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En kulturhistorisk fallstudie om fotbollsklubben Jönköpings Södras ideologiska och kulturella 

utveckling mellan 1945-1990. 

 

Med hjälp av Gramscis hegemonibegrepp samt den rebelliska Birminghamskolans definitioner 

kring ideologi och kultur tar jag mig an fallstudien kring fotbollsklubben Jönköpings Södras resa 

mellan 1945-1990. Paul Sjöbloms metod för att undersöka en föreningskultur visar oss hur J-

Södra har jonglerat med sin ideologi genom historien.  

Resultatet visar oss att framgång precis som konst ligger i betraktarens ögon och vad betyder 

egentligen detta ord? När J-Södra har sina ”gyllene år” så är det Herrarnas A-lag som når 

framgångar rent tävlingsmässigt. Den så kallade ”Ökenvandringen” handlar också den om A-

laget men denna gång om dess misslyckande, resten av föreningen får finna sig i att bara spela 

birollen i detta epos. 

Studien visar oss att framgång alltså föder framgång men vad är framgång? Är det män med feta 

plånböcker som gnider händerna när laget är i topp, och media och sponsorer står och köar 

utanför dörren? Eller är det när så många barn- och ungdomar som möjligt får bedriva 

fotbollsverksamhet på gröna gräsmattor? Det är förmodligen kombinationen av att bedriva en 

kvalificerad tävlingsverksamhet som är balanserad i förhållande till hälsoidrotten som är 

gångbar för framtidens fotbollsklubbar.  
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1. Inledande ord 
 

Under våren 2016 har bussarna i Jönköping haft J-Södras gröna vimplar som vajar i takt med det 

gröna gräset på slätterna intill. Att fotbollen skulle var det dominerande samtalsämnet på 

fikarasterna i de idrottsintresserade sfärerna har varit en horisont borta. Folket pratar inte längre 

om ishockeyn med dess påpälsade krigare, den påminner om den ”färglösa” och kalla vintern. Det 

är istället det gröna gräset och shortsbeprydda bollsparkare som upptar Jönköpingsbornas 

fritänkande. I skrivande stund lördagen den 23/4 2016 så leder Jönköpings Södra den högsta serien 

i fotboll efter fem spelade omgångar. Framgång föder framgång sägs det och vem vill inte känna 

sig framgångsrik? Men framgång har också ett pris. Undersökningen ämnar att dyka ner i historien 

för att exemplifiera och reda ut J-Södras identitetskris mellan de som vill att klubben ska 

representera arbetarklassen och vara tydligt knuten till en specifik plats med ett tydligt socialt 

intresse och de krafter som strävar efter framgång av ett annat slag där profiten, resultatet och 

media utrymmet står först på dagordningen. Frågan är om det som satsas är ett kulturkapital som 

föreningen byggt upp genom historien? Eller är det så att kulturen bara förändras och anpassar sig 

till nya förutsättningar? Hur har klubben kunnat jonglera med sin grundideologi, att vara en klubb 

för ungdomar på Söder i förhållande till modernisering och kommersialisering inom fotbollen? 

Fallet J-Södra granskas med nedslag i historien som kan visa på olika steg åt en viss inriktning av 

ideologi som återspeglas i fotbollskulturen mellan 1945-1990.  

Varför göra en undersökning om J-södra? 

Att globalisering, kommersialisering och senare professionalisering av spelet fotboll har påverkat 

fotbollskulturen är ingen vågad analys. Men det som är intressant är att se hur den har påverkat 

kulturen och vilken balans den återfinner som samhällsnyttig folkrörelse efter den explosionsartade 

utvecklingen som sporten faktiskt har genomgått. Hur blir kulturen i klubben när medlemmarna 

kommer längre och längre bort ifrån styrelserummet, spelarna och fotbollsplanen?  

En starkt motiverande faktor till undersökningen är tagen ur nutida konflikter som belysts i media 

och som jag har fått bekräftade från medlemmar i J-södra. Händelserna utspelar sig efter att J-Södra 

avancerat till Allsvenskan 2015 för första gången sedan 1969. 

Expressen, Aftonbladet och SVT rapporterade den 26-27 oktober 2015 om konflikter rörande 

ordförandeposten i föreningen. Den sittande ordföranden Sune Lantz skulle inte få förnyat 

förtroende enligt valberedningen som istället föreslogs Bankchefen Fredrik Jutnäs som ny 

ordförande. Ledamöter i styrelsen skulle bli Göran Hägglund (nyval), Lars Åke Lagrell (omvald), 
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Niklas Ekblad (omvald), Henrik Landén (omvald), Joakim Breidmer (omvald) och Svante Stalin 

(omvald). Som följd av detta reagerade ett nätverk av företag som har samlingsnamnet ”Södra till 

Allsvenskan” med att hoppa av som sponsorer, företag som enligt SVT bidragit med mer än 25 

miljoner i sponsorintäkter. Sune Lantz kommenterar händelsen;  

 – Nätverket har varit oerhört betydelsefullt genom åren. Sammantaget har det varit den största 

sponsorn, så de har varit avgörande för vandringen till allsvenskan.1    

Till följd av det hoppade ordförandekandidaten Fredrik Jutnäs av. Valberedningens uttalande lyder; 

Klubbens valberedning beklagar i meddelandet den uppkomna situationen och uttrycker en 

förhoppning att ”föreningsdemokratin fortsatt ska vara värdegrundade inom J-Södra IF”
2  

Göran Hägglund, som var den enda nya ledamoten, tvingades att ge upp sin plats p.g.a. att han inte 

varit medlem i föreningen i tre månader, en ny regel som valberedningen har missat. Niklas 

Hellberg föreslås som ny ledamot i styrelsen men bara efter tre veckor på sin post avgår Hellberg 

med förklaringen; 

 – Ett skäl är bristande öppenhet och transparens3 

Ytterligare ett avhopp skall komma och denna gång är det Sveriges fotbollsförbunds förre 

ordförande Lars Åke Lagrell som under årsmötet i november ställde sin plats till förfogande. Mötet 

renderade i att Sune Lantz blev omvald som ordförande i föreningen. Röstfördelningen blev 103 

mot 95 och den kandiderande personen var Thommy Henriksson, adjungerad sekreterare i 

föreningen. Lars Åke Lagrell gav stark kritik gällande Sune Lantz och vice ordföranden Niclas 

Ekblads ledarskapsförmåga och dialog med kommunen angående en ny arena.4    

Det som är intressant med detta förutom det nyhetsvärde som en konflikt av detta slag ändå har 

så finns det historiska paralleller. 1945 grundades föreningen Jönköpings fotbollsvänner med syfte 

att stödja stadens fotboll, framförallt elitföreningen Jönköpings Södra IF. Hundratals män 

tillhörande medelklassen bidrog med ekonomisk hjälp till framförallt spelarinköp och arenafrågor. 

Här kan man kanske skönja en koppling mellan medelklassens intresse i den arbetarklassbundna 

sysselsättning som vi kallar fotboll. Det är inte bara det ekonomiska som bör belysas utan också 

det sociala nätverk som uppstår mellan medelklass, näringsliv, arbetarklass och fotboll. Att 

                         
1 Jnytt.se, 2015-10-27. 
2 Aftonbladet.se, 2015-11-02. 
3 Svtnyheter.se, 2015-12-14. 
4 Svtsport.se, 2015-11-24. 
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medelklassen överhuvudtaget skulle ge sig i kast med att engagera sig i arbetarklasskultur visar på 

vilken statussymbol fotbollen redan har blivit.5   

Slutsatsen som kan dras i förhållande till dessa nutida och historiska händelser är att olika ideologier 

kan påverka kulturen som finns runt en förening. Det är därför jag kommer att undersöka hur J-

Södras ideologiska och kulturella utveckling har fortskridit. 

Syfte och frågeställning 

Syftet är att visa på förändringar och händelser i Jönköpings Södras historia och ge exempel på 

föreningens kulturella och ideologiska utveckling efter andra världskriget fram till 1990.     

 Hur förändras J-Södra ideologiskt och kulturellt mellan åren 1945-1990?  

 
o Vilka verksamhetsformer har förekommit och vilka har dominerat med 

utgångspunkt tagen i analyskategorierna prestationsidrott och hälsoidrott 

(breddidrott)? 

o Vilka externa kontakter har tagits och vad har det haft för betydelse, med 

utgångspunkt tagen i analyskategorierna tävlingsintresse, kommersiellt intresse och 

socialt intresse?6 

 

Dispositionen av undersökningen 

För att läsaren ska kunna följa med i undersökningen på ett tillfredställande sätt är den uppdelad i 

tre huvudlinjer. Den första delen innehåller de verktyg som läsaren behöver för att kunna ta till 

sig empirin. Metod, avgränsningar, tidigare forskning, teoretiskt ramverk, syfte, frågeställningar, motiveringen till 

val av ämne samt en kortare översikt över Jönköpings Södras historia. Den andra delen innehåller empirin 

som är indelad i två tidsperioder som jag kallar ”De gyllene åren” och ”Ökenvandringen”. I den 

tredje delen får läsaren en sammanfattning med diskussion och utsikter kring framtida forskning.      

Metod och material 

Metoden som jag utgår ifrån är hämtad ifrån Paul Sjöbloms avhandling Den institutionaliserade idrotten- 

kommuner, idrott och politik i Sverige under 1900-talet. Sjöblom använder sin metod i två steg, det ena är 

                         
5 Andersson, 2002, s 600.  
6 Sjöblom, 2006, s 25.   
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föreningsstrukturen och de andra är föreningskulturen. Sjöblom använder sig av två stycken 

analysscheman som brukas för att svara på frågor som belyser utvecklingen hos en förening. 

Eftersom mina grundfrågor är av de kulturella spåret så kommer jag endast att använda mig av det 

analysschema som riktar sig emot kulturen även om det skulle var intressant att analysera strukturen 

i föreningen. Jag ville undersöka hur ideologin återspeglas i kulturen och för att kunna göra det 

behövdes ett analysverktyg som kunde ge mig ett bra angreppssätt mot de dokument som fanns i 

arkivet. Dessa analyskategorier gav mig ett par glasögon att titta igenom och ett effektivt 

sorteringsverktyg. Verksamhetsformer är helt enkelt hur föreningen planerar sin verksamhet. De 

externa kontakter som tas är avgörande för den riktning som föreningen tar i förhållande till 

kommersialism, tävlingsidrott eller socialt intresse (hälsoidrott).  

ANALYSSCHEMA: 

Föreningskultur 

Samarbetsklimat           Verksamhetsformer                     Externa kontakter 

       
                                                                                   Kommersiellt intresse  

Konflikt            Konsensus  Prestations-idrott     Hälsoidrott   Tävlingsintresse     Socialt intresse 

Källa: Sjöblom, 2006, s.25. 

 

Med hjälp av analysschemat kan jag sortera och komparera olika händelser och perioder i J-södras 

historia som jag finner i jubileumsskrifter, verksamhetsberättelser, medlemsmatriklar och övriga 

källor.  

Jag har valt att göra nedslag i J-Södras historia där olika ideologiska förändringar kommer att 

undersökas och sedan analyseras för att se vilken effekt de får på kulturen. Det går inte att blunda 

för de samhällsförändringar som kommer utifrån samhället men fokus ligger ändå på J-Södras egna 

ideologiska ställningstaganden. Studien gör inte anspråk på fullkomlighet utan strävar efter att visa 

på olika ideologiska förändringar som påverkar fotbollskulturen i J-Södra. 

Metoden utgår ifrån en analys av olika tidsperioder. 1945-1969 då J-Södra hade en glansperiod rent 

tävlingsmässigt. 1970-1990 kämpade J-Södra i de lägre divisionerna. Att göra en periodisering är 

alltid svårt men jag har strävat efter att hitta ett mönster både för J-Södra och för samhället i stort. 
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Undersökningen ligger nära Paul Sjöbloms periodindelning med ”det starka samhället” 1946-1970 

och ”marknadssamhället” 1971-1999.7 för goda komparationsmöjligheter.  

Det material jag har undersökt består av jubileumsskrifter som hyllar personer och tar upp resultat 

och önskemål inför framtiden samt stora förändringar i t.ex. ekonomi eller organisation. De är inte 

speciellt diskuterande i sin karaktär utan lyfter upp det som har hänt ganska oavkortat. 

Verksamhetsberättelserna är liknande jubileumsskrifterna men på en mer detaljerad nivå för det 

gångna året. Mötesprotokoll går steget längre i detaljnivå och kan ofta innehålla motsättningar och 

belysa hur beslut tas men redovisar oftast bara beslut. Även pressklipp och medlemsartiklar kan 

användas vid behov. 

Avgränsningar 

Avgränsningen ligger på enbart en klubb för att komparationsmöjligheter redan finns i Sverige och 

Europa. Föreningen har också bedrivit en mängd andra idrotter men valet att fokusera på fotbollen 

kändes naturligt och påverkar inte undersökningen. Att undersökningen tar sitt avstamp 1945 är 

för att se hur ideologin och kulturen såg ut innan kommersialiseringen tog fart med avregleringen 

kring amatöridrott 19678. Att sluta 1990 var inte avsikten med undersökningen ursprungligen. Det 

material som skulle undersökas sträckte sig från 1945 till 2016 men J-Södra kunde inte tillhandahålla 

mer material än till 1990. Valet att inte använda analysschemats tematisering kring samarbetsklimat 

är för att jag märker att dessa diskussioner som behöver analyseras inte går att få tag på med hjälp 

av styrelseprotokoll utan enbart genom korrespondens eller via intervjuer. Däremot kan det synas 

spår av samarbetsklimatet som kan belysas i konflikt eller koncensus termer kring de övriga 

kategorierna verksamhetsformer och externa kontakter.    

Teoretiska begrepp  

För att kunna förstå hur ideologi och kultur samspelar så har jag tagit hjälp av hegemoni begreppet 

som är en form av embryo av förklaringsmodeller i liknande frågor.  Under Mussolinis fascistregim 

i Italien restes kritiska röster mot de kapitalistiska samhället. Inte sällan är dessa kopplade till Karl 

Marx. En av dessa röster var Antonio Gramsci journalist, filosof och motståndsman. Gramsci satt 

fängslad i elva år varpå han avled 46 år gammal. Under tiden i fängelset skrev han brev till sin familj 

och vänner. Gramsci läste enligt breven stora mängder litteratur, allt från nationalekonomi och 

italiensk historia till populärkultur, inte sällan i formen av sporttidningar. Förutom breven skrev 

han också om metoder och teorier som kunde förklara olika tillstånd i samhället. Gramscis 

                         
7 Sjöblom, 2006, s 504-506.  
8 Svenska fotbollsförbundet beslutar 1967 att ekonomisk ersättning kan tillåtas om en spelare byter klubb.  
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utgångspunkt och fascination är ”den skapande folkliga fantasin” samt hur den mottas av de som 

har makten i samhället. Gramsci gör till skillnad från Marx en distinktion mellan det ”civila 

samhället” till vilket han räknar kyrkor, skolor, fackföreningar, idrottsföreningar mm. Och ”staten” 

som innefattar militär, polis, domstolar, regering mm. Produktionen skapar en dominerande grupp 

i samhället, denna grupp har en ideologi som behöver ”spilla ut” i samhället. Detta för att undvika 

kollisioner med den icke dominerande gruppen. Det är i samspel mellan de intellektuella som står 

i förbindelse mellan båda dessa grupper som begreppet hegemoni författas och blir som Gramsci 

hävdar ett spontant samtycke.9  

Professor emeritus i kulturhistoria, Peter Burke diskuterar Gramscis teorier i boken History and social 

theory.10 Han menar att Gramscis teori behöver förfinas och ställer tre viktiga frågor till teorin. Den 

första handlar om huruvida teorin alltid är förekommande eller enbart kan appliceras på vissa 

perioder och strukturer. Den andra frågan handlar om teorins svar, dvs. om den bara beskriver 

något eller om den förklarar något. Den tredje och sista frågan som Burke ställer är kring 

komplexiteten, är det så att hegemonin bara funkar eller blir det motstånd och hur går det faktiskt 

till när en hegemoni ska implementeras hos en icke dominerande grupp? Här passar Paul Sjöbloms 

breda analyskategori konflikt eller konsensus in och kan användas för att belysa hur hegemonins 

implementering fortskrider.      

I min undersökning om J-Södra är det styrelsen och andra företrädare med beslutsfattande muskler 

som utgör den dominerande gruppen. De intellektuella är medlemmarna och valberedningen. 

Spelare, tränare och supportrar samt andra som blir påverkade av de ideologiska ställningstaganden 

som fastställs i styrelserummet ser jag som ”den skapande folkliga fantasin” dvs. kulturbärarna. 

Professor i historia, Bill Sund gav en enkel förklaring runt begreppet hegemoni; ”Grabbar från 

arbetarklassen som försvarar sin kultur, sin fotboll och sina läktarplatser mot medelklassens inträde 

och dess kommersialism”11 Min hypotes är att de konflikter och uppgörelser som uppstår i 

föreningen påverkar kulturen och kan vara av en hegemonisks natur.  

Två begrepp som behöver förklaras är kultur och ideologi samt hur de används i undersökningen. 

Jag utgår ifrån två begrepp som är frekvent använda tillsammans med hegemoni i 

Birminghamskolans rebelliska forskningsdisciplin ”Culture studies”. Dessa lämpar sig väl för att 

analysera subkulturer och inte minst fotbollskulturer med olika aktörer12 Torbjörn Andersson, 

kulturhistoriker med fotboll som huvudområde ger en förklaring kring begreppen kultur och 

                         
9 Gramsci, 2007, s 221-233.  
10 Burke, 2005, Passim. 
11 Sund, 2008, s 23. 
12 Andersson 2002, s 26. 
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ideologi som är användbar för min undersökning. Han menar att kultur är de handlingar som yttras 

inom ett område och ideologi är den efterföljande eller föregående processen av handlingen. Det 

kan vara regler, analyser och tyckande både skriftligt och talat som har till syfte att forma kulturen. 

Andersson menar också att kulturbegreppet är användbart som ett paraplybegrepp för alla som 

påverkar eller påverkas av fotbollen. Fotbollskulturen kan ses som en totalkultur.13 

Ett fiktivt exempel på detta kan vara att en spelare kommer till träningen berusad. Det skulle kunna 

vara en kulturyttring, vad som då skulle vara ideologi är hur klubben, media och styrelse agerar i 

ärendet. I detta kan sedan uppstå hegemoniska värderingar som antingen faller i koncensus eller i 

konfliktperspektivet. 

Andersson diskuterar en annan viktig aspekt, borgerlighetens syfte med sporten som i England 

skulle forma och fostra den unga arbetarklassens pojkar under 1800-talets mitt. Denna 

hegemoniska ideologi var svårare att implementera i Sverige under sekelskiftet. Linggymnastiken14 

hade redan en sådan funktion. Fotbollen fick då den fria rollen att följa med i samhällsutvecklingen 

vilket försvårade den hegemoniska ideologin i takt med folkrörelser och Socialdemokratins 

inflytande. Fotbollen som hegemoniskt verktyg övertogs av arbetarklassen och följde 

samhällsutvecklingen istället för att forma den.15  

Tidigare forskning 

Torbjörn Anderssons massiva avhandling om den svenska fotbollens kulturhistoria från 

sekelskiftet till mitten på 1900-talet är en forskningsansats som jag har använt mig av i flera 

sammanhang samt hoppas att kunna komplettera med ny kunskap genom denna fallstudie. 

Andersson använder sig av samma teoretiska ram som denna undersökning men med en av 

förklarliga skäl mer utbyggd teoretisk diskussion. Andersson väver in människor, organisationer 

och företag i sin analys av fotbollskulturen. Klass, genus, nation och generationsperspektivet står i 

fokus för avhandlingens komparationer. Det som skiljer oss åt är att jag inte kommer att analysera 

genusperspektivet som jag anser skulle kunna bli en egen undersökning.16  

                         
13 Ibid, s 27. 
14 NE Gymnastik, I början av 1800-talet lades grunden också till de två huvudriktningar som kom att dominera under 
resten av århundradet: linggymnastiken(den svenska gymnastiken, det svenska/lingska systemet) 
ochturngymnastiken (Turnen, den tyska gymnastiken). Mellan de två rådde ett utpräglat rivalitetsförhållande, som 
emellertid avtog under 1900-talets lopp, då den tredje, ”icke-gymnastiska” huvudriktningen, den moderna 
tävlingsidrotten, vann hegemoni. Linggymnastiken och turngymnastiken kan knytas till var sin legendarisk pionjär och 
inspirerades av nationalistