-sändningarna av 

fotbollsmatcher har bidragit till att anhängare kan följa sina favoritspelare. Detta utnyttjades 

av professionella fotbollsklubbar, främst i Spanien och Italien, och dessa klubbar försökte 

värva ”fotbollsstjärnor” till sina lag för att öka den mediala exponeringen och på så viss öka 

sin globala popularitet. Den mediala exponeringen av dessa ”stjärnor” bidrar till att öka 

populariteten för flera av de europeiska ligorna globalt. De ligor som är mest populära och har 

de största omsättningarna återfinns i England, Spanien och Italien, där aven de största 

”fotbollstjärnorna” återfinns.
16

  

TV-sändningarna av fotbollsmatcher ledde till ytterligare en stor förändring inom sporten. 

Genom att tillhandahålla en större publik via TV-sändningar ökar intresset av sponsorer att 

synas på matcher. Detta innebär att fotbollsklubbar kan få in fler intäkter. Genom fler intäkter 

till klubben kan de avlöna sina spelare bättre och samtidigt värva nya spelare. Klubbarna 

konkurerar om att värva de bästa spelarna för att kunna öka den mediala exponeringen och 

samtidigt öka sina intäkter. Idag fortsätter de europeiska toppklubbarna att konkurera om att 

värva de största stjärnorna till sina lag dels för att förbättra sina sportsliga resultat, men främst 

för att öka försäljningen av klubbvaror.  

Samtidigt har TV-rättighetskostnaderna för de olika ligorna ökat enormt sedan 

fotbollsmatcher började sändas på TV. Försäljningen av TV-rättigheterna till en specifik 

inhemsk liga innebär även större intäkter för klubbarna i den specifika ligan. Pengarna som 

ligan erhåller för sina TV-rättigheter fördelas bland de olika klubbarna beroende på hur 

många av deras hemmamatcher som sänds på TV. Exempelvis erhöll den Italienska ligans 

beslutsorgan(Lega Calcio) 181,5 miljoner Euro för försäljningen av ligans TV-rättigheter för 

säsongerna 2010/11 och 2011/12.
17

 Denna summa delas sedan ut till klubbarna som spelar i 

Serie A och de populäraste klubbarna får de högsta summorna eftersom deras matcher är mest 

eftertraktade. 

 

 

3. TRANSNATIONALISERING AV FÖRETAG OCH ITALIENSK 

FOTBOLLSKLUBBSIDENTITET 

 

3.1 Transnationalisering av företag 

I denna uppsats kommer teorierna som berör transnationalisering av företag, ur boken Global 

Shift: mapping the changing contours of the world economy, att användas. Boken är skriven 

av Peter Dicken och är en sammanställning av olika ekonomiska teorier som berör 

                                                           
16

 Giulianotti & Robertson, Globalization & football, 2009, s. 22. 
17

 http://www.in.reuters.com, 2012-01-10. 
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globalisering och transnationalisering av företag. Företag har generellt varit en stark drivkraft 

bakom internationaliseringsprocessen både för att sänka produktionskostnader och för få 

tillgång till nya marknader.
18

 Genom att sprida sina produkter på en global ekonomisk 

världsmarknad, återfinns företagens produkter på nästan varje nationell marknad i världen. 

Detta medför en ökad inkomst för de transnationella företagen men innebär samtidigt att 

nationalstater förlorar kontrollen över sina inhemska ekonomiska marknader. Utöver att dessa 

företag påverkar nationalstaters marknader anses de även ha störst påverkan på den nuvarande 

globala världsmarknaden.
19

 Forskare med extrema synsätt anser att den ekonomiska 

globaliseringen, är så fortskriden att det idag endast finns en global världsmarknad att 

konkurrera om. Produktion inom denna marknad sker för försäljning vilket innebär att 

producenter inte konsumerar sina egna produkter, utan säljer dem till det mest förmånliga 

priset.
20

 

På dagens globala marknad konkurerar producenter med varandra om att sälja flest 

produkter och på så vis öka sina intäkter. Genom att produkternas priser fluktuerar konstant 

anpassar producenterna sina priser efter produktens efterfråga på världsmarknaden. Detta har 

lett till att termen ”tillgång och efterfrågan” myntats för att beskriva försäljningen av 

produkter inom den globala världsmarknaden. Dicken diskuterar även vikten av 

transnationalisering för företag, med hjälp av två huvudpunkter: marknadsorientering och 

tillgångsorientering/resursorientering.  

Den första punkten, marknadsorientering, innebär att företag investerar i produktionen av 

deras produkter på olika marknader i världen. Tre attribut beaktas i valet av marknad, som ett 

företag vill börja producera i. Det första attributet är marknadens storlek som oftast mäts i 

inkomst per capita. Det andra attributet är marknadens struktur sätt till invånarnas inkomst 

och vad de är villiga att spendera pengar på. Låginkomsttagare tenderar att spendera sina 

pengar på grundläggande behov, t.ex. mat, vatten, m.m. medan höginkomsttagare tenderar att 

spendera sina pengar på ytterligare behov utöver de grundläggande, till exempel olika varor 

och tjänster som TV-apparater, datorer, m.m. Det sista attributet är marknaders åtkomlighet 

och innebär hur enkelt det är att nå denna marknad. Tidigare var transportkostnader ett stort 

hinder för företag, men då dessa kostnader minskat är detta inte ett stort hinder längre. 

Politiska begränsningar i form av olika sanktioner förblir dock ett hinder för företag.
21

 

Den andra punkten, tillgångsorientering/resursorienteting, innebär att företag söker sig till 

länder som erbjuder en befolkning med kunskap och tillgång till arbetskraft. Med kunskap 

menar Dicken att befolkningen har en hög grad av utbildning och därmed möjlighet att kunna 

arbeta med olika typer av produktion. Med arbetskraftstillgång menar han att företag beaktar 

arbetskraftens kunskap och färdigheter, lönekostnader, produktivitet, ”kontroll möjligheter” 

och deras mobilitet. Arbetskraftens lönekostnader är antagligen den viktigaste beaktningen för 

ett företag eftersom många företag tenderar att förflytta sin produktion till områden med, ur 
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ett västligt perspektiv, relativt låga lönekostnader. Låga lönekostnader innebär att företag kan 

anställa en större arbetskraft till ett relativt lågt pris och på sådant vis öka sin produktivitet.
22

 

 

3.2 Italiensk fotbollsklubbsidentitet 

Teorierna om den Italienska fotbollens identitet hämtas ur två böcker: Giving the Game Away 

– Football, Politics & Culture on five Continents redigerad av Stephen Wagg och Football, 

Nationelity and the State skriven av Vic Duke och Liz Crolley.  

