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1. Inledning

1.1 Bakgrund

1.1.1 Den nya arenatrenden

De senaste åren har svensk idrott präglats av en tydlig trend. Flera klassiska arenor rivs till förmån 

för nya moderna arenor. Det senaste decenniet har idrottsföreningar som Elfsborgs IF, Malmö FF, 

Kalmar FF med flera lämnat sina gamla arenor och flyttat in till nya fotbollsarenor. Nationalarenan 

Friends Arena, som stod klar hösten 2012 är hittills den största arenan som har byggts. Denna 

tendens är även tydlig i andra idrotter såsom ishockey och bandy, där man i den sistnämnda sporten 

flyttar idrottsverksamheten från utomhusrinkar till inomhushallar. 

Klubbar, besökare och näringslivet gynnas av de nya arenorna. I och med att de flesta arenor

som byggs är tänkta som evenemangsarenor kommer flera aktörer samsas på en och samma arena. 

Det resulterar i att hyran för arenan minskas för idrottsföreningar. Den minskade hyran gör att man 

kan sänka biljettkostnaderna för besökarna. I de flesta fall utökas publikkapaciteten i samband med 

ett arenabyte vilket gör det möjligt att sänka biljettpriserna. Klubbar med nya arenor tenderar också 

att gå bra sportsligt. De som förlorar är skattebetalarna som får finansiera dessa nya arenor. 

Arenabygget har även kritiserats utifrån ett genusperspektiv. Det är nämligen så att de flesta arenor 

byggs till sporter som är manligt dominerande. Jens Littorin på Dagens Nyheter lyfter fram att 

idrotter som utövas till stor del av kvinnor, till exempel ridsporter, har det inte byggts några nya 

arenor till.  Han benämner även de nya arenorna som kommunernas egna skrytbyggen.1 Inte ens 

grannkommunerna Solna och Stockholm kunde enas om en och samma arena. Istället blev det redan

nämnda Friends Arena, som ersatte Råsunda, och Tele2 Arena i globenområdet. Det finns de som 

oroar sig över att ”arenaboomen” kan övergå till arenaproblem. När nyhetens behag har lagt sig är 

det svårt att locka publik till de olika evenemangen. Därmed fallerar budgeten när de ekonomiska 

kalkylerna inte motsvarar verkligheten. Ishockeylaget Malmö Redhawks vill lämna sin nya Malmö 

Arena och flytta tillbaka till gamla Isstadion på grund av antalet åskådare har minskat de senaste 

åren. Östersunds bandylag tvingas träna utomhus för att ekonomin inte räcker till för underhålla 

isen i den nybyggda hallen.2   

Stockholm Globe Arenas (SGA) står idag för driften på arenorna i globenområdet, det vill 

1 Jens Littorin, ”Arenaboomen fortsätter”, Dagens Nyheter 2014-02-15 http://www.dn.se/sport/arenaboomen-
fortsatter/ (Läst 2014-04-18).

2 Littorin 2014.
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säga Tele2 Arena, Ericsson Globe och Hovet. 2011 presenterade man rapporten Arenan - Stadens 

Hjärta vid ett frukostseminarium på Clarion Hotel på Norra Bantorget. I rapporten fastlås det att 

arenan är en viktig katalysator för den moderna nationens utveckling, den gör staden. Ny 

arenakonkurrens kommer tvinga fram nya evenemangsformer. Dessutom anser man att arenan är ett

varumärke mitt i staden, att det är möjligt att skapa relationer genom upplevelser. Den unika 

upplevelsen har blivit högsta status. "Live" lever längre.3

1.1.2 Tele2 Arena och skandaler

Denna arenabyggartrend förändrar förutsättningarna för supportar och idrottsförening. 

Idrottsföreningar förflyttar sin idrottsverksamhet till ”arenastäder” och tappar den lokala 

förankringen. Idrottsklubbar kan tvingas dela arena med andra föreningar och alla ställer sig inte 

positiva till arenabyten. I och med att Hammarby IF och Djurgårdens IF numera delar på Tele2 

Arena har ett par otäcka incidenter förekommit. Arenans smygpremiär ställdes in på grund av ett 

bombhot.4 Dessutom har bägge lagens risksupportrar slagits med varandra på en närliggande 

tunnelbanestation.5 Arenabyten väcker känslor, det blir därför viktigt att undersöka vilka värden och

åsikter som supportar, idrottsföreningen och media anser viktiga i samband med ett arenabyte samt 

vilka bakomliggande budskap och argumentation som finns hos supportrar.

Turerna kring en ny fotbollsarena vid Globenområdet har varit många och pågick i flera år. I 

samband med att evenemangsarenan Globen byggdes på mitten av 80-talet har det funnits en 

önskan från Hammarby IF att upprusta den dåvarande arenan Söderstadion.  Önskemålet att 

renovera Söderstadion var huvudlinjen i 20 år. Tillsammans med ett ökande åskådarantal och 

logistiska skäl så blev detta en omöjlighet. Söderstadions plats var för inträngd med övriga 

byggnadskomplex och en arena med den önskade publikkapaciteten gick inte bygga på 

Söderstadions dåvarande plats. Efter valet 2006 beslutades det att bygga en arena söder om Globen 

med en kapacitet på 30 000 åskådare. Efter en rad förseningar stod arenan klar sommaren 2013. 

Denna nya arena har varit en vattendelare inom Hammarbykretsar. Det finns en pragmatisk skara 

supportrar som trots att de tycker det är sorgligt att byta arena förlikar sig med och accepterar att de 

ekonomiska fördelarna med den nya arenan i grund och botten är något positivt för klubben. Andra 

ser det som kliv mot vad som kallas för ”den moderna fotbollen”, det vill säga en mer 

kommersialiserad fotboll där vinstintresset väger över passionen. Mer missnöje väcktes när det blev

3 Stockholm Globe Arenas, Arenan – Stadens hjärta, Trendrapport om nya arenor från 2010, s. 3, 
http://www.sefs.se/sites/default/files/dokument/ARENAN_RAPPORT_FINAL.pdf.  (Läst 2014-05-25)

4 Anna K Eriksson, "Skarp laddning hittad vid Tele2 Arena", Svenska Dagbladet 2013-06-27, 
http://www.svd.se/nyheter/stockholm/skarp-laddning-hittad-vid-tele2-arena_8300274.svd  . (Läst 2014-04-18).

5 Linn Ogelind, ”Stort slagsmål vid blåsut”, Sveriges Television 2013-08-10, 
http://www.svd.se/nyheter/stockholm/skarp-laddning-hittad-vid-tele2-arena_8300274.svd  . (Läst 2014-04-18).
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klart att rivalklubben Djurgårdens IF också skulle spela sina hemmamatcher på Tele2 Arena.6

1.1.3 Supportrar och journalister

Förhållandet mellan fotbollssupportrar och media har varit intrikat det senaste decenniet. Medias 

rapportering kring vissa händelser har inte överensstämt med supportrarnas syn på vissa skeenden. 

Många supportrar upplever att media förmedlar en vinklad och sensationslysten bild kring vissa 

händelser.7 Det mest uppmärksammade fallet finner man i England. Tabloiden The Sun pekade ut 

Liverpool och deras supportrar som ansvariga för läktarkatastrofen ”The Hillsborough disaster”, en 

läktare rasade samman under en match och nära hundra människor omkom. Sedan dess har The Sun

bojkottats av invånarna i Liverpool.8 Ett tydligt exempel på när supportrar och media har varit oense

rörande rapportering kring en händelse i Sverige är den konflikt som uppstod i kölvattnet av AIK-

målvakten Ivan Turinas tragiska bortgång våren 2013. För att hedra Turina anordnade AIK en 

välgörenhetsmatch mot det kroatiska laget Dinamo Zagreb, intäkterna från denna match skulle 

skänkas till Turinas änka Senka Turina. Efter matchen publicerade kvällstidningen Expressen en 

artikel där man hävdade att AIK hade hamnat i en ekonomisk tvist med Senka Turina, eftersom, 

enligt Expressens källor, alla intäkter som matchen genererade inte hade gått till Senka Turina.9 AIK

dementerade detta och supportrarna uppmanade till en bojkott likt den i Liverpool mot The Sun.10 

Läktaren har varit den plats där supportrar har haft möjligheten att yttra sina åsikter kring 

särskilda ämnen. Återkommande opinionsbildning på arenor runtom i Sverige är den som stödjer 

51-procentsregeln, det vill säga att medlemmarna innehar majoriteten av aktierna i föreningen, samt

avståndstagande från reducering av ståplats på fotbollsarenor.  I dessa frågor förs argumentationen 

på arenan främst via tifon, d.v.s. läktarkoreagrafier. På en specifik läktarsektion, känd som 

”klacken”, genomförs ett en koreografi vars tanke är att tända till spelare och övrig publik. Tifon är 

ett återkommande inslag på svenska fotbollsarenor och lite forskning har gjorts kring det. Eftersom 

tifon är ett sällsynt medium i samhället i övrigt så har lite forskning gjorts kring detta fenomenet. En

retorisk analys kan därmed avslöja hur supportrar brukar tifo som medium för att övertyga.

 Uppsatsen kommer att undersöka supportrar, utifrån tifon, - och mediebilden kring 

arenabytet från Söderstadion till nybyggda Tele2 Arena. Denna uppsats kommer också undersöka 

supportrars och journalisters argumentation kring arenabyte samt undersöka supportrars plats i 

6 Tele2 Arenas, "Arenans Historia"   http://www.tele2arena.se/om-arenan/arenans-historia  . (Läst 2014-05-25)
7 Lars Anders Johansson, ”Mediebilden av fotbollssupportern och dess konsekvenser”, Svensk Tidskrift, 2014-04-04, 

http://www.svensktidskrift.se/?p=68225, (Läst 2014-04-08).
8 Anfield Road, "Don't by the sun", http://www.anfieldroad.com/dont-buy-the-sun/ (Läst 2014-04-04).
9 Lovisa Gierrta, Daniel Kristoffersson, ”AIK i ekonomisk tvist med Ivan Turinas änka, Expressen, 

http://www.expressen.se/sport/fotboll/allsvenskan/aik-i-ekonomisk-tvist-med-ivan-turinas-anka/(Läst 2014-04-04).
10 AIK Fotboll, ”AIK svarar på Expressen angående Ivan Turinas minnesfond”, http://www.aikfotboll.se/Article.aspx?

contentID=7370(Läst 2014-04-04).
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samhället och media. 

1.2 Syfte och frågeställningar

Uppsatsen kommer undersöka bakomliggande motiv i supportrars och journalisters argumentation 

kring ett arenabyte. Syftet är att ta reda på vad supportrar kontra journalister vill belysa i samband 

med att en idrottsförening byter arena, i och med att supportrar sällan får komma till tals i media (se

1.6 Tidigare forskning). Undersökningen ska också redogöra för hur supportrar, genom tifon, måste 

agera för att kunna skapa sig en plats i media, det vill säga hur de förhåller sig till maktbalansen 

som råder mellan dem och journalister. Supportrar utgörs av en samling människor av olika kön, 

klass, bakgrund och etnicitet vars enda gemenskap utgörs av deras supporterskap. Förhoppningen är

att visa på hur en sammanfogad blandning av människor med olika bakgrund med mera, gemensamt

måste agera för att få sin röst hörd. Uppsatsen ämnar alltså undersöka supportrars kommunikation i 

tifon och om det säger något om deras position i samhället. Styrande frågeställningar i uppsatsen 

kommer vara:

 Vilka teman lyfter supportrar fram i sina tifon och journalister i sina krönikor? Om 

supportrar upplever en snedvriden rapportering, vad är det de själva vill lyfta fram? 

Och finns det något sätt för dom att påverka journalister?

 Skapar supportrar sin retoriska diskurs enligt en specifik motståndsstrategi eller har 

de utformat sin egen motståndsstrategi? Är fotbollssupportrar en underordnad grupp 

i samhället? 

1.3 Material och avgränsningar

1.3.1 Tifo

Möjligheterna för en supporter att påverka klubben är begränsade. Supportern kan gå på ett årsmöte 

och rösta in en ny styrelse men prestationerna på planen är inget supportern kan påverka direkt. 

Eftersom att ett årsmöte endast hålls en gång per år så finns det alltså endast ett tillfälle som 

supportrar kan föra en dialog med ledningen. Det leder till att supportern kommer vara tvungen att 

framföra budskap inne på arenan genom sång eller tifo-aktiviteter. Ett tifo är en koreografi som kan 

se ut på många olika sätt. Det kan vara ett stort skynke som täcker hela läktaren, konfettiregn i 

lagets färger eller bengaler som bränns. Ett tifo ska uppmuntra laget till en bättre insats på planen 

men kan även användas för att framföra budskap. Ordet tifo kommer från det italienska ordet tifosi 

som betyder supporter. Tifofenomenet växte fram i Italien på 60- och 70-talet. Idag är det ett utbrett 

5



tilltag inom fotbollen i Europa och Sydamerika.11 Ett tifo kostar flera tusen kronor att göra och tar 

många timmar att tillverka. Det första tifot som genomfördes på svensk mark var 1994 i en match 

mellan Hammarby och Norrköping.12 

Uppsatsen kommer att koncentrera sig på att undersöka tifobudskapen under de sju sista 

matcherna på Söderstadion. Detta ska tydliggöra supportrarnas syn och känslor kring arenabytet. 

Detta material lämpar sig bra att undersökas för uppsatsens syfte i och med att det stundande 

arenabytet är mer påtagligt än någonsin under de sista matcherna på Söderstadion. De tifon som 

kommer analyseras är följande:

Tifo 1 är är ett så kallat OH-tifo (Overhead), d.v.s en duk som täcker större delen av läktaren.

På tifot finns texten ”Platsen i mitt hjärta” samt en bild över Söderstadion. Det finns dessutom små 

hjärtan utplacerade bland den del av publiken som tifot inte täcker. Tifot förekom i den första 

hemmamatchen den 14:e april 2013 mot Värnamo. 

På tifo 2 pryds läktaren av grönvita flaggor och två skyltar. På den ena skylten står det 1967 

och på den andra 2013.  Tifot ackompanjeras av banderoll med texten: ”46 år som vårt – för alltid 

en del av vårt liv”. Tifot genomfördes i en med en match mot Assyriska den 5:e maj 2013, den 

femte sista hemmatchen på Söderstadion.

 Mot Landskrona den 18:e maj genomfördes tifo 3 är ett OH-tifo, på duken finns en stjärna 

mot en svart bakgrund. Innanför stjärnas konturer finns det ett hammarbyemblem. Till detta tifo 

finns också texten ”Framtiden finns under stjärnorna söder om Slussen”. 

Tifo 4  är ett tifo som utgörs av grönvita flaggor samt banderollen ”Tillsammans mot nya 

segrar”. På banderollen förekommer ett hammarbyemblem och siffran 12. Detta tifo användes i en 

match mot Varberg den 27:e maj, den näst sista hemmamatchen på Söderstadion.  

Tifo 5 är det första av två tifon i den sista matchen som spelades på Söderstadion, den 23 

juni 2013 mot Ängelhom. Tifo 5 är ett OH-tifo som täcker hela läktaren. På duken är flera klassiska 

och ikoniska hammarbyspelare avbildade. Mitt i duken är en avbildning av arenan Söderstadion 

placerad.

Tifo 6 är en bengalbränning. Mitt bland bengalerna finns det en banderoll med texten ”Här 

ekade sången, här blev livet viktigare än framgången – Länge leve Söderstadion”. Tifot 

genomfördes under andra halvlek mot Ängelholm.

För bilder på dessa tifon se 5.1 bilagor. 

11 John Foot, Calcio, London: Harper Pennerial, 2006, s. 349-350.
12 Magnus Hagström, Peter Johansson & Carl Jurell, Va för jävla pack e ni – Berättelsen om om Stockholms 

fotbollsklackar, Imperial Publishing: Stockholm, 2010, s 137. 
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1.3.2 Krönikor

Som tidigare nämnts så kan mediebilden skilja sig från supporterns upplevelser av ett 

skeende. Tabloider har anklagats av supportrar för att driva en sensationslysten nyhetsagenda i jakt 

efter ”klick” och sålda lösnummer.13 Det kan också vara så att det supportrar anser vara viktigt inte 

innehåller ett tillräckligt starkt nyhetsvärde för journalist och redaktion. En av artiklarna som 

kommer behandlas i uppsatsen är Simon Banks krönika ”Klack & Adjö” som publicerades kort efter

att den sista matchen på Söderstadion hade spelats.14 Simon Bank är en erfaren sportjournalist och 

har vunnit flera priser för sina texter. Bank är anställd på kvällstidningen Aftonbladet och det 

medför ytterligare en intressant aspekt i och med att Hammarbys supportrar har ett kyligt 

förhållande till just denna tabloid. 2007 genomfördes en demonstration av Hammarby-supportrar 

mot media i allmänhet och i synnerhet Aftonbladet. Bank var en av de journalister som hamnade i 

skottgluggen, en ironisk banderoll föreställande en löpsedel med texten ”Simon Bank tar kokain” 

förekom nämligen i demonstration.15 I uppsatsen kommer också Expressens Mathias Lührs krönika 

”Ett värdigt avslut för Söderstadion” att analyseras.16 Precis som Banks så skrev Lühr sin krönika 

kort efter att den sista matchen på Söderstadion hade spelats. Aftonbladet och Expressen var de enda

tidningar som lät några av sina krönikörer skriva om denna match.

1.3.3 Avgränsningar

Läktarsång kommer inte att analyseras i denna uppsats. Dels för att det inte erbjuds 

tillräckligt med utrymme och för att sångrepertoaren sällan utökas med nya sånger. Läktarsången 

har alltså inte samma aktualitet som tifon. Det vore möjligt att läsa in supportrars reaktioner genom 

olika  inlägg på sociala medier och internetforum. Det blir dock problematiskt att sovra bland detta 

material. Många av de åsikter som publicerats kring detta är svåranalyserade därför att det ofta rör 

sig om korta twitter- eller foruminlägg.

Uppsatsen kommer enbart att behandla tifon och artiklar som rör Hammarbys flytt från 

Söderstadion till Tele2 Arena. Detta beror på att uppsatsförfattaren är väl inläst på den kultur och 

historia som finns i Hammarby IF. Formatet erbjuder inte heller tillräckligt med utrymme för att 

göra en djupt ingående analys innehållandes jämförelser med andra idrottsföreningars arenaflyttar. 

13 Johansson 2014. 
14 Simon Bank, ”Klack & Adjö”, Aftonbladet, 2013-06-24 

http://www.aftonbladet.se/sportbladet/kronikorer/bank/article17010129.ab  . (Läst 2014-04-04).
15 Emil Karlsson, "Fans i protest mot media", Expressen, 2006-09-30, 

http://www.expressen.se/sport/fotboll/superettan/fans-i-protest-mot-aftonbladet/. (Läst 2014-04-04).
16 Mathias Lühr, ”Ett värdigt avslut för Söderstadion”, Expressen, 2013-06-24, 

http://www.expressen.se/sport/kronikorer/mathias-luhr/luhr-ett-vardigt-avslut-for-soderstadion/ (Läst 2014-05-24) 
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1.4 Metod och teori

1.4.1  Roland Barthes, Bildens retorik

I uppsatsen kommer jag att tillämpa Roland Barthes teori om visuell retorik på de tifon jag har valt 

att undersöka. Eftersom tifon oftast är utformade av symboler och bildtexter så kan Barthes teori 

synliggöra svåra och komplexa motiv som finns bakom ett tifo. För att den argumentation som förs 

via tifon ska bli tydlig behöver uppsatsen en teori om visuell retorik som kan klargöra vad för 

tolkningar avsändaren vill styra mottagaren till. Därför kommer uppsatsen inleda med att 

dechiffrera tifons budskap som utgångspunkt för uppsatsens analysdel. 

Semiotikern och strukturalisten Barthes presenterade sin teori om visuell retorik i artikeln 

”Bildens retorik” (Rhetorique de l'image) 1964 i tidskriften Communications.  Barthes hävdar att 

bilder är kodade. Per automatik tolkar vi de tecken och symboler som finns i en bild. En bild på en 

ros är möjlig att tolka som en symbol för kärlek. Detta kallar Barthes för den konnoterade 

uppfattningen av en bild.17 En helt avskalad tolkning av en bilds symboler är den denoterade 

uppfattningen, den bokstavliga betydelsen av ett tecken utan några tillagda tolkningar.18 För att tyda 

samspelet mellan denotation och konnotation kan man tolka in aspekter som redigering, hur bilden 

är tagen, vad den associerar till, vad för världsbild den återger i samspel med tolkarens egna 

upplevelser, kunskaper och åsikter.19 Den kodade bilden är byggd på ideologi och moderna myter i 

samhället.  

Barthes teori lämpar sig väl för avkoda ett tifo i och med att han belyser bildtextens samspel 

med de tecken och symboler som finns i en bild. Bildtexten förankrar bildens denoterade symboler. 

Vi förstår sällan bilder ensamma. Det språkliga meddelandets funktion är att vägleda tolkarens 

förståelseakt, den identifierar inte symbolerna utan även tolkar dem. Avsändarens mål med 

bildtexten är att dirigera mottagaren från vissa tolkningar och styra denne mot en förutbestämd 

betydelse.20 Det är vanligt förekommande i tifo att symboler ackompanjeras av en text. Därmed 

lämpar sig Barthes teori om visuell retorik särskilt bra. 

1.4.2 Burke, Dramatism

Kenneth Burke presenterar i sin bok A Grammar of Motives dramat som primär form till att förklara

och förstå våra handlingar. Teorin som presenteras i A Grammar of Motives gör det möjligt att 

avslöja dolda motiv som kan finnas hos aktörerna och därmed förklara anledningen till 

17 Kurt Aspelin 1976, ”Bildens Retorik”, Tecken och Tydning, Kurt Aspelin & Bengt A. Lundberg (red), Stockholm, 
1976: PAN/Nordstedts s. 117.

18 Aspelin 1976, s. 122-125.
19 Patrik Mehrens. ”Visuell retorik”, manuskript till en kommande bok, våren 2014, s. 8. (finns hos uppsatsförfattaren).
20 Aspelin 1976, s. 121.
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handlingarna utförda av respektive aktör. Burkes teori kan även ge uppsatsen ett analytiskt verktyg 

som klargör huruvida det råder en över- och underordning mellan supportrar och journalister. 

Burke introducerar en pentad som innefattar fem begrepp en situation kan analyseras utifrån;

act (vad som hände), scene (situationens bakgrund), agent (vem som gjorde vad), agency (med 

vilka medel utförde agenten sin handling) och purpose (syfte).21 Genom pentaden är det möjligt att 

kategorisera samt tolka skeenden och handlingar. Det räcker inte enbart med att identifiera 

begreppen i ett specifikt skeende – man måste också undersöka begreppens interna relationer till 

varandra. En analys av hur dessa begrepp förhåller sig till varandra gör det möjligt att undersöka 

vad för filosofier eller livsåskådningar som döljer sig bakom kombinationen av dessa begrepp. 

Burke benämner detta som ratio.22 Pentaden kan därmed ses som en modell till att förklara vårt 

handlande och ett verktyg till att avslöja dolda motiv i en retorisk diskurs. Burkes utgångspunkt i A 

Grammar of Motives är att förklara hur och varför människor i en specifik situation väljer att handla

som de gör.23 Pentaden erbjuder ett analytiskt verktyg och en systematisering av vårt handlande och 

dess motiv. 

Burkes pentad fastställer dock inget absolut motiv till vårt handlande utan grundar sig på  

tolkningar av en situation.24 

Burke anser att försoningen av skuld är drivkraften till varje drama. Att tala inför publik 

motiveras av att rena sig själv från skuld. Vår skuld uppstår när vi inte kan identifiera oss med en 

social ordning och synden ligger i olydnad av särskilda sociala ordningar. I vissa fall skuldbeläggs 

människan per automatik, ett exempel på detta är stereotyper.25 Priset för reningen enligt Burke är 

uppoffring. Enligt Burke finns det två sätt som individen kan frigöra sig från sin skuld. Det ena är 

att man offrar sig själv och tar på sig skulden och det andra är att man hittar en syndabock som får 

bära skulden.26

Människor tillskrivs en viss status och skapar därmed en uppfattning om över- och 

underordning. Antingen accepteras den status man blivit tilldelad eller så förkastas den och vi gör 

detta genom symboliska handlingar. Burke anser nämligen att människan drivs av hierarkier och att 

vertikala hierarkiresor är möjliga att genomföra genom vår handlande.27 Burkes teori erbjuder en 

möjlighet att fastsälla en över- och underordningen kring aktörerna.

21 Kenneth Burke, A Grammar of Motives, Los Angelses: University of California Press Ltd 1969, s. 15.
22 Burke 1969, s. 16.
23 Burke 1969, s. 15.
24 Jon Viklund, ”Kenneth Burke och Dramatismen”, manuskript till en kommande bok, våren 2014 s. 9-10. (finns hos 

uppsatsförfattaren).
25 Hugh Daziel Duncan, Communications and Social Order, Oxford, Oxford university press, 1968, s. 121. 
26 Duncan 1968, s. 125.
27 Duncan 1968, s. 123.
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1.4.3 Gabrielsens kollektiva topikförståelse

För att kunna avgöra om huruvida de två aktörer som ska analyseras i denna uppsats är eniga i 

denna händelse krävs det att man undersöker vad för värde varje aktör vill lyfta fram och vad för 

bakomliggande argumentation som finns. Inom retoriken existerar begreppet topik. Den klassiska 

antika betydelsen av topikbegreppet är att det är sökställen talaren kan hitta stoff till sin retoriska 

dikurs och en del av inventiofasen. Jonas Gabrielsen instämmer att topiker kan användas som ett 

systematiserat heuristiskt verktyg.28 Vidare utvecklar Gabrielsen topikförståelsen också kan 

användas till återanvändning av gammalt stoff. Detta benämner han som den kollektiva förståelsen. 

Återanvändning av gammalt stoff utgörs bland annat av klichéer, teman och talesätt. Genom att 

studera närmare kring vad för stoff som återanvänds är det möjligt att påvisa ett 

argumentationsmönster kring en fråga eller hos en person. I och med att flera tifon kommer att 

analyseras kan man spåra om det finns särskilda teman eller liknande som återanvänds för att sedan 

se om samma tema återfinns i medias rapportering av samma händelse. Den kollektiva förståelsen 

kan kartlägga vad aktörer inom samma fält har gemensamt och vad som skiljer dem åt.29

1.4.4 Birgitte Mral, Motståndets retorik

För att klargöra huruvida fotbollssupportrar är underordnade krävs det att man undersöker om deras 

retoriska diskurs skapas utifrån en motståndsstrategi. En motståndsstrategi innefattas av att den 

retoriska diskursen från en underordnad person eller grupp har anpassats eller justerats för att kunna

bli accepterad av samhället. Retoriken har länge utformats och utövats av en dominerande grupp i 

samhället. Många av samhällets marginaliserade grupper, såsom kvinnor, homosexuella, personer 

med funktionsnedsättningar, barn och personer med utländskt påbrå, har historiskt sett fått mindre 

utrymme i offentliga forum jämfört med en vit västerländsk man. Det är först på senare år som en 

talardemokratisering har skett, sett till vilka som får tillgång till ”talarstolen”.30 Historiskt sett har 

dessa marginaliserade grupper varit tvungna att utveckla strategier för att komma till tals och för att 

deras retoriska diskurs ska anses som legitim. Exempel på detta är Heliga Birgitta, som uppnådde 

legitimitet i det strängt kristna samhället genom att hävda att gud talade genom henne.31 Under det 

tidiga 1900-talet uppnådde den afroamerikanen W.E.B Du Bois legitimitet genom att påvisa att han 

besatt phronesis, kunskap och gott omdöme, genom att låta bibliska och antika anspelningar prägla 

hans diskurs. På så vis kunde han överkomma den då allmänrådande uppfattningen att 

afroamerikaner skulle vara mindre intelligenta än vita.32 För att uppnå uppsatsens syfte krävs det att 

28 Jonas Gabrielsen, Topik: Ekskursioner i Retorikkens Toposlaere, Åstorp: Retorikförlaget 2008, s. 23. 
29 Gabrielsen 2008, s. 25.
30 Birgitte Mral, ”Motståndets retorik”, Rhetorica Scandinavica 2003:27, s. 35.
31 Mral 2003, s. 44.
32 Stefan Helgesson, Rasism är inte fråga om gester och utseende, Dagens Nyheter, http://www.dn.se/kultur-
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supportrars retoriska diskurser undersöks utifrån ett perspektiv på motståndsstrategier.

Birgitte Mral har publicerat en artikel i Rhetorica Scandinavica om dessa 

”motståndsstrategier”. I artikeln uppmärksammar Mral status påverkan på det primära ethos en 

talare har, det vill säga publikens förutbestämda uppfattning om talaren. Status, enligt Mral, är 

något man blir tilldelat av samhället, publiken eller sin  motståndare i en retorisk situation. 

Möjligheten att påverka sin egen status finns, beroende på hur man förhåller sig till mottagarens 

fördomar, uppfattningar och förväntningar. Grupper med låg status har varit tvungna att utveckla 

strategier för att möta mottagarens förväntningar och krav.33 Uppsatsen kommer bland annat 

undersöka huruvida supportrar, genom tifo, samt journalister försöker förändra de fördomar som 

finns kring dem. Huruvida de försöker påverka den status som tillskrivits dem. Mral hävdar att detta

förändrar valet av topoi som utgångspunkt och att etablerandet av ethos sker på andra grunder än 

vad det gör för den vita mannen. Mral skriver att för kvinnor har denna motståndsstrategi inneburit 

att tona ned sin påtvingade ”kvinnlighet” och använda sig av, vad hon benämner som, en 

ödmjukhetstopoi, att egentligen inte vilja prata och påvisa en överdriven respekt gentemot män.34 

Samt att föra en retorisk diskurs i en dialogisk stil och inte vara för auktoritär. Mral påvisar i sin 

artikel att detta har varit genomgående för kvinnor från medeltiden och pågår även idag. Dessa 

motståndsstrategier behöver inte passa in på supportrar. Men Mral tar även upp flexibilitet som en 

motståndstrategi. D.v.s att man anpassar sig till det interaktiva mönster som anges av en aktör med 

mer dominerande ställning.35 Därmed blir det intressant att undersöka om supportrar anpassar sina 

tifon till det interaktiva mönster som anges av media.

1.4.5 Mark P. Orbe, motståndsstrategier

Utöver Mral har Mark P. Orbe forskat om hur marginaliserade grupper i samhället agerar för att 

göra sin röst hörd. Orbe har tagit fram nio olika motståndsstrategier som marginaliserade grupper 

kan använda. Varje motståndsstrategi har olika medel och taktiker som är typiska för dess 

motståndsstrategi. Denna systematisering av motståndsstrategier kan kartlägga hur supportrar 

eventuellt måste gå tillväga för att göra sin röst hörd eller om supportrar har sin helt egna 

motståndsstrategi. 

 Obestämd assimilation (Nonassertive assimilation)

Den marginaliserade gruppen betonar gemensamheten med det dominerande samhället och 

noje/kulturdebatt/stefan-helgesson-rasism-ar-inte-en-fraga-om-gester-och-utseende/, (Läst 2014-04-04) 
33 Mral 2003, s. 38.
34 Mral 2003 s. 43.
35 Mral 2003 s. 47.

11

http://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/stefan-helgesson-rasism-ar-inte-en-fraga-om-gester-och-utseende/
http://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/stefan-helgesson-rasism-ar-inte-en-fraga-om-gester-och-utseende/


undviker kontroverser. Detta kan leda till att gruppen också censurerar sig själva och håller med ett 

dominerande ställningstagande för att passa in med den dominerande gruppen. 36

 Bestämd assimilation (Assertive assimilation)

Denna motståndsstrategi innefattar att den marginaliserade gruppen manipulerar stereotyper, d.v.s 

att man utnyttjar särskilda attribut som förknippas med den grupp man tillhör för att vinna fördelar. 

En kvinna kan till exempel påvisa sin fysiska svaghet för att få någon att bära ett tungt objekt åt 

henne. Överkompensation är också något typiskt för denna typ av motståndsstrategi. Individen 

överkompenserar för att bli erkänd av en dominerande grupp. En förhandlings-strategi återfinns 

också inom denna motståndsstrategi. Den underordnande köpslår genom att erkänna den 

överordnades oskuld och får därigenom möjlighet att påverka.37

 Aggressiv assimilation (Aggressive assimilation)

Spegling är en strategi som finns återfinns i aggressiv assimilation. Det innebär att den 

underordnande försöker spegla den överordnades beteende och kännetecken. Spegling är inte 

samma sak betona gemensamhet i och med att det innebär också att man i så stor mån som möjligt 

försöker dölja sina olikheter. Det innebär att man försöker dissociera sig från en stereotyp eller den 

underordnade grupp som man förknippas med. En strategisk distansering från andra underordnade 

grupper är också en typisk taktik för aggressiv assimilation, enligt Orbe. 38  

 Obestämd anpassning (Nonassertive accomodation)

Som tidigare nämnts finns det motståndsstrategier där man försöker minska sin kulturella synlighet 

(spegling och strategisk distansering). Det finns även strategier som går ut på att öka sin kulturella 

synlighet. Religiösa personer som bär symboler förknippade med sin religion är ett exempel på en 

grupp som ökar sin synlighet.39 En strategisk närvaro ska ändra den överordnades syn på den 

underordnade. Tillsammans med upphäva stereotyp så bildar dessa två taktiker Obestämd 

anpassning.40 

 Bestämd anpassning (Assertive accomodation)

36 Mark P. Orbe, Constructing Co-Cultural Theory: An Explication of Culture, Power and Communication, Los 
Angeles: Sage Publications, 1998, s. 111-112.

37 Orbe 1998, s. 112-113.
38 Orbe 1998, s. 114.
39 Orbe 1998, s. 77.
40 Orbe 1998, s. 77.
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Självkommunikation är när man tydliggör att man pratar i form som individ och inte i en del av en 

grupp. Ett exempel kan vara när någon säger ”Jag låter mina framgångar och min personlighet tala 

för sig själv”. Bestämd anpassning utgörs också att en underordnad kan få hjälp av en allierad 

överordnad som kan föra vidare den underordnades budskap eller åsikt.41

 Aggressiv anpassining (Agressive accomodation)

De flesta taktiker som har nämnts hittills innefattar ett medgörligt tillvägagångssätt. Men det finns 

även de taktiker som är mer konfrontativa. Konfrontativa taktiker kan ta formen av ett 

uppseendeväckande och grovt språk, upprepat ifrågasättande, aggressivt kroppsspråk eller som 

Orbe själv beskriver ”IN YOUR FACE”-aktigt beteende.42 Inom aggressiv anpassning används 

också tillvinnandet av fördelar. Man kan uppnå fördelar genom att skapa samvetskval hos 

mottagaren eller genomföra så kallade ”power moves” som skapar ett övertag på mottagaren.

  

 Obestämd separation (Nonassertive separation)

Obestämd separation innefattar undvikande. En marginaliserad grupp kan bruka taktiken 

undivkande genom att undvika platser, ämnen eller talartillfällen.  Besläktat med undvikande är 

upprätthållande av interpersonella barriärer vilket betyder att man använder ett avvisande 

kroppsspråk och undviker ögonkontakt.43 

 Bestämd separation (Assertive separation)

I bestämd separation innefattas det som är typiskt för bestämd anpassning. Lägg även till att 

karaktäristiskt för denna motståndsstrategi är bekräftandet av en stereotyp. Utövaren av denna 

motståndsstrategi appliceras en allmänt rådande uppfattning om den grupp som denne tillhör för att 

stärka sitt förtroende i en retorisk diskurs.44 

 

 Aggressiv separation (Agressive separation)

Slutligen i den sista av Orbes nio motståndsstrategier är aggressiv separation. Denna 

motståndsstrategi präglas av att man attackerar sin mottagare, ”inflicting psychological pain by 

attacking the other person's self-concept”.45 Strategin innefattas också av att man försöker sabotera 

41 Orbe 1998, s. 72.
42 Orbe 1998, s. 79.
43 Orbe 1998, s. 115.
44 Orbe 1998, s. 66.
45 Orbe 1998, s. 82. 

13



genom att avbryta en person från en överordnad grupp eller att man går till personangrepp.46

1.5 Tidigare forskning

Det finns ingen tidigare forskning som har påvisat supportrars underlägsna retoriska ställning i 

samhället. Däremot har forskning gjorts kring supportrars relation till media, mediebilden av 

supportrar och mera.

Niclas Ekström och Jack Nordholm har i sin C-uppsats, avlagd vid Linnéuniversitetet, 

undersökt medierapporteringen kring knallskotten som avbröt fotbollsmatchen mellan AIK och 

Syrianska 2011.  Ekström och Nordholm har i sin uppsats jämfört hur Sveriges två största tidningar 

Aftonbladet och Dagens Nyheter har valt att framställa denna händelse. I uppsatsen kommer de 

fram till att både Dagens Nyheters och Aftonbladets var våldsorienterad och dramatiserad. Vidare så

hävdar de att supportrar inte ges utrymme att kommentera händelsen och att utrymmet istället ges 

till krönikörer, experter och domaren som dömde denna match.47 

Moa Näslund har i socialantropologi skrivit en C-uppsats vid Linköpings universitet har 

undersökt grupptillhörigheten hos Hammarbysupportrar. I sin uppsats Hammarby är en livsstil – 

ingen hobby undersöker Näslund olika teman och deras relation till supportern, dessa teman är 

supporterns roll, klubbens betydelse, symboler, klubbens historia, gemenskap, lojalitet, status och 

medias roll. Näslund kommer fram till att klubbens historia spelar en stor roll för supportern, att det 

skapar en vi-känsla. Hon beskriver själv klubbens historia som den ”gemensamma nämnaren”. 

Näslund inskränker symboler till att endast innefatta en avgränsning gentemot andra supportrar 

genom att visa vilken klubbtillhörighet man har. Vidare belyser hon att medias bild av klubb och 

supporter inte överensstämmer med supporterns egna uppfattning.48

 Den före detta spelaren i amerikansk fotboll och sedermera professor i engelska, Micheal 

Oriard skriver: ”I am proposing, then, that football indeed is a cultural text, that it tells a story, that 

this story is read differently by different groups and individuals, and that these interpretations 

change through time.”49 Christian K Messenger har med hjälp av Oriards bok Reading football: 

how the popular press created an American spectacle forskat hur amerikansk fotboll kan fungera 

som narrativ. Amerikansk fotboll är en berättelse i sig, enligt Messenger. Skador är verkliga, ibland 

46 Orbe 1998, s. 84.
47 Niclas Ekström, Jack Nordholm, Knallskott. Böter. Förlust 3-0., C-uppsats framlagd vid institutionen journalist och 

medieproduktion, Linnéuniversitet 2001, http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:525616/FULLTEXT01.pdf  . 
(Läst 2014-04-04).

48 Moa Näslund, Hammarby är en livsstil – ingen hobby, C-uppsats framlagd vid institutionen för kultur och 
kommunikation, Linköpings universitet 2009, http://www.diva-
portal.org/smash/get/diva2:290909/FULLTEXT01.pdf  . (Läst 2014-04-04).

49 Christian K Messenger, ”Football as a narrative”,  American Literary History, Oxford: Oxford university press Vol. 7,
1995:4, 728.
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tragiska. Karriärerna är korta och följs av ärrad kropp. Från ett åskådarperspektiv är berättelsen 

komplex, ”spectorial catharsis within game frame is never an easy call, that it relates to team 

identification, age, gender, size, experience, personal life, and specific viewing frames among other 

variables.”50 Utifrån ett individuellt och kollektiv synsätt är åskådaren en komplex måttstock över 

spelets berättelse. Messenger anser att det är ändå främst tabloider som skapar sportberättelserna. 

Messenger hävdar att tabloider inte drar sig för att använda militära, romantiska  och litterära 

analogier för att beskriva heroiska insatser. 51 

Eftersom Ekströms och Nordholms uppsats hävdar att supporterar negligeras ett medialt 

utrymme så är det viktigt att undersöka hur supportrar förhåller sig till det. Om man supportern 

själv inte blir tillfrågad efter en kommentar, finns det något annat sätt man kan skapa sig ett 

utrymme i media? Näslunds uppsats har gediget kartlagt teman som är vanligt förekommande för 

supportrar men hur står det sig mot journalister? Tidigare forskning har konstaterat vad för teman 

som är viktiga för supportrar och att supportern inte får ett medialt utrymme. Uppsatsen kommer 

därför undersöka om det finns motsättningar i vad för teman som supportrar och journalister 

upplever som viktiga. Samt att ta reda på om supportrar trots sin begränsade mediala utrymme kan 

ha ett inflytande på journalister. Förhoppningen är att undersökningen kommer bryta ny mark kring 

forskning rörande supportrars sätt att uttrycka sig och deras plats i samhället.

50 Messenger 1995, s. 729.  
51 Messenger 1995, s. 732.
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2. Analys

2.1 Teman som lyfts av supportrar

Det har skrivits krönikor av supportrar om den stundande flytten för att beskriva känslor 

kring detta. Supportrar väljer dock att också föra fram sitt budskap i ett sådant speciellt medium 

som tifo. Genom att studera dessa tifon kan man se att det finns tre teman som är återkommande i 

supportrarnas tifon. Dessa tre teman är arena som ett hem, arenabytet som liknas vid en begravning 

och optimism inför framtiden på den nya arenan. 

2.1.1 Arenan – Ett hem

Arenan som ett hem för supportrar är ett förekommande tema i de sista tifon som genomförts på 

Söderstadion. Tifo 1 är, utifrån Burkes fenomenologi, handlingen samt agency och supportrarna är 

aktören i denna situation.  

Texten på tifot är en kollektiv återanvändning, ”Platsen i mitt hjärta” är  nämligen titeln på 

en sång skriven av Magnus Carlsson där denne sjunger om just arenabytet. Carlsson sjunger om att 

på Söderstadion ”har vi alla [supportrar] växt upp”. Konnotationen är att arenan är ett hem. För en 

plats, oavsett om det är ett hus, land eller stad, som man har vuxit upp i kan ses som ett hem. 

Eftersom det finns en stiliserad bild av Söderstadion på tifot så blir det tydligt för mottagarna exakt 

vad som avses med ”Platsen i mitt hjärta.” 

I tifo 2 framgår det mer konkret att supportrarna vill framhäva sin arena som ett hem. 

Bildtexten till tifot ”1967-2013 46 år som vårt hem – för alltid en del av vårt liv”. Supportrarna 

bygger även vidare på vad Söderstadion som hem har inneburit för dem. Nämligen att det alltid 

kommer vara en del av deras liv. Det förmedlar känslan att Söderstadion har varit ett trivsamt hem.

I tifo 6 återkommer Hem-temat. Banderolltexten ”Här ekade sången i betongen, här blev 

livet viktigare än framgången – Länge leve Söderstadion” återknyter till en familjs gemenskap. Att 

det som betyder allra mest är att gemenskapen har varit intakt under alla dessa år trots uteblivna 

framgångar.  Precis som en familj i ett hem så kan det vara motigt men sammanhållningen är 

viktigast. Genom sin närvaro argumenterar supportrarna för att sången har ”ekat i betongen” trots 

uteblivna framgångar. En aspekt här är att i scenens bakgrund så befann sig Hammarby i en tung 

sportslig period. En del i supportrarnas handling är också att man närvarar på matchen och det 

stärker budskapet som finns i banderollen. Att man går på matcher trots sportsligt skrala resultat.

 I samband med denna banderoll bränns flera bengaler på läktaren. Anledningen till att man 

väljer att även tillämpa bengaler som agency i tifo 6 kan vara för att fånga åskådarnas 
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uppmärksamhet. För scenen till tifo 6 är inte densamma som den är för övriga fem tifon. Till 

skillnad från övriga tifon så genomförs detta tifo mitt under en match, övriga tifon genomfördes alla

före match. Det fanns en tydligare konkurrent om uppmärksamheten nämligen den match som 

spelades på planen. Därav behöver supportrarna ett sätt för att få blickarna riktade till tifot och 

framförallt banderollen. 

Arenan som ett hem för supportrarna är en uppfattning som inte delas av alla. I grund och 

botten så är det endast svaret på en logistisk fråga; var ska ett fotbollslag spela sina matcher? Inte 

heller Stockholm Globe Arenas som står för driften av Söderstadion delar denna uppfattning. I sin 

trendrapport från 2010 hävdar de att arenan är ”stadens centrum”.52 Därmed blir syftet inte bara att 

hylla Söderstadion men även att få fram sin definition av Söderstadion. Definitionen som ett hem 

förstärker Söderstadions roll som ett hem för supportrarna förstärker arenans betydelse för de som 

får ta del av tifot.

2.1.2 Slutet på en era och begravningstopiker

En annan definition från supportrarna rörande arenabytet är att man försöker likna det vid att någon 

dör eller slutet på en era. Jämförelsen må vara drastisk. Likväl så understryker den kraftfulla 

liknelsen den betydelse arenan har haft för supportrarna. 

Vid minnestal är det inte ovanligt att man nämner att den person som avlidit alltid kommer 

leva kvar i hjärtat. Bilden av Söderstadion på tifo 1 tillsammans med texten ”Platsen i mitt hjärta” 

ger konnotation att Söderstadion kommer alltid att leva kvar i allas hjärtan. Därmed blir det 

försöker man odödliggöra arenan. Återigen bidrar scenens bakgrund till utformningen av detta 

budskap. Arenan kommer rivas och därmed skapas denna liknelse av ett en person har gått bort. 

Detta tema framgår också i tifo 2. Den denoterade bilden av detta tifo är två årtal, 1967 och 

2013. Konnotationen av de två årtalen är att en era är slut. För en vanlig tolkning av två årtal 

tillsammans är att det är för att markera en tid när något har existerat. Födelse- och dödsdatum 

förekommer också vid ingraveringar på gravstenar för att visa den avlidna personens levnadsår. 

Definitionen av arenabytet att något dör förstärks av banderolltexten ”för alltid en del av vårt liv.” 

Texten vittnar om att arenan har påverkat dem på ett positivt sätt. Att lyfta en persons goda 

handlingar är en återkommande topik för begravningstalet.53

Tifo 5 utgörs av en OH-duk som täcker hela läktaren. I detta tifo har supportrarna avbildat 

flera Hammarbyspelare som uppnått kultstatus i klubben. Alla spelarna som är avbildade står på rad 

och spelaren längst till vänster är Lennart Skoglund som var aktiv i Hammarby på 50- och 60-tal. 

52 Stockholm Globe Arenas trendrapport 2010, s 3.
53 Janne Lindqvist-Grinde, Klassisk retorik för vår tid, Lund: Studentlitteratur 2011, s. 168.
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Spelaren längst till höger är Kennedy Bakircioglu som idag (2014) fortfarande är aktiv spelare i 

Hammarby. Av alla avbildade spelare på tifot så är det alltså den som var aktiv precis vid 

Söderstadions födelse längst till vänster och den som var aktiv vid Söderstadions död längst till 

höger. Det ger konnotationen av att tifot är en tidslinje över Hammarbys historia. Att man 

kronologiskt, från vänster till höger, kan se Hammarbys utveckling. Varje avbildad spelare blir en 

påminnelse för åskådarna om spelarnas egna och klubbens framgångar på Söderstadion. Tifot 

uppmärksammar att en era går i graven, det vill säga Hammarbys tid på Söderstadion.  

Värdena som supportrar uppmärksammar skiljer sig från vad som har rapporterats i media 

om arenabyten. Nackdelarna skiljer sig avsevärt jämfört med medias uppfattning, media varnar för 

de ekonomiska bakslagen om publiken skulle svika och genusaspekter inte beaktas.54 Enligt 

ombudsmannen mot slöseri med skattepengar har de nya arenorna i Stockholm blivit 1.5 miljarder 

dyrare än beräknat vid planeringsstadiet.55  Supportrarna upplever nackdelar endast ur ett 

emotionellt perspektiv. Media betonar i störst utsträckning att skattebetalarna som betalat dessa 

byggen som skadelidande och inte supportrarna som förlorar sitt hem och upplever arenabytet som 

en död. Därmed blir supportrarna syfte  att själva sköta om den ”sorgbearbetning” som uppstår när 

ens hem går förlorat. 

 Medias rapportering om de ekonomiska nackdelar och skattebetalarna skattefinansiering av 

byggen blir ett motiv för supportrarna. Det kan inte lita på att media lyfter fram vad de själva tycker 

om arenabytet. Scenen (arenan) föredras av supportar i och med att den tillåter tifo-aktiviteter, ett 

agency som är tillräckligt imponerande och dramatiskt för att påverka journalister. I och med 

internets talardemokratisering medfört vid att det finns en plattform hade en skriven text varit ett 

mer konventionellt och lättillgängligare agency. Detta hade ställt höga krav på den enskilde 

supporter som hade författat texten och även skulle ha blivit aktör i detta sammanhang. 

2.1.3 Optimism

Supportrarna väljer att i många tifon svårmodigt hylla Söderstadion. Det finns även en framtid som 

supportrarna måste förhålla sig till. Arenabytet är bestämt sedan tidigare. I och med att supportrar i 

sina tifon har valt att måla upp arenabytet som att ett hem går förlorat så kan det uppstå en 

osäkerhet för supportrar inför framtiden med den nya arenan. De måste övertyga de personer som 

känner oro att arenabytet kommer att bli lyckat.

I det fjärde tifot (tifo 4) genomförs ett tifo med en stor banderoll med texten ”Tillsammans 

mot nya segrar”. Budskapet är enande och inger optimism inför framtiden. Siffran 12 som 

54 Littorin 2014.
55 SlösO, ”Arenafeber i Stockholm – Hur många och dyra arenor behöver Stockholm”, SlösO rapport, 2011.
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förekommer på banderollen förankrar budskapet vid supportrarna. Ingen i Hammarbys A-lag bär 

siffran 12 eftersom den är dedicerad till supportrarna. De är den tolfte spelaren. Precis som klubben 

ska supportrarna vara med om nya segrar på den nya arenan.  

I tifo 3 så är budskapet mer lugnande. Stjärnan med Hammarbyemblemet med den 

förankrande bildtexten ”Stjärnor lyser alltid söder om Slussen” är ämnat till att lugna supportrar 

inför den stundande flytten. Tifot ger konnotationen av att området söder om Slussen, det vill säga 

Södermalm och söderorter, skulle vara speciellt utvalt. Ljus är något som förknippas med 

gudomlighet och godhet.56 Att stjärnorna alltid kommer att lysa över de områden där Hammarby har

starkast supporterfäste ger uppfattningen att Södermalm och söderort skulle vara ett gudomligt 

utvalt land. Därmed ska supportrarna inte hysa någon oro inför det stundande arenabytet. 

I tifo 6 med banderollen ”här ekade sången i betongen, här blev livet viktigare än 

framgången – Länge leve Söderstadion” kan man spåra en optimism. Man kan kanske också se en 

alludering på uttrycket "Kungen är död, länge leve kungen", d.v.s. att institutionen, arenan, 

"hemmet" lever vidare. Därav ska supportrarna inte vara oroliga inför det stundande arenabytet.

Motivet bakom dessa tifon är som tidigare nämnts att skapa lugn hos de supportrar kan 

känna sig oroade inför en arenaflytt. En oro som kan ha förstärkts av de tifon som liknar arenabytet 

vid en död. Scenens bakgrund skapar möjligheten till att konstruera tifo 4 eftersom arenan 

Hammarby ska flytta in i ligger ungefär 50 meter ifrån Söderstadion vilket betyder är belägen inom 

detta utvalda område. Enligt Bank så är det inte lika självklart att det arenaflytten kommer bli 

lyckad. Han avslutar sin krönika med att framhäva att en identitetskris kan uppstå i samband med 

flytten. Han frågar nämligen sig ”hur går man hem, om man redan är hemma?”, d.v.s. att det inte 

kommer vara likadant, alltså ”hemma”, på nya Tele2 Arena. Bank kan ha ett mer kritiskt perspektiv 

i sin roll som journalist medan supportrar måste göra det bästa av situationen. 

Arenans placering i staden är viktig. I en intervju sommaren 2010 beskriver Djurgårdens 

IF:s dåvarande ordförande Tommy Jacobsson att det skulle ”ta död på klubben” om de skulle bli 

hyresgäster på Söder (Tele2 Arena) eller på nationalarenan (Friends Arena). Istället måste 

Djurgården, enligt Jacobsson, hitta mark på Östermalm för att bygga en egen arena.57 Detta 

misslyckades och Djurgården delar idag arena med Hammarby. Med tifo 3 och tifo 6 poängterar 

man också att laget även fortsättningsvis kommer kommer utöva sin elitverksamhet i ett område 

som är starkt förknippat med Hammarby. 

Tifo 3:s motiv är en vädjan till den stora supporterskaran att fortsätta gå på matcherna, trots 

56 Scott Neufer, http://classroom.synonym.com/dark-light-symbolism-literature-2137.html (Läst 2014-05-25)
57 "Djurgården på Nya Söderstadion – Hammarbys hem" (2011), Youtube, http://www.youtube.com/watch?

v=Ee6h5y6blKE (Visat 2014-05-15).
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en nya arena. För att säkerställa en lyckad arenaflytt krävs det att supportrarna följer med i 

arenaflytten. Tifots agency aktiverar alla som står på läktaren och som är huvudmottagare i tifot. I 

och med att åskådarna själva deltar i tifot kan situationens agency skapa en gruppsamhörighet. 

Gruppsamhörigheten stärker supporteridentiteten hos individen som skapar vilja att vara 

”Tillsammans mot nya segrar”. Syftet att försöka lugna de egna ledens supportrar är särskilt aktuellt 

i och med arenabyten kan bli misslyckade. Det finns nämligen supportrar till andra fotbollsklubbar 

som i sina tifo uttryckt ett missnöje med sin nya arena. I Solna har både spelare och supportrar varit 

missnöjda med underlagets bristande kvalité.58 Via tifon har AIK-supportrar också klagat på den nya

arenans akustik.59

De fördelar som supportrar väljer att belysa är att lokaltillhörigheten kommer vara intakt 

trots ett arenabyte och att man går en sportsligt ljus framtid till mötes. Media väljer också att belysa 

att en arenaflytt kan innebära sportsliga framgångar, enligt Littorin.60 Argumentationen kring denna 

tes skiljer sig dock mellan de två parterna. Media menar att ekonomiska framgångar kommer att 

genera sportsliga framgångar. Supportrarna har ett mer vagt argument om att arenaflytten kommer  

att skapa sportslig framgång, nämligen att man fortfarande kommer utöva sin verksamhet inom sitt 

”kärnområde”. Eventuella akustik- och underlagsproblem kommer överkommas tack vare den 

”gudomlighet” som finns i arenans område. Supportrarnas syfte styrs av att man måste försöka göra 

det bästa av situationen för att få ett lyckat arenabyte. Journalister har inte samma krav att inge 

optimism, därav kan man lyfta de ekonomiska nackdelarna och eventuella identitetskriser som kan 

uppstå i samband med ett arenabyte.

2.2 Teman som återfinns i Banks och Lührs krönikor

Det finns värderingar som delas av både supportrar och journalister och det finns värderingar som 

inte delas. När man studerar Bank och Lührs krönikor kontra supportrarnas tifo måste man ta i 

hänsyn till att Bank och Lührs publik är inte densamma som supportrarnas primära publik, 

supportrarna primära publik är arenabesökarna. Medan journalisternas är tidningsläsare. De två 

aktörerna befann sig på samma sportevenemang och utformade sin egna retoriska diskurs om denna

match. 

2.2.1Supportrarnas hängivenhet och identitet

Både Bank och Lühr lyfter fram supportrarnas hängivenhet till det egna laget. Bägge skribenter 

58 Anton Zetterman, ”Krislösningen – AIK kan få konstgräs på Friends”, Fotboll Direkt, 2013-06-06, 
http://www.fotbolldirekt.se/2013/06/06/krislosningen-aik-kan-fa-konstgras-pa-friends/, (Läst 2014-05-15).

59 Erik Niva, ”Jag fruktar att vår nya nationalarena är felbyggd”, Aftonbladet, 
http://www.aftonbladet.se/sportbladet/kronikorer/erikniva/article16557383.ab, (Läst 2014-05-15).

60 Littorin 2014. 
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väljer att lyfta det faktum att det i sig är en ganska ointressant match som spelas. Det är två 

mittenlag i Sveriges andra division som spelar. Trots detta så hyllas spelarna som om internationella

världsartister, skriver Lühr. Simon Bank skriver i sin tur att i denna match var det inte publiken som

hyllade sina spelare utan spelarna som hyllade publiken. 

För att motivera en text om en avslagen match mellan två mittenlag i Sveriges näst högsta 

division för sin nationella läsarbas, blir det svårt för en journalist skriva om fotbollsvärdet. Scenens 

bakgrund kräver att det måste finnas något av värde för läsarna för att motivera denna text. Därmed 

lyfter Bank och Lühr supportrarna som den stora attraktion i denna match. De målar upp 

Hammarbys supportrar som om de vore unika och det skapar ett krav av att beskriva vad för slags 

människor som egentligen håller på Hammarby. Bank väljer att lyfta dem som ”slitna, skitna, 

stukade och skrapade”, ”skavankerna var en del av identiteten”. Lühr väljer att beskriva dem som 

sorglösa, luttrade och begåvade med ett kort minne. Deras beskrivningar spelar på en 

mytomspunnen bild av Hammarbysupportern som gamgäng och orginal, men ofta förlorare i 

fotboll.61 Som ett stöd för deras argumentation kollektivt återanvänder både Bank och Lühr tifo 6, 

”här ekade sången i betongen, här blev livet viktigare än framgången – Länge leve Söderstadion.”

Båda journalisterna hyllar supportrarna för den stämning de kan skapa. Lühr beskriver tifot 

som ”mäktigt” och Bank använder en Hammarbyramsan ”Öka takten sista kvarten – Tidaholm!”, 

för  att poängtera att publiken ökade takten och skapade en bra stämning för sista gången.    

Bank skriver om att Söderstadion är vaggan för svensk supporterkultur. Det krävs att han 

skriver om vad Hammarbys supportrar har haft för påverkan på svensk fotboll i stort för att det ska 

vara av intresse för Aftonbladets läsare. Lühr nämner också att supportrar har fått både 

hemmaspelare och motståndare nervös. De två krönikörerna fokuserar inte på vad supportrarna 

känner och tycker om arenabytet. Istället lyfter man egenskaper som förknippas med 

Hammarbysupportrar. 

2.2.2 Matchen och sportslig svaga resultat

Trots att både Bank och Lühr  anser att matchen som spelas var sekundär så väljer de att faktiskt 

också skriva om själva fotbollsmatchen. Bank skriver att en förlust hade varit ”poetisk” för att han 

skriver att Hammarby är vana vid att förlora matcher på den här arenan och att den första matchen 

Hammarby spelade på arenan slutade med en förlust. Därmed lyfts både de historiskt och nutida 

svaga resultaten. Lühr skriver också om de skrala resultaten och om de senaste årens svaga resultat 

borde medföra att sittande tränare sparkas. Lühr resonerar senare vem skulle kunna vara en lämplig 

ersättare på tränarposten. Ett undermåligt spelarmaterial anförs av Lühr som en förklaring till att 

61 Hagström, Johansson & Jurell 2010, s 247. 
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matchen i sig var allmänt tråkig. Till skillnad från Bank tycker Lühr att det var ett perfekt och 

värdigt avslut för arenan. Istället för en historisk poesi som Bank förespråkar så lyfter Lühr fram 

vem det var som fick göra det sista målet på arenan, nämligen en mycket uppskattad spelare i 

Hammarby. 

Lühr väljer även att skriva om arenabytet från ett sportsligt perspektiv. Han tror att ett 

arenabyte kan vara till hjälp att vända den negativa trenden. För precis som tifo 3 så tror han att 

arenabytet kan bli lyckat om man bara supportrar följer med. Genom att skriva om matchen kan de 

sedan bredda sina betraktelser. När Bank hävdat att en förlust skulle vara poetisk kan han sedan föra

in krönikan på Söderstadion framgångsskrala historia. Lühr kan genom att diskutera matchen sedan 

koppla den till en tränarfråga. 

2.3 Underordnade?

Hur ser fotbollssupportrars kommunikation ut, använder de sig av någon motståndsstrategi? I 

tidigare delar av analysen kan vi slå fast att journalister inte är helt eniga i arenabytesfrågan. 

Supportrarna hävdar att arenan är ett hem som gått förlorat men försöker samt ändå att hysa 

optimism inför framtiden. Journalister har istället fokuserat på vilka supportrarna är och vad de har 

gjort för Hammarby och svensk fotboll.  Men det finns också värden, definitioner och uppfattningar

som både supportrar och journalister lyfter fram. För att undersöka om supportar är underordnade 

krävs det att undersöka deras status och kommunikation.

2.3.1 Status

Mral skriver att man blir tilldelat ett primärt ethos av sin publik eller motståndare i en debatt,

alltså status. Vad för status har fotbollssupporter? Efter en tragisk dödsmisshandel av en 

fotbollssupporter skriver Jonas Gardell en debattartikel i Expressen där han hävdar att ”Våldet och 

hatet är integrerat i den man manliga fotbollskulturen”.62 Svenska supporterunionens dåvarande 

ordförande Victor Capel säger följande i en intervju.  ”Det var så med AIK under större delen av 90-

talet. Helt ärligt, det var ett gäng skräniga 17-åringar som sprang omkring och målades upp som den

största samhällsfaran sedan motorcykelgängen. Det var missvisande.”63 

Citatet är hämtat från en intervju i en uppsats av Christian Naumanen och Fredrik 

Stjernström, där de undersökte hur fotbollssupportrar framställs i media. Deras resultat är att denna 

demonisering är ett resultat är att media i allt större utsträckning lyfter fram negativa händelser som 

62 Jonas Gardell ”Våldet och hatet en del av männens fotboll”, Expressen, 2014-04-02, 
http://www.expressen.se/kultur/toppnyheter-/valdet-och-hatet-en-del-av-mannens-fotboll/, (Läst 2014-05-18). 

63 Christian Naumanen och Fredrik Stjernström, ”Klacken Utan Röst”,  Kandidatuppsats framlagd vid institutionen 
journalistik, kommunikation och media. Göteborgs universitet 2013, 
http://supportrar.files.wordpress.com/2013/05/naumanen_stjernstrom_klacken_utan_rost.pdf, (Läst 2014-04-15).

22

http://supportrar.files.wordpress.com/2013/05/naumanen_stjernstrom_klacken_utan_rost.pdf
http://www.expressen.se/kultur/toppnyheter-/valdet-och-hatet-en-del-av-mannens-fotboll/


supporterrelaterat våld och avbrutna matcher hellre än skriva om positiva aspekter som en match 

som lockat mycket publik. 

Supportrars motsättning mot media är tydlig. Capel i citatet ovan förkastar 

medierapporteringen och Hammarbysupportrar har som tidigare nämnts protesterat mot media. Vad 

kan supportrar göra för att påverka medias rapportering? Mral skriver att man har möjligheten att 

påverka sin tilldelade status och hur man kan förhålla sig till journalister och övriga samhällets 

uppfattningar och fördomar om sig själv? Den status de har stärker inte deras ethos utan utgör mer 

ett hinder som påverkar därmed deras trovärdighet negativt i arenafrågan. Bank och Lührs artiklar 

framställer Hammarbysupportrar på ett inte alltför smickrande sätt. ”Skitna, slitna, stukade och 

skrapade”, skriver Bank och Lühr skriver ”begåvade med ett kort minne”. Beskrivningar av 

Hammarbys supportrar bidrar inte till något stärkt ethos.

2.3.2 Motståndsstrategi

Det är möjligt att hävda att supportrar i sig, i sin klädsel använder sig av obestämd 

anpassning. De bär plagg som markerar sin klubbtillhörighet likt den kristne som bär ett kors för att

markera sin religiösa tillhörighet. Typiskt för denna strategi är också att upphäva stereotypen. Det är

svårare att avgöra huruvida om supportrarna verkligen gör det. Stereotypen kring supportrar går att 

diskutera. Men av tidigare forskning är den vedertagna stereotypen av en supporter att det rör sig 

om en berusad och aggressiv man. I de tifon som analyserats kan man dock inte återfinna någon 

acceptans för denna stereotyp men heller inte spåra något tydligt avståndstagande från den. Det 

finns dessutom heja-ramsor i sångrepertoaren som behandlar just alkohol positivt och vissa ramsor 

har en konfrontativ ton. Trots att det finns element i denna motståndsstrategi som passar in med hur 

supportertifon så stämmer den inte helt överens med supportrarnas kommunikation. 

Samtidigt som uppfattningen om supportern som en berusad och aggressiv man är vanlig så 

är också supporterns hängivenhet till laget ett karaktärsdrag som ofta tillskrivs supportrar. Att man 

följer sitt lag i med- och motgång. Supportrar tillskriver sig själva tolkningsföreträde i olika frågor. 

Bland annat huruvida det bör finnas ståplats på svenska läktare och om pyroteknikfrågan.64 Bland 

annat har justitieminister Beatrice Ask kompetens i supporterfrågor ifrågasatts av supportrar.65 I 

dessa tifon har man valt att spela på denna auktoritet som man har bland sina gelikar. Därmed 

försöker man inte vinna fördelar genom att spela en vanlig fördom om supportrar, något som är 

typiskt för bestämd assimilation. Inom denna motståndsstrategi ingår även en förhandlings-strategi.

64 Lejonkungen [Signatur], Supportrarna vet bäst, Svenska Fans, 2004-04-18, 
http://www.svenskafans.com/fotboll/17366.aspx, (Läst 2014-05-13). 

65 ”När stängs allsvenskan?” Åtvidabergsplatsen, 2014-04-02, http://atvidabergsplatsen.se/index.php/k2-tags/nyheter-
info/item/1055-nar-stangs-allsvenskan, (L4äst 2014-04-15). 
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Förhandlar supportrarna, anpassar man sitt budskap för att Bank och Lühr ska lyfta fram deras 

budskap?  Det går inte att fastslå att det rör sig om en förhandling och anpassning från supportrarna,

eftersom att det är de själva som sätter agendan i detta fall. Det som däremot passar i denna 

motståndsstrategi som passar in för supportrar är överkompensation. Det har visserligen skrivits 

debattinlägg om Hammarbys arenaflytt på olika plattformar, men att organisera ett tifo måste ändå 

klassas som överkompensation i och med att det inte tillhör den vanliga metoden i samband med 

tvångsmässiga flyttar och rivningar. Ett tifo tar flera timmar att skapa och har en levnadslängd på 

endast ett par minuter, därmed kan man klassa det som överkompensation från supportrarna.  

Aggressiv anpassning är en motståndsstrategi som utgörs av mer konfrontativa taktiker. Orbe

beskriver det som ett ”IN YOUR FACE”-aktigt beteende. Är tifon ”IN YOUR FACE”? Budskapen i

dessa tifon är dock inte så mycket ”IN YOUR FACE”. Varken Lühr eller Bank anmärker på att 

tifobudskapen skulle vara stötande. Trots att det har under de senaste 20 åren blivit vanligt med 

tifon på svenska fotbollsläktare så lyfter både Bank och Lühr tifo 5 och tifo 6. Bank räknar upp alla 

spelare som är avbildade på tifo 5. Sedan gör han en kort sammanfattning av Söderstadions historia.

Den tidslinjekonnotation som finns i tifo 5 bjuder in honom till att göra det. Det gör också att de 

som läser Banks krönika får del av supportrarnas tifo och budskap. Som tidigare nämnt så citerar 

båda journalisterna texten på banderollen i tifo 6. Som stöd föras deras definition av 

Hammarbysupportrar. Tifot är alltså ett medium som uppmärksammas av journalister.

Slutligen kan man argumentera för att supportrar brukar bestämd separation som 

motståndsstrategi. Denna motståndsstrategi präglas av att man bekräftar stereotypen som man har 

blivit given för att stärka sitt ethos i en retorisk diskurs. Supportrarna vågar sätta agendan för att det 

finns tillräckligt med förtroende i supporterleden att mottagarna kommer acceptera deras budskap 

för att vara sant. Eftersom att ett tifo aktiverar en hel läktare skapas uppfattningen att det budskap 

som förs fram i ett tifo har stöd av alla på läktaren. Trots att det kan finnas de individer som inte alls

delar ett värde som lyfts i ett tifo.  

Ingen av Orbes motståndsstrategier passar helt in på supportrarna. Deras strategi är mer ett 

axplock av specifika taktiker av olika motståndsstrategier. Så vad präglas supportrarnas 

motståndsstrategi av? I och med tifon är ett så speciellt uttryckssätt och enbart kopplat till 

supportrar blir supportrarnas agency centralt. Trots att det nuförtiden är ett vanligt förekommande 

inslag på svenska läktare så väcker tifon fortfarande uppmärksamhet av Banks och Lührs artiklar att

döma från. I de gemensamma värden som omnämns så hänvisar de till supportrarnas tifon från 

samma match. Genom att överkompensera i sitt agency kan supportrarna se till att deras budskap 

kommer fram i media. Samtidigt som detta agency är konfrontativt i den mening att det tar plats och
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är nästintill omöjligt att missa för arenans besökare. Det enda gemensamma värdet som inte har 

explicit återknutits till ett tifo är när Lühr resonerar om hur arenaflytten ska bli lyckad. Då hänvisas 

det istället till en Hammarbyspelare. Det är möjligt att han delar supportrarnas åsikt i denna fråga i 

och med att hans förhållande till supportrarna är betydligt närmare än en journalists förhållande till 

supportrar.

3. Slutdiskussion
Det finns skillnader i vad journalister anser vara viktigt att lyfta i samband med arenabyten jämfört 

med supportrar. Arenan som ett hem, eran som är över och optimismen inför bytet är de tre centrala 

aspekter som supportrarna lyfter fram i sina tifon. Journalister (Bank och Lühr) uppmärksammar det

sportsliga, arenans historiska roll och spelarnas upplevelser av arenan. Problem kring arenabytet 

diskuteras av båda grupperna, bl.a. frågan om Tele2-arenan kan bli ett "nytt hem". Den självsäkra 

optimismen hos supportrarna är inte  lika självklar för en journalist. Respektive aktörs har varsin 

publik som skiljer sig från varandra. Den nationella läsarbas Bank och Lühr måste ta hänsyn till 

påverkar deras handling till att behandla ämnen som kan vara av intresse för alla som läser Banks 

respektive Lührs krönika. Det är alltså journalisternas skildring av arenan som blir den rådande 

uppfattning bland alla icke-supportrar i Sverige. I Nordholms och Ekströms uppsats säger de att 

fotbollssupportrar inte får kommentera händelser i media och att mediebilden skapas utifrån aktörer.

Har fotbollssupportrar någon motståndsstrategi för att slussa in sin egen uppfattning i media?

 För det finns gemensamma värden mellan supportrar och journalister. Bank räknar upp alla 

spelare på spelartifot som ingång för att sedan gör en snabb resumé av Söderstadion. Därefter 

definierar han arenan som ett hem för supportrarna. Både Lühr och Bank citerar tifo 6 i sina texter. 

Det enda gemensamma värdet som tas upp och inte har någon anknytning till ett tifo är när Lühr 

hyser samma optimism som supportrarna. Om publiken följer med till den nya arenan så finns det 

alla möjligheter för att flytten blir lyckad. Här låter han en Hammarbyspelare uttala sig och 

instämmer sedan med denne. Den delade optimismen mellan supportrar och Lühr kan bero på att 

han utgår från ett spelarcitat. En spelares relation till supportrar är betydligt närmare än en 

journalists.

Supportrar kan alltså nå ut med sitt budskap till en nationell läsarbas genom att påverka de 

journalister som besöker och skriver om en match. Genom att arrangera ett tifo som väcker 

tillräckligt med uppmärksamhet kan journalister nämna det i sin text och på så sätt sprida vidare 

budskapet till en nationell läsarbas. Denna strategi grundar sig i en överkompensation i 

framställande av ett konfrontativt medium. Med sitt, i allmänheten, försvagade ethos och aggressiv 
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och berusad man-stereotyp som man tilldelats blir detta ett sätt att nå ut. Ett vanlig debattartikel får 

inte samma tyngd. När journalister skriver om supportrars tifo så kan deras budskap få ett 

journalistisk erkännande, att det som förmedlas i tifot är väsentligt.

3.1 Sammanfattning 

Uppsatsen styrande frågeställningar har varit följande:

 Vilka teman lyfter supportrar fram i sina tifon och journalister i sina krönikor? Om 

supportrar upplever en snedvriden rapportering, vad är det de vill föra fram som inte förs 

fram av journalister? 

 Skapar supportrar sin retoriska diskurs enligt en specifik motståndsstrategi eller har de 

utformat sin egen motståndsstrategi? Är fotbollssupportrar en underordnad grupp i 

samhället? 

Man kan se när en arena används för elitidrott för sista gången att journalister framför allt belyser 

det sportsliga både i nutid och under arenans hela existens, kanske också andra specifika drag och 

egenheter, t.ex typen av åskådare. Detta avviker från det fokus supportrar väljer att rikta. För dem är

arenan ett hem och arenabytet blir för dem som en begravning och slutet på era. Det blir för dem en 

sorgeprocess, som de måste gå igenom för att kunna möta framtiden på den nya arenan med 

tillförsikt.

Tidigare forskning har lyft fram att supportrar sällan får kommentera sportsliga händelser 

rörande sitt lag. Denna uppsats kan visa att journalister ofta skriver om supportrars tifon i sina 

texter. Det finns flera olika egenskaper som tillskrivs supportrar som försvagar deras ställning och 

trovärdighet. För att komma runt denna underordnade ställning måste supportrar föra fram budskap 

via ett medium som journalister uppmärksammar och vidarebefordrar budskapet i det. Tifo som 

hantverk uppfattas tillräckligt imponerande för att en journalist ska kunna tänka sig att skriva om 

det, av att döma från Banks och Lührs krönikor. Därmed skapar supportrar en motståndsstrategi 

som kan nå ut till allmänheten och inte bara dem på läktaren.
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5.2 Krönikor

5.2.1 Simon Banks artikel ”Klack & Adjö”

Klack & Adjö

Bank: Det var här som den stora världens läktarkultur sipprade in i svensk fotboll

Det var här det började, det var så här det slutade. Hammarby ökade takten en allra, allra sista kvart.

Sen slocknade en plats som aldrig kommer att sluta lysa

För den som inte förstår såg det förstås lite löjligt ut.

Ett mittenlag i Superettan hade tack vare ett sent frisparksmål lyckats kämpa hem en skräppoäng 
hemma mot ett annat mittenlag i Superettan, men likafullt tog de sig tiden att gå ett långsamt 
ärevarv där inne på planen.

Meter för meter, läktare för läktare.

Hammarbys spelare gick med armarna i luften, de applåderade och bugade.

Och det var ingen vanlig dag, det var ingen vanlig match och det var verkligen inget vanligt 
ärevarv.

Det här var ju inte en publik som tackade sina spelare. Det här var spelare som tackade sin publik.

1967 spelade Hammarby IF sin allra första match på Söderstadion, de förlorade med 2–0 mot 
Örebro. I går spelade de sin allra sista match här, en ineffektivitetsorgie mot Ängelholm som slutade
1–1.

Någon hade räknat ut att det var den 582:a tävlingsmatchen på den här gamla, gistna, grå arenan. 46
år nedkokat i lite drygt 36 dygns effektivt fotbollsspelande.

Skitna, slitna, stukade, skrapade

En månad. Det är ingenting. Det förändrade allting.

Söderstadions läktare har sett både guld och skit, men framför allt var det här som den stora 
världens läktarkultur sipprade in i svensk fotboll och gjorde den till en mer högljudd, mer 
hoppande, mer hopplös och i allt väsentligt mer levande plats.

På Söderstadion var skiten och skavankerna aldrig något problem, de var ju en del av identiteten. 
Många av de som stod på läktarna var som läktarna själva: skitna och slitna, stukade och skrapade. 
Men välkomna, alltid.

Som det stod på en banderoll som vecklades ut över norra läktaren efter paus: Här ekade sången i 
betongen, här blev livet större än framgången.

Vi gick hit för att säga hejdå till en arena som haft väldigt lite med fotbollsframgång att göra, men 
väldigt mycket med fotbollskultur att göra.

Redan på förmiddagen mötte jag hundratals grönvita som vandrade söderut från Gullmarsplan för 
att känna in de sista timmarna. Söderstadion höll öppet, de ville passa på att uppdatera sina minnen 
med några sista, färska.

En ovanlig dag gjorde de sedan som vanligt. De sjöng, de röjde, de drog upp en mäktig koreografi 
som hyllade några av de allra största Bajen-hjältarna: Nacka Skoglund, Ronnie Hellström, Matte 
Werner, bröderna Ohlsson, Lasse Eriksson, Kennedy Bakircioglü.

Baklängesmål direkt
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När väl matchen började så hade vi inga problem att känna igen den heller.

Hammarby har vant sig vid att tappa matcher på Söderstadion, mot Ängelholm slog de osorterade 
slagserier i 90 minuter, men sprang på precis lika många smällar själva.

På de inledande tre minuterna pressade Bajen fram tre hörnor. Första gången Ängelholm fick bollen
under kontroll på offensiv planhalva gjorde de mål.

Monday James gick bort sig, Robin Staaf tog emot en diagonalboll och slog enkelt och skickligt in 
1–0.

En förlust hade varit poetiskt

Ängelholm var lugnt och kompetent, när de väl fick låna bollen så hade de både metod och 
kunnande. Hammarby forsade frenetiskt framåt med en energi som rann ner från läktarna. Mest 
ledde det till hörnor, hörnor och ännu fler hörnor. När de väl fick lägen var de för slarviga, för 
stressade eller helt enkelt inte bra nog för att ta chansen.

Innermittfältet spelade som bäst jämnt med ÄFF, Erik Sundin och Kennedy Bakircioglü saknade 
skärpa, och hyfsade insatser av Mattias Adelstam och Christoffer Carlsson räckte inte mer än till att 
komma nära.

Sebastian Castro-Tello bytte av Adelstam efter en dryg timme, Hammarby gick över till 4-2-3-1 mot
ett allt tröttare Ängelholm, men det verkade inte gå.

Söderstadion invigdes med en förlust mot Örebro, Söderstadion var bara ett par minuter ifrån att 
firas av med en förlust mot Ängelholm.

Det hade varit poetiskt, på sitt sätt.

Men om det nu skulle skrivas dikter om den här arenan så fanns det i alla fall en som ville skriva 
dem annorlunda.

Med fem minuter kvar la Kennedy Bakircioglü upp bollen, det kan ha varit 35 meter från målet, och
drog till med högerfotens insida. Ängelholms amerikanske målvakt Matt Pyzdrowski borde hunnit 
dit, men han gjorde det inte.

Oh, ah, Kennedy.

Om Söderstadion haft ett tak hade det lyft.

Om Hammarby hade forcerat in ett 2–1-mål i slutsekunderna hade de inte behövt bry sig om att riva
den här gamla arenan, då hade den gått sönder redan i går.

Hammarbys tur att plantera

13 200 stod kvar när slutsignalen gick, de stod kvar och sjöng den nyskrivna sången om att det var 
här, på de här läktarna, som hjärtat fanns.

De stod kvar när spelarna gick sitt tackvarv, de stod kvar när Leif Andrée höll ett plågsamt tal, de 
stod kvar tills de inte kunde stå kvar längre. Då välde de in, med och utan kläder, för att bli en del 
av en arena de och deras sort varit en del av i 46 år.

De senaste åren har svensk fotboll plastikopererats, fler klubbar än vi kan räkna har ryckt upp sina 
rötter och planterat om dem någon annanstans.

Nu är det Hammarbys tur.

Supportrarna stod kvar där ute på gräset och sörjde sitt Söderstadion när kvällen gick, de stod kvar 
när natten kom. Hur gör man för att gå hem om man redan är hemma?
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5.2.2 Lührs krönika ”Ett värdigt avslut för Söderstadion”

Var firas 1-1 mot Ängelholms FF som en efterlängtad ligaseger?

Var hyllas hemmaspelarna efter samma match som internationella världsartister?

Bara på Söderstadion, mina vänner.
Jag kommer verkligen att sakna den arenan.

När festen var på väg att åka på en rejäl pyspunka, eller kalla det kraschlandning, klev han in och 

tog på sig rollen som Stålmannen igen.

Ja, när Hammarby fick en frispark 30 meter från Matt Pyzdrowskis mål i den 85:e minuten kändes 
det som omKennedy Bakircioglü hade fått nog.

Nog av mediokra Bajenavslut. Nog av frustration. Nog av skånsk festförstörelse.
Han viftade undan alla medspelare som hade tankar på att spela kort.

La i stället upp bollen noggrant på en tuva. Tog sikte. Och smällde sedan in 1-1 förbi Ängelholms 
tvåmannamur, intill den vänstra stolpen och förbi Pyzdrowskis utsträckta armar.
Det finns ännu så länge inte så många festfixare i årets upplaga av Hammarby - jag kan så här långt 
faktiskt bara komma att tänka på en - så det föll sig väl naturligt att det var Kung Kennedy som fick 
avsluta målskyttet på Söderstadion.

Därför blev det också ett perfekt slut för en fantastisk fotbollarena.
Det kändes värdigt på alla sätt.

Efter slutsignalen av en hygglig men ändå oavgjord superettanmatch skulle skådespelaren Leif 
Andrée hålla ett avskedstal till Söderstadion.

Det var väl så där.
Sen lirade Magnus Carlson och Moneybrother "Platsen i mitt hjärta".

Det var bättre.
Men som vanligt på arenan vid Gullmarsplan så var det fansen som gjorde festen. Ett proppfullt 
Söder- stadion skapar en energi och en ljud- kuliss som alltid fått en att le lite smådumt för sig själv.

– Trycket. Ljudet. Det är enormt.
Mittbacken Max von Schlebrügge försökte efteråt med ord beskriva känslan som spelare nere på 
gräset.

Han log då också lite smådumt.
Söderstadion har varit Hammarbys bästa vän sen 1967. En ohygglig arena att besöka för 
motståndare med darriga ben. En sjungande karneval av grönvita supportrar.

Men den har i motgång också varit en extra motståndare att övertyga och besegra för hemmalaget. 
Kolla bara in de senaste tröga åren i superettan.
Kanske är en flytt några hundra meter bort inte dumt i alla fall? Kanske är det ett miljöombyte som 
kan lyfta Hammarby i år? Eller på sikt.

Max von Schlebrügge sa också:
– Får vi bara med oss det här folket till Tele 2 arena så kommer det nog bli bra.

Det tror jag också.
Någon gång.

36



I går kväll var resultatet underordnat.

Sången, det mäktiga tifot, en fredlig planinvasion och en lika fredlig ockupation av gräset hade 
blivit av i alla lägen.
Bra så.

Det tyckte säkert framför allt Gregg Berhalter.
För en gångs skull slapp han stå i fokus för Hammarbys bristande poängskörd och det allt större 
glappet till lagen i toppen av tabellen.

Berhalter blev småirriterad på mig efter matchen, tror jag. Jag frågade om han kände att han gjorde 
allt han kunde för att trampa i gång årets Bajen.
– När jag ser till våra matcher så har de inte varit dåliga. Du såg matchen, tycker du vi spelade 
dåligt?

Det handlar väl om att göra mål? Det har varit ert problem hela året, svarade jag.
– Right, men det är inte samma sak som att spela dåligt, där finns en skillnad, sa Berhalter.

Jag undrar vad Sören Cratz hade sagt om det.
Tränaren som vann guld med Hammarby 2001, men fick kicken för att hans lag spelade för tråkigt.

För Cratz betydde resultaten allt. Och därför är han också en udda men ändå evig legendar i 
klacksparkarnas mästarlag.
Jag frågade den nyblivna pensionären i festyran i går vad han skulle svara om Bajen ringde på nytt 
och ville ha hans tjänster.

Cratz log, och svarade:
– Jag tror (FN-mannen) Hans Blix sa på tv att han kommit ur sin pension tre gånger.

Sist av alla in i omklädningsrummet efter att ha firat med folkmassan ute på gräsmattan i går kväll 
var Christophe Lallet.

Jag vet inte om någon älskar att spela för Hammarby lika mycket som inhopparen Lallet. Kanske 
Kennedy då.
Iklädd endast gröna kalsonger såg Lallet så galet lycklig ut att jag har svårt att se att killens hjärta 
skulle fixa ett allsvenskt avancemang.

Lallet är väldigt mycket Bajen.
Passionerad, men samtidigt sorglös, luttrad och begåvad med ett kort minne.

Som banderollen löd inne på norra läktaren i går:
"Här ekade sången i betongen.

Här blev livet större än framgången.
Länge leve Söderstadion"
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