För att erhålla teorier kring italienska fotbollsklubbars identiteter användes det kapitel ur 

boken Giving the Game Away – Football, Politics & Culture on Five Continents som 

beskriver fotbollen i de sydeuropeiska länderna, däribland Italien. Detta kapitel är skrivet av 

Pierre Lanfranchi och Stephen Wagg. En fundamental skillnad mellan den sydeuropeiska 

fotbollen, jämfört med den nordeuropeiska fotbollen, är att dess ursprung inte har starka band 

i arbetarklasserna.
23

 Istället för att bara vara en sport för ”arbetarna” blev fotboll en väldigt 

populär sport i Italien bland alla samhällsklasser i landet eftersom den redan från början 

främjade ”en blandning av klassiskt intellektuella värderingar och en allegori av liberalism”.
24

 

Genom att alla samhällsklasser uppskattade sporten, kunde den växa snabbt och detta 

uttryckte sig i antalet fotbollsklubbar som skapades kring slutet av 1800-talet och början av 

1900-talet. Många Italienska städer har än idag åtminstone ett professionellt fotbollslag som 

representerade staden och i vissa städer förekommer det att staden har två professionella lag, 

exempelvis Milano och Rom. Genom att representera en stad skapade fotbollsklubbarna en 

identitet som deras anhängare kunde relatera till. För landets mest framgångsrika klubbar är 

deras anhängare utsprida över hela Italien, men för de mindre klubbarna är stora delar av 

deras anhängare från den stad som klubben representerar. 

Boken Football, Nationality and the State inledningskapitel beskriver varför fotboll är en 

viktig sport för olika nationalstater. Författarna anser att en befolknings nationella identitet 

kan befästas med hjälp av nationens landslag, samtidigt som staten kan hävda sig mot 

omvärlden genom att påvisa nationalstatens suveränitet, något som är väldigt viktigt för ”nya” 

nationalstater, detta är något som återspeglas i landets inhemska fotbollsidentitet.
25

 Då denna 

uppsats använder två fotbollsklubbar från Italien, är bokens kapitel, som berör den italienska 

fotbollens identitet, det viktigaste. Detta kapitel beskriver hur vissa anhängare av landets olika 

fotbollsklubbar började dela in sig i början av 1970-talet i olika officiella supporterklubbar. 

Utöver denna uppdelning finns ytterligare en uppdelning av anhängarna, som kallas för 

”ultras”. Medlemmarna i ”ultras” grupperna är ofta unga och anses vara de personer som ska 

bibehåll atmosfären på läktarna för sina respektive fotbollsklubbar. Grupperna har oftast en 

politisk aspekt som leder till att klubbarna förknippas med någon specifik politisk läggning. 

Exempelvis anses Inters ”ultras” ligga på den högra sidan av den politiska skalan, medan 

Milans ”ultras” anses ligga på den vänstra sidan. Detta kan medföra att dessa klubbar 

förknippas med en viss politisk ställning genom sin ”ultras”. Utöver att ”ultras” grupperna har 
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specifika politiska åsikter, har de även stor påverkan på deras respektive klubbar. ”Ultras” 

grupper har vid flertal tillfällen visat sitt missnöje gentemot den egna klubben genom att 

orsaka problem på läktarna eller i vissa fall även attackera klubbens spelare och ledare. 

Genom att besitta ett sådant stort inflytande över fotbollsklubbarna i Italien, har på senare tid 

”ultras” gruppernas identiteter förknippats med den fotbollsklubb som de stödjer.
26

 Däremot 

har fotbollsklubbarnas existens varat längre än ”ultras” gruppernas och detta innebär att dessa 

klubbar har identiteter som kan skiljer sig från ”ultras” grupperna.   

Genom att sammanfatta ovanstående teorier kring italiensk fotbollsklubbs identitet 

framgår det att såväl klubbarnas anhängare samt, i detta falla, det italienska samhällets syn på 

fotboll har hjälpt till att skapa och forma klubbarnas identiteter. 

 

 

4. INTERS OCH MILANS IDENTITETER  

 

4.1 Fotbollklubbars identiteter 

Alla fotbollsklubbar har någon form av identitet som antigen är skapad av klubben själv eller 

av omvärlden. I ovanstående del redogjordes vilka två faktorer som spelar en avgörande roll 

vid skapandet av en fotbollsklubbs identitet.  

Den första faktorn är samhällets syn på fotboll. Hur omtyckt och populär en sport är i ett 

samhälle, är en stark indikation över hur stor del av samhällets som intresserar sig av den. I 

Italien är intresset för fotboll oerhört stort och är en stor del av samhället.  

Den andra faktorn är de olika fotbollsklubbarnas extrema supportrar, ”ultras” grupperna. 

Som det tidigare har nämnts har dessa grupper oftast politiska åsikter och tankar som leder till 

att klubbarna identifieras med dessa åsikter på grund av sina ”ultras” anhängare.  

Nedan följer en redogörelse över klubbarna Milan och Inters bakgrunder och vilka 

identiteter de har. 

 

AC Milan 

År 1899 grundades staden Milanos första fotbollsklubb ”Milan Cricket and Football Club”, 

dagens AC Milan. Redan ett år efter sitt grundande vann klubben sitt första Italienska 

mästerskap (dagens Serie A), något som ledde till att klubben snabbt blev den populäraste 

fotbollsklubben i Lombardiet-regionen.
27

 Fram till utbrottet av första världskriget lyckades 

klubben vinna ytterligare två mästerskap till. Under den turbulenta tiden fram till slutet av 

andra världskriget var inte fotboll den högsta prioriteten och många år ägde den inhemska 

ligan inte rum eller avbröts av krig eller andra omständigheter. Efter andra världskrigets slut 

fortsatte klubben att vara en dominerande faktor inom den italienska fotbollen, men de 

internationella framgångarna uteblev. Den främsta orsaken till den uteblivna internationella 

framgången är att den första internationella turneringen för europeiska klubblag ägde rum år 

1956.
28

 Trots detta dröjde det till år 1963 innan klubben vann sin första internationella trofé. 

Utöver denna internationella framgång, fortsatte klubben sina inhemska framgångar fram till 
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1970-talet. Åren mellan 1970-1985 anses vara den minst framgångsrika perioden i klubbens 

historia, dels på grund av uteblivna framgångar i såväl inhemska som internationella 

turneringar, men främst för att klubben degraderades till det näst högsta seriesystemet, Serie 

B, år 1979.
29

  

Efter denna mindre lyckosamma period, följde klubbens kanske mest lyckosamma dito. 

Mycket av dessa framgångar beror på klubbens president Silvio Berlusconi. År 1986 tillträdde 

han som president för klubben och spenderade stora summor pengar för att göra Milan en så 

framgångsrik klubb som möjligt. Åren mellan 1986 och 1996 lyckas klubben vinna Serie A 

fem gånger, Europeiska cupen tre gånger, Italienska Supercupen tre gånger, den 

Interkontinentala cupen två gånger och Italienska supercupen fyra gånger. Med dessa 

sportsliga framgångar blev klubben en av de mest populära och mest framgångsrika 

fotbollsklubbar i såväl Italien som i resten av världen. Under den senare delen av 1990-talet 

och början av 2000-talet fortsatte klubben att vara framgångsrik både i inhemska och 

internationella sammanhang.
30

  

 

FC Internazionale 

I början av 1900-talet fanns det endast en fotbollsklubb, Milan, i staden Milano, men inom 

denna klubb fanns det två olika grupperingar. Den ena ville att klubben skulle tillåta 

användandet av utländska spelare medan den andra motsatte sig detta. Grupperna kunde inte 

enas och detta resulterade i att gruppen som ville tillåta utländska spelare beslöt att bilda en 

ny fotbollsklubb. Denna klubb fick namnet FC Internazionale Milano (Inter) och grundades 

den 9 mars 1908. Klubbens tillåtelse och vilja att använda utländska spelare framstår tydligt i 

den första delen av dess namn Internazionale som betyder ”internationell” på italienska.
31

  

Året efter klubbens grundande vinner den det inhemska mästerskapet för första gången. 

Efter denna framgång följer en period av krig och oroligheter i Europa som avbryter den 

italienska fotbollen. När den italienska ligan återupptas efter andra världskrigets slut dröjer 

det fram till 1953 innan klubben vinner en ny ligatitel. Ytterligare framgångar uteblir för 

klubben, men år 1963 förändras detta. Perioden mellan 1963 och 1967 är den mest 

lyckosamma i klubbens historia, sett till framgångar på fotbollsplanen. På fyra år lyckas 

klubben vinna allt som gick att vinna såväl i Italien och Europa som i världen. Klubben vann 

tre raka ligatitlar och två Europeiska cuptitlar, dagens Champions League, och två 

Interkontinentala cuptitlar. I och med vinsterna i den Europeiska cupen och den 

Interkontinentala cupen blev Inter välkänd klubb såväl i Europa som i resten av världen. 

Under denna period kallades klubben för ”Grande Inter” vilket betyder ”Stora Inter” på 

svenska.
32

 Trots denna framgångsrika period lyckades inte klubben fortsätta dominera den 

inhemska och europeiska fotbollen på samma sätt och åren fram till mitten av 2000-talet 

innehöll få inhemska titlar och ännu färre kontinentala titlar.  

En ny framgångsrik period för klubben inleddes år 2006 då laget återigen vann den 

inhemska ligan för första gången på 18 år och fortsatte dess inhemska framgångar med att 

vinna ligan fem år i rad. Utöver de inhemska titlarna lyckades klubben även vinna Champions 
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League år 2010 och även Världsmästerskapet för klubblag samma år. Dessutom vann klubben 

både den inhemska ligan och cupen år 2010 och är för närvarande den enda italienska 

fotbollsklubben som lyckats vinna den inhemska ligan, cupen samt Champions League under 

en säsong.
33

 

 

Klubbarnas identiteter 

Både Milan och Inter har under sin historia haft framgångar inom såväl den inhemska som 

den internationella fotbollen. Dessa framgångar har lett till att dessa två klubbar har väldigt 

många anhängare både i Italien och i världen. Däremot är det inte enbart klubbarnas sportsliga 

framgångar som har gjort dem populära, utan även deras identiteter som erbjuder något som 

deras anhängare kan identifiera sig med. 

Eftersom båda klubbarna härstammar från staden Milano har de på sätt och viss en 

gemensam basis för deras identitet. Detta har även lett till att lokal rivalitet uppståt mellan 

dem, något som inte är ovanligt för klubbar som kommer från samma stad. Exempelvis vet 

såväl lokala som globala anhängare av Inter att Milan är en av klubbens största rivaler, men 

inte enbart på grund av den lokala rivaliteten. Klubbarnas sportsliga framgångar har lett till att 

de också anses vara sportsliga rivaler eftersom dessa klubbar, tillsammans med Juventus FC, 

är de mest framgångsrika klubbarna i Italien.
34

 

Ur ett samhälleligt perspektiv har dessa klubbar två olika identiteter som lockar olika 

typer anhängare. Inter grundades under en era då nationalism var ett populärt ideal i Europa. 

Klubben förespråkade motsatsen och ville använda utländska spelare för att förbättra sina 

resultat. Detta var tilltalande för individer i samhället som delade denna uppfattning och 

därför valde att stödja klubben. Däremot ansåg Milan att klubben inte behövde utländska 

spelare för att uppnå framgång och detta var tilltalande för individer som stödde 

nationalismens ideal.
35

 Givetvis har detta förändrats med tiden och Milan använder utländska 

spelare idag, men än idag finns det fortfarande skillnader mellan dessa klubbar. Inter har 

traditionellt sett alltid haft många utländska spelare i sina lag, medan Milan haft färre. 

Användandet av utländska spelare erbjuder även utländska anhängare något att identifiera 

klubbarna med. Ytterligare en samhällelig faktor är att Inters anhängare ansågs vara de mer 

välbärgade och utbildade individerna ur Milanos befolkning, medan Milans anhängare ansågs 

tillhöra arbetarklasserna och de lågutbildade.
36

 Detta har förändrats med tiden och dagens 

anhängare av klubbarna kommer ur samhällets alla klasser. 

Ännu en bidragande faktor till hur klubbarnas identiteter uppfattas idag är deras ”ultras” 

grupper. Trots att dessa grupper endast existerat i ungefär 40 år har deras påverkan på 

klubbarnas identiteter varit stor. Inters ”ultras” grupp anses ligga på den högra sidan av den 

politiska skalan där rasistiska och även fascistiska sympatier existerar. Detta kan anses vara 

paradoxalt då klubbens namn förespråkar internationalitet. Dessutom har klubben under sin 

historia alltid använt sig av utländska spelare och tränare, något som ytterligare bidrar till att 
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det kan te sig besynnerligt att klubbens ”ultras” grupp har höger extremistiska sympatier. 

Milans ”ultras” grupp anses ligga på den vänstra sidan av den politiska skalan och detta har 

bidragit ytterligare till rivaliteten mellan klubbens anhängare.
37

 Utöver denna politiska aspekt 

har klubbarnas ”ultras” grupper orsakat diverse oroligheter på och kring olika matcher, något 

som har hämmat klubbarnas identiteter i omvärlden.  Trots att klubbarnas identiteter inte 

skapats av ”ultras” grupperna, har de påverkat omvärldens uppfattning av dem. 

Förutom ovanstående kategorier finns det ytterligare aspekter som skapar 

fotbollsklubbarnas identiteter. Klubbarnas sportsliga framgångar är väldigt viktiga för 

potentiella globala anhängare. Den globala mediala exponeringen som klubbar erhåller när de 

har framgångar når individer över hela världen och ökar därmed möjligheterna för klubben att 

erhålla nya anhängare som vill stödja ett framgångsrikt lag. Skapandet av en identitet som 

tyder på att en klubb är framgångsrik är väldigt viktigt för att öka dess popularitet.   

 

 

5. FOTBOLLSKLUBBARNAS EKONOMI 

 

5.1 Klubbarnas inkomstkällor 

En bra ekonomi för en fotbollsklubb är lika viktig, om inte viktagare, som sportsliga 

framgångar. Till en viss del kan klubbar förbättra sin ekonomiska situation genom sportsliga 

framgångar i form av vinstintäkter från olika turneringar såväl inhemska som internationella. 

Dessa intäkter är dock inte särskilt avgörande för klubbarnas ekonomier och opålitliga då 

klubbarna inte kan förlita sig på att de vinner stora turneringar varje säsong. Däremot ökar 

klubbarnas prestige och popularitet om de lyckas vinna stora turneringar och för att uppnå 

detta krävs oftast införskaffandet av nya spelare som ska kunna förbättra laget. Dessa spelare 

tenderar att kosta stora summor pengar och samtidigt ska dessa spelare även bli avlönade av 

klubben som de representerar, vilket är ytterligare en utgift för klubben.  

De intäkter som är avgörande för en fotbollsklubbs ekonomi kan delas in i tre kategorier. 

Den första kategorin är TV-sändningsintäkter där intäkterna från såväl inhemska som 

internationella TV-sändningar inräknas. Den andra kategorin är matchdagsintäkter som 

innefattar främst intäkterna från biljettkassorna. Den sista kategorin är kommersiella intäkter 

som innefattar intäkter från både sponsorer och varuförsäljning.
38

 Nedan följer en mer 

djupgående förklaring av de tre olika kategorierna.  

Intäkterna från TV-sändningar kan delas upp i två olika former: TV-sändningar för den 

inhemska ligan och de för de internationella klubblagsturneringar.
39

 Uppdelningen av 

intäkterna för den inhemska ligan regleras inte av det europeiska fotbollsförbundet UEFA, 

utan av det inhemska fotbollsförbundet vilket har resulterat i att intäkterna delas ut bland 

klubblagen på olika sätt i varje land. Det engelska fotbollsförbundet delar ut de intäkter de får 

för sina TV-rättigheter relativt jämnt bland alla klubbar i den högsta ligan. I Spanien ger 

fotbollsförbundet den största delen av summan till de två största klubbarna Real Madrid och 

Barcelona vilket resulterar i att dessa klubbar hade högst TV-sändningsintäkter bland de 
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Europeiska toppklubbarna säsongen 2009/10.
40

 I Italien fick klubbarna förhandla sina egna 

TV-rättighetsavtal och de populäraste klubbarna i ligan fick den största andelen av intäkterna. 

Säsongen 2010/11 ändrades reglerna då fotbollsförbundet bestämde att de skulle förhandla 

fram ett kollektivt avtal för att minska skillnaderna mellan intäkterna för de olika 

fotbollsklubbarna.
41

 Bland klubbarna som deltagit i de internationella turneringarna reglerar 

det europeiska fotbollsförbundet UEFA utdelningen av TV-sändningsintäkterna.  Utdelningen 

av intäkterna beror på hur långt i turneringen en klubb lyckats komma under säsongen vilket 

innebär att vinnarna får den högsta utdelningen av intäkterna. Säsongen 2010 fick Champions 

League vinnaren Inter ungefär 49 miljoner euro medan Europa League vinnaren Atletico 

Madrid fick 15 miljoner euro.
42

 Såväl TV-sändningsintäkterna för inhemska som 

internationella turneringar kommer från försäljningen av turneringarnas TV-rättigheter till 

olika nationella och internationella TV-kanaler.  

Matchdagsintäkter är de mest kontinuerliga intäkterna eftersom varje klubb spelar hälften 

av sina inhemska ligamatcher på hemmaplan och deltar klubben även i någon internationell 

turnering spelas även hälften av dessa matcher på hemmaplan. Detta är något som bidragit till 

att klubbar byggt nya eller utökat befintliga arenor för att kunna öka sina matchdagsintäkter. 

FC Barcelonas stadion ”Camp Nou” har kapacitet för 98800 åskådare, Inter och Milans 

hemmaarena har kapacitet för 85700 åskådare och FC Manchester Uniteds arena ”Old 

Trafford” har kapacitet för 75000 åskådare.
43

 Arenornas storlek medför att klubbarna får en 

hög matchdagsintäkt vid de flesta hemmamatcherna. Exempelvis hade Manchester United en 

årlig intäkt på 122 miljoner euro från matchdagarna säsongen 2009/10, medan Barcelona hade 

97.8 miljoner euro i intäkter samma säsong.
44

 Anledningen till att Manchester United har en 

högre intäkt än Barcelona, trots att arenan har en mindre kapacitet, är att biljettpriserna i 

England generellt är högre än i Spanien och Italien. Både Inter och Milan har en relativt låga 

årliga intäkter från matchdagar trots den höga kapaciteten som deras hemmaarena har. Inter 

hade säsongen 2009/10 en årlig intäkt från matchdagarna på 38 miljoner euro och Milan hade 

31 miljoner euro i intäkter samma säsong. Det finns främst två orsaker till dessa låga 

intäktssiffror för dessa klubbar. Den första är att de italienska arenorna väldigt sällan blir 

slutsålda, enbart vid derbyn eller andra stormatcher, något som bidrar till att klubbarna inte får 

lika höga matchdagsintäkter som exempelvis Barcelona och Manchester United vars arenor är 

slutsålda nästan varje match. Den andra orsaken för att såväl Inter som Milan har relativt låga 

matchdagsintäkter är att dessa klubbar inte äger sin hemmaarena. Den ägs av Milanos 

kommun vilket resulterar i att en del av intäkterna från matchdagarna går till kommunen. 

Detta är en vanlig företeelse i Italien då de flesta klubbarnas hemmaarenor ägs av kommunen 

som klubben kommer ifrån och detta begränsar möjligheterna för klubbarna att uppnå de 

potentiella intäkterna från matchdagarna.
45

  

Den sista kategorin för klubblagsintäkter är de kommersiella intäkter som klubbarna 

inkasserar under en säsong. Dessa intäkter består till stor del av sponsoreringsavtal och 
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klubbarnas varuförsäljnings intäkter. Varuförsäljning innefattar försäljning av klubbarnas 

egna produkter som officiella matchtröjor, träningskläder och andra produkter som köps av 

klubbarnas anhängare. Denna intäktskategori är den som klubbarna själva påverkar samt 

strävar efter att utöka. För att kunna öka inkomsten av de kommersiella intäkterna försöker 

klubbar ofta marknadsföra sig på nya internationella marknader. För att åstadkomma detta 

marknadsför klubbarna sig själva som etablerade varumärken med historia och tradition av 

framgångar.
46

 Genom att marknadsföra en klubb som ett varumärke skapar klubben något 

som potentiella anhängare kan identifiera klubben med. Dessutom ger detta klubben en 

möjlighet att sälja sina varor på olika internationella marknader. De klubbar i Europa som har 

högst kommersiella intäkter är de klubbar som har flest anhängare utanför sina respektive 

inhemska marknader.
47

 

Nedan följer en presentation och jämförelse av Milans och Inters omsättningar för 

säsongerna 2006-2010. 

Klubbarnas omsättningar 

 

Bild 1: Milans totala omsättning åren 2006-2010 

Källa: Jones, Dan (red.),”The untouchables. Football Money League”, Sport business group, 

Manchester, United Kingdom, February 2011, http://www.deloitte.com/assets/Dcom-

Ecuador/Local%20Assets/Documents/Estudios%20generales/Football%20Money%20League

.pdf, s.15, 2012-01-10. 

Ovanstående bild visar Milans omsättning de senaste åren. Stapeldiagrammet visar klubbens 

totala omsättning för dessa år medan cirkeldiagrammet visar hur mycket de olika ekonomiska 

kategorierna, som presenterades ovan har påverkat klubbens omsättning år 2010. Generellt 

har klubbens omsättning varit över 200 miljoner euro varje år utom år 2009. Den låga siffran 
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för säsongen 2009 kan förklaras genom att klubben inte hade särskilt stora sportsliga 

framgångar och detta bidrog till mindre intäkter i alla tre kategorier. Utöver detta deltog inte 

klubben i Champions League och detta bidrog ytterligare till en minskad omsättning för detta 

år. Klubbens omsättning ökade mer år 2010 eftersom klubben deltog i Champions League och 

hade större sportsliga framgångar under hösten. Dessa sportsliga framgångar bidrog till att 

klubben återigen hade en omsättning på över 200 miljoner euro.
48

 Nedan följer en mer 

detaljerad redogörelse av de tre olika kategorierna.  

Matchdagsintäkterna (det ljusgröna fältet i cirkeldiagrammet) står för 13 % av klubbens 

omsättning. Som det tidigare har nämnts, äger Milanos kommun klubbens hemmaarena vilket 

har resulterat i att klubbens intäkter för denna kategori är låga jämfört med andra europeiska 

fotbollsklubbar. Dessutom har klubbens sportsliga framgångar uteblivit de senaste 

säsongerna, med undantag för förra säsongen, och har inneburit att färre anhängare kommit 

till arenan för att se på klubbens matcher. En renovering av arenan kunde ha möjliggjorts om 

Italiens kandidatur som arrangör av EM 2016 hade beviljats.
49

 Denna potentiella renovering 

av arenan hade kunnat medföra en större vilja bland klubbens anhängare att besöka klubbens 

hemmamatcher och därigenom öka klubbens matchdagsintäkter.
50

  

Klubbens TV-sändningsintäkter (det mörkgröna fältet i cirkeldiagrammet) för samma 

säsong uppgick till 60 % av klubbens totala omsättning för denna säsong. Eftersom de 

Italienska klubbarna fram till säsongen 2010/11 ansvarade för sina egna TV-rättigheter kunde 

klubben förhandla fram förmånliga kontrakt med såväl nationella som internationella TV-

kanaler. Införandet av ett kollektivt TV-rättighetsavtal bland för de italienska klubbarna 

kommer innebära en sänkning av klubbens intäkter från denna kategori eftersom pengarna 

kommer att fördelas mellan fler lag. Detta innebär att klubben bör fokusera på att öka 

intäkterna i den kommersiella kategorin eftersom matchdagsintäkterna begränsas av att 

klubben inte äger sin hemmaarena.
51

 Det kollektiva TV-sändningsavtalet kommer främst att 

gynna de mindre italienska klubbarna och kan leda till en minskning mellan de ekonomiska 

skillnader som finns bland de inhemska klubblagen. För att bibehålla en hög intäkt från TV-

sändningsintäkterna sätts större vikt på att nå större framgångar i Champions League eftersom 

denna turnering erbjuder höga TV-sändningsintäkter för de klubblag som når största 

framgång. Detta är självklart inte enkelt eftersom de flesta klubbar som kvalificerar sig från 

turneringens gruppspelsfas är bland de bästa i Europa och detta medför att Milan ställs mot 

svårare motstånd. 
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Klubben har redan vidtagit åtgärder för att undvika en drastisk minskning i sin 

omsättning genom att fokusera mera på de kommersiella intäkterna (det gula fältet i 

cirkeldiagrammet). Genom att förhandla fram ett nytt sponsoravtal, som sträcker sig fem år 

framåt, med företaget ”Emirates” har klubben börjat öka sina kommersiella intäkter eftersom 

Avtalet är värt ungefär 60 miljoner euro.
52

 Ytterligare en bidragande faktor för att klubben ska 

kunna öka sina kommersiella intäkter är bibehållandet av de sportsliga framgångarna. Detta 

skulle möjliggöra en ökad försäljning av klubbens varor och samtidigt generera större vinster 

från olika turneringar som klubben deltar i. De sportsliga framgångarna skulle även medföra 

en större vilja bland klubbens anhängare att inköpa klubbens varor och detta gynnar de 

kommersiella intäkterna ytterligare.  

 

Bild 2: Inters totala omsättning åren 2006-2010. 

Källa: Jones, Dan (red.),”The untouchables. Football Money League”, Sport business group, 

Manchester, United Kingdom, February 2011, http://www.deloitte.com/assets/Dcom-

Ecuador/Local%20Assets/Documents/Estudios%20generales/Football%20Money%20League

.pdf, s.17, 2012-01-10. 

Ovanstående bild visar Inters omsättning de fem senaste åren. Stapeldiagrammet redovisar 

klubbens årliga omsättning medan cirkeldiagrammet redovisar hur mycket de olika 

ekonomiska kategorierna påverkat klubbens omsättning år 2010. Jämfört med Milans årliga 

omsättningar har Inter haft lägre omsättningar varje år, förutom år 2009 då klubbarna hade 

samma omsättning, trots att klubben hade större sportsliga framgångar under denna period än 

sina lokala konkurrenter. Huvudanledning för detta är att klubben spenderade större summor 

på att köpa spelare än Milan, vilket lett till att deras årliga omsättning minskat. Den stora 
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omsättningsökning år 2010 beror främst på klubbens sportsliga framgångar i alla turneringar 

den deltog i.
53

  

Matchdagsintäkterna utgör 17 % av klubbens omsättning för år 2010. Den avgörande 

anledningen till att klubben har högre matchdagsintäkter än Milan beror på klubbens 

sportsliga framgångar under våren samma år då klubben vann den inhemska ligan, cupen samt 

Champions League. Tack vare de sportsliga framgångarna besöktes klubbens hemmamatcher 

av ett högt antal åskådare under detta år.
54

 Då klubben kommer från samma stad och delar på 

samma arena som Milan, upplever de samma problem som sina rivaler för att öka sina 

matchdagsintäkter. 

Klubbens TV-sändningsintäkter utgjorde 62 % av klubbens omsättning detta år. Återigen 

är detta ett resultat av klubbens framgångar i alla turneringar som den deltog i. Däremot är det 

negativt att denna kategori utgör en så stor del av klubbens omsättning eftersom det kollektiva 

TV-sändningsavtalet i den italienska ligan kommer att minska dessa intäkter.
55

 För att kunna 

hantera denna minskning i intäkterna måste klubben fokusera mer på de kommersiella 

intäkterna, precis som Milan, för att klubbens ekonomi inte ska bli lidande. 

Klubbens kommersiella intäkter för år 2010 bestod till stor del av pengar från klubbens 

två huvudsponsorer; Pirelli och Nike som bidrog med 13.1 miljoner euro respektive 13.8 

miljoner euro. Detta utgjorde ungefär 56 % av klubbens intäkter i denna kategori och 

resterande intäkter kom från klubbens varuförsäljningar.
56

 För att kunna kompensera de 

potentiella förlusterna från TV-sändningsintäkterna bör klubben sträva efter att öka sina 

kommersiella intäkter samt fortsätta med sina sportsliga framgångar.  

 

5.2 Fotbollsklubbars globaliseringsbehov 

Ökandet av en fotbollsklubbs omsättning är den främsta faktorn för att en klubb ska 

globaliseras. Samtidigt sker en del av klubbarnas globalisering ofriviligt genom den mediala 

exponeringen, men detta är något som klubbarna försöker utnyttja så gott de kan. Genom att 

öppna butiker som säljer deras varor, åka på träningsläger i olika länder och ha hemsidor på 

flera olika språk försöker klubbarna att anpassa sig efter en ökad internationell marknad.
57

 

Desto högre antal anhängare en fotbollsklubb har, desto större möjlighet har den att öka sin 

omsättning.  

Utöver den ökade populariteten som fotbollsklubbar erhåller via globalisering har en ny 

faktor uppkommit. Det europeiska fotbollsförbundet UEFA har infört en ny regel som 

kommer att träda i kraft 2013. Denna regel har fått namnet ”Financial fair play” och innebär 

att fotbollsklubbar enbart får spendera sin årliga omsättning vid eventuella spelarköp.
58

 

Anledningen för att införandet av denna regel är att de senaste åren har de europeiska 

fotbollsklubbarna lidit stora ekonomiska förluster, trots höga omsättningar. Förlusterna beror 

främst på dyra spelartransaktioner som leder till att klubbarna måste belånas för att 
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kompensera förlusterna. Genom införandet av denna regel vill UEFA minska klubbarnas 

ekonomiska problem. Regeln medför en ännu högre press på att klubbarna ska öka sina 

omsättningar med hjälp av de tre inkomstkällorna och på detta vis ökar pressen på klubbarna 

att förbättra sina omsättningar.
59

 

De europeiska fotbollsklubbarnas globalisering det senaste decenniet har lett till att det 

skapats stora ekonomiska klyftor mellan toppklubbarna och resterande klubbar inom den 

europeiska fotbollen. Dessa klubbar kommer från ett fåtal ligor runtom kontinenten och detta 

bidrar även till att klyftorna mellan de rikare fotbollsligorna och de fattigare ökar. Denna 

utveckling verkar inte stagnera, snarare tvärtom den eskalerar och den europeiska fotbollen 

börjar förändras till ett enormt och snabbt växande företag som påverkar hela världen.
60

  

Teorierna, som presenterades tidigare i uppsatsen om transnationella företag kommer att 

användas för att undersöka hur de europeiska fotbollsklubbarna kan anses vara en form av 

transnationella företag inom sporten. De huvudpunkter som kommer att användas är 

marknadsorientering och tillgångsorientering. Dessa punkter kommer att anpassas efter hur 

fotbollsklubbar agerar efter dem. 

Marknadsorientering har tre attribut som transnationella företag bör beakta vid val av 

specifika marknader. Det första attributet, storleken på marknaden, är något som är oerhört 

viktigt för ett fotbollslag. En större marknad innebär oftast ett större antal potentiella 

anhängare som skulle kunna köpa klubbarnas varor. Det andra attributet är marknadens 

struktur. Finns det en marknad med många anhängare som har möjlighet att spendera pengar i 

en specifik region, tenderar klubbarna att fokusera på dessa. Det sista attributet är marknadens 

åtkomlighet. För fotbollsklubbar är inte detta en så avgörande faktor då de behöver förlitar sig 

på medial exponering istelätt för att åka och besöka alla marknader för att spela matcher där. 

För närvarande är Asien och USA de marknader som de Europeiska klubbarna konkurerar 

om. Dessa marknader är stora, med invånare som kan spendera pengar på klubbarnas varor 

och lättåtkomliga. För att marknadsföra sig i dessa regioner brukar fotbollsklubbarna åka på 

träningsläger där under sommaruppehållet.
61

 På detta vis kan klubbarnas anhängare i dessa 

regioner se sina favoritlag utan att behöva åka till en annan kontinent. Ytterligare 

marknadsföringsstrategier har varit att klubbarna spelar med matchtröjor som har reklam på 

ett annat språk för att visa sin uppskattning till anhängarna i detta land eller region. En annan 

teknik är att erbjuda flera olika språk på klubbarnas officiella hemsidor så att anhängare kan 

läsa nyheter om klubben på sina modersmål.  

Tillgångs/resursorientering är något som är oerhört viktigt för fotbollsklubbar. Inom 

fotbollsvärlden kan tillgångsorientering liknas till köpandet av fotbollspelare från olika länder. 

Denna process är viktig då dessa spelare är klubbarnas arbetskraft. Inom den industriella 

delen av ekonomisk globalisering är en hög arbetskrafts tillgång oerhörd viktig och där är 

länderna i sydöstra Asien ledande. Inom fotbollen är de Sydamerikanska och Afrikanska 

länderna ledande när det gäller antalet fotbollsspelare som importeras från dessa regioner.
62
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Dessa spelare anses vara viktiga för fotbollsklubbarna och nästan alla europeiska toppklubbar 

har åtminstone en spelare från dessa kontinenter. Import av fotbollspelare sker inte enbart från 

dessa två kontinenter, utan från hela världen. Fotbollsklubbarna letar konstant efter nya 

spelare och många klubbar har fotbollsskolor runt om i världen för att upptäcka potentiella 

”stjärnor” i en tidig ålder. Två faktorer är avgörande för hur klubbar agerar vid import av nya 

spelare. Den första faktorn är geografisk närhet, exempelvis importerar tyska klubbar många 

spelare från Östeuropa. Den andra faktorn är historiska band, exempelvis Spaniens historiska 

band till Sydamerika har lett till att flera sydamerikanska spelare importerats till Spanien.
63

  

Det har inte enbart varit positiva reaktioner till fotbollsklubbarnas globaliserings 

processer. Som det tidigare nämndes har mycket kritik riktats mot klubbarna för deras 

ekonomiska globalisering. Många mindre klubbar har uttryckt sin oro att de stora ekonomiska 

skillnaderna kommer att skapa glapp som de inte kan ta igen och det är ytterligare en 

anledning till att UEFA skapat ”Financial fair play” reglerna.
64

 Den största kritiken har dock 

riktats mot klubbarnas tillgångsorientering. Köpandet av spelare som är yngre än 18 år är ett 

stort problem då de oftast tvingas lämna sina hemländer och familjer för att träna och spela 

med klubbarna på andra sidan jorden. Även den höga importen av spelare har skapat problem 

för nationella landslag i länder vars fotbollsklubbar har en hög import av utländska spelare. 

Exempelvis har det italienska fotbollsförbundet förbjudit köpandet av utländska spelare vissa 

år för att ge möjlighet för inhemska spelare att utvecklas och förbättra landslaget.
65

  

 

 

6. AVSLUTANDE ANALYS OCH DISKUSSION 

 

6.1 Fotbollklubbarnas globalisering 

Globalisering är en process som berör många olika aspekter av det mänskliga samhället. Inom 

företagens – och ekonomins värld sker globalisering dagligen. Företag strävar efter att öka 

sina omsättningar och transnationalisering av företag är ett sätt att uppfylla denna strävan. 

Fotboll är världens största sport och därför är det inte överraskande att de största och mest 

framgångsrika klubbarna inom den Europeiska fotbollen tagit del av globaliseringen. 

Globaliseringen ger dessa klubbar en möjlighet att öka sina årliga omsättningar genom en 

förbättring och utökning av de tre inkomstkällorna som presenterats tidigare i uppsatsen. 

Globalisering möjliggör även en ökning av klubbarnas globala anhängarantal, något som 

medför en ökning i klubbarnas omsättningar eftersom anhängarna är de som köper klubbarnas 

varor samt ser på deras matcher antigen på plats eller via TV-sändningar. Fotbollsklubbars 

anhängare kan anses vara det viktigaste för dem eftersom de hjälper klubbarna med deras 

ekonomiska omsättning. Utöver detta är anhängarna de som ger klubbarna stöd på sina 

matcher genom att antigen vara på arenorna eller titta på deras matcher på TV. De klubbar 

med högst omsättning är även de klubbar som har högst antal anhängare.  

De tre inkomstkällorna påverkas olika beroende av vilka regler eller normer som finns i 

klubbarnas hemländer. De Italienska toppklubbarna hade, fram tills sommaren 2011 , höga 
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TV-sändningsintäkter eftersom de förhandlade fram individuella kontrakt med olika TV-

bolag. Införandet av ett kollektivt TV-rättighetsavtal för de italienska klubbarna kommer att 

innebära en minskning av Inter och Milans TV-sändningsintäkter för de matcher som spelas i 

den inhemska ligan. För att kompensera dessa förluster sätts ytterligare press på dessa klubbar 

att nå längre i Champions League. Utöver de ökade TV-sändningsintäkterna som framgångar i 

Champions League medför, ökar även klubbarnas exponering i media. Både Inter och Milan 

har relativt låga matchdagsintäkter eftersom de inte äger sina hemmaarenor vilket innebär att 

delar av dessa intäkter går till Milanos kommun, som äger arenan. Detta är något som 

klubbarna bör sträva efter att ändra, genom att till exempel bygga egna arenor eller köpa den 

nuvarande arenan från kommunen. Eftersom intäkterna från matchdagar kan innebära en ökad 

årlig omsättning är det viktigt för dessa klubbar att lösa detta problem.  

Den intäktskälla som klubbarna har störst kontroll över är de kommersiella intäkterna. 

Dessa intäkter är delvis baserade på klubbarnas intäkter från deras sponsorer, men även 

klubbarnas intäkter från varuförsäljning. Klubbarna kan kontrollera och öka sina intäkter från 

varuförsäljning genom att öppna affärer på olika platser runt om i världen för att erbjuda sina 

anhängare en möjlighet att köpa officiella klubbvaror.  

Även värvandet av ”stjärnspelare” kan öka klubbars varuförsäljningar eftersom många 

anhängare kommer att köpa exempelvis matchtröjor med ”stjärnans” namn. Genom att erhålla 

fler och fler anhängare världen över bör klubbarna utnyttja detta för att öka sina intäkter i den 

kommersiella varuförsäljningen. Högre omsättningar erbjuder klubbar möjligheten att värva 

bättre spelare, något som kan öka klubbarnas chanser att nå såväl inhemska som 

internationella framgångar. När ”Financial fair play” regeln träder i kraft år 2013 kommer det 

att öka pressen på toppklubbarna att öka sina omsättningar ytterligare eftersom deras 

omsättningar kommer att vara avgörande för hur mycket pengar de kan värva spelare för.  

Dagens fotbollsklubbar är inte enbart sportklubbar som endast behöver fokusera på att 

förbättra sina sportsliga framgångar. De är även företag som måste förbättra sina ekonomiska 

omsättningar. Klubbarna blir globaliserade genom att ha anhängare, sälja varor samt 

exponeras i media över hela världen och dessa tre faktorer är beroende av varandra. Genom 

media kan klubbar exponeras för människor över hela världen och några av dessa kan bli 

anhängare av en specifik klubb. Dessa anhängare kan vara utsprida över hela världen vilket 

innebär att klubbarna till exempel måste anpassa sina internethemsidor genom att erbjuda 

olika språkalternativ för sina besökare. De flesta klubbarnas hemsidor erbjuder även sina 

anhängare möjligheter att köpa biljetter till hemmamatcherna, något som underlättar för de 

anhängare som inte bor i de länder som klubbarna kommer från. Klubbarnas anhängare 

erbjuder en källa att sälja varor till och därigenom öka sina omsättningar för de kommersiella 

intäkterna. Som det nämnts tidigare innebär ett högt antal anhängare en högre omsättning för 

klubben och detta är något som bidrar till att fotbollsklubbar konstant försöker nå nya 

ekonomiska marknader.   

 

6.2 Sker någon identitetsförändring? 

En fotbollsklubbs identitet är något som är föränderligt med tiden. Den påverkas av samhället 

som omger klubbarna, sportsliga framgångar, dess anhängare och historia. De sportsliga 

framgångarna förändras med tiden och därigenom förändras delar av klubbens identitet också. 
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Inter kallades för ”Grande Inter” under sin mest framgångsrika period i mitten av 1960-talet 

och ansågs då vara ett av världens bästa klubblag. Då var framgångar förknippade med 

klubbens identitet, men under 1990-talet och början av 2000-talet vann inte klubben mycket 

titlar och omvärlden ansåg att klubben inte var framgångsrik längre. Klubbens identitet 

förändrades under denna period från att vara en framgångsrik klubb till att vara en klubb med 

motgångar och med sportsliga misslyckanden. Med de senaste årens framgångar har denna 

identitet återigen förändrats och klubben räknas återigen som ett av världens bästa klubblag. 

Detta exempel visar att en fotbollsklubbs identitet påverkas av klubbens sportsliga 

framgångar. 

De samhälleliga faktorerna förändras med tiden eftersom ett samhälle inte stagnerar i sin 

utveckling. När Milan grundades i slutet av 1800-talet var klubben staden Milanos enda 

professionella fotbollsklubb. Då representerade Milan staden Milano och förknippades med 

att vara stadens klubb. Grundandet av Inter förändrade detta eftersom Milanos invånare fick 

ytterligare en klubb som kunde representera staden och som skiljde sig från Milan eftersom 

klubben tillät utländska spelare. Vid denna tidsperiod var den politiska ideologin nationalism 

starkt befäst i många av de europeiska länderna och användandet av utländska spelare i 

inhemska fotbollsklubbar förekom inte ofta. Användningen av utländska spelare gjorde Inter 

till en unik klubb i Italien eftersom detta var något nytt och blev en del av Inters identitet. 

Detta varade fram tills de andra klubbarna i landet också började använda sig av utländska 

spelare och det blev vanligare med utländska spelare i de italienska fotbollsklubbarna. 

Klubben förknippas fortfarande med att den en av de första klubbarna i Europa att tillåta 

utländska spelare spela, i en tidsperiod då detta inte var ofta förekommande i de europeiska 

samhällena, men eftersom samhället har förändrats och utländska spelare finns i nästan varje 

europeisk fotbollsklubb uppfattas detta inte på samma vis idag. Detta tyder på att samhällen 

förändras med tiden, men Inters identitet som en av Europas första klubbar att tillåta utländska 

spelare består.  

Även ”ultras” grupperna förändras med tiden, men oftast är deras medlemmar individer 

med extrema åsikter och tankar, åsikter som sällan förändras med tiden. Givetvis är inte alla 

medlemmar i dessa grupper rasister eller kommunister, men de dras med av gruppernas andra 

anhängare som kan ha rasistiska eller kommunistiska åsikter och därigenom uppfattas som 

politiska extremister. Dessvärre sker det sporadiska olyckor som förknippas med dessa 

grupper, som sedermera förknippas med de fotbollsklubbar som de tillhör. ”Ultras” grupperna 

orsakar inte enbart problem för de klubbar som de är anhängare till. Dessa grupper är oftast 

alltid på plats på arenan oavsett om det är hemma – eller bortamatch. De sjunger sånger om 

klubbarna och spelarena och ger därigenom klubbarna stöd på varje match. Vid större matcher 

arrangerar dess grupper även visuella spektakel, s.k. tifon, som bidrar till att skapa en bra 

stämning i arenan. 

Varje enskild anhängare kan ha sin egen åsikt om vilken identitet en specifik klubb har 

och detta innebär att fotbollsklubbars globalisering kan medföra lika många olika identiteter 

som antalet anhängare. Globaliseringen av fotbollsklubbar ökar antalet tolkningar av 

klubbarnas identiteter, något som försvårar skapandet av en konkret klubbs identitet. Det är 

inte enbart fotbollsklubbarnas identiteter som är avgörande för att individer blir deras 

anhängare. Individers val att bli anhängare av specifika klubbar påverkas av en rad olika 
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faktorer. Möjligheten att kunna se fotbollsklubbarna via TV-sändningar är en viktig faktor 

eftersom det ökar klubbarnas möjligheter att erhålla nya anhängare.  

Valet av att bli anhängare av en fotbollsklubb påverkas även av familjen. Många 

anhängare av specifika klubbar blir anhängare till dessa eftersom deras föräldrar eller äldre 

syskon är anhängare av samma klubb och deras beslut påverkats på detta vis. Det finns även 

anhängare som enbart stödjer en specifik fotbollsspelare och är anhängare av den 

fotbollsklubb som spelaren är aktiv i för tillfället. Skulle spelaren flytta eller säljas till någon 

annan fotbollsklubb, följer dessa anhängare den nya klubben.  

Det faktum att många av de faktorer som påverkar fotbollsklubbarnas identiteter 

förändras med tiden och anpassas efter samhällets utveckling tyder på att det sker en viss 

förändring i deras identiteter. Däremot är denna förändring något som tyder på anpassning 

från klubbarnas sida.  

Globalisering är en relativt ny process i dagens samhälle, men en väldigt stor sådan. De 

fotbollsklubbar som lyckats ta del av denna process har behövt anpassa sig efter den och 

därigenom kan deras identiteter från att vara lokala klubbar med lokala anhängare förändras 

till att vara globala klubbar med globala anhängare. Däremot förändras inte vissa historiska 

delar av klubbarnas identiteter. Till exempel vet både en Inter anhängare i Milano och en i 

Shanghai att en av klubbens största rivaler är Milan. Det är sällan som klubbarnas 

grundläggande identitetsdelar förändras på grund av klubbarnas globala ekonomisering. Nya 

anhängare av olika klubbar ”lär” sig vilken identitet klubbarna har genom att se på deras 

matcher.  

 

6.3 Sammanfattning 

En fotbollsklubbs identitet är väldigt svår definierad, eftersom den skapas och påverkas av 

flera olika faktorer. Några av dessa faktorer kan presenteras och analyseras, exempelvis 

klubbens historiska bakgrund, sportsliga framgångar och samhälleliga faktorer som påverkat 

den genom tiderna. Trots dessa faktorer, utgörs en stor del av klubbens identitet av de 

enskilda anhängarnas uppfattningar och åsikter om klubben. Den förändring som 

globalisering medfört är inte en förändring av klubbens identitet, utan en ökning av antalet 

olika åsikter och uppfattningar om denna identitet på grund av det ökade antalet anhängare 

som globalisering medför.  

Utöver att globalisering ökar en fotbollsklubbs anhängarantal, medför processen även en 

ökning av klubbens tre huvud inkomstkällor, som påverkar den årliga omsättningen. Genom 

ett större antal anhängare världen runt, kan klubbens intäkter från varuförsäljning, TV-

sändningsrättigheter och matchdagar öka eftersom den har fler anhängare som är villiga att 

spendera pengar på klubben. En fotbollsklubbs ekonomi är väldigt viktig eftersom den avgör 

hur bra spelare klubben kan anställa. En klubb med många bra spelare har en större chans att 

vinna turneringar som i sin tur medför en större global exponering. En större global 

exponering medför en ökning av antalet anhängare och ett högre antal anhängare medför en 

ökning i klubbens årliga omsättning.  
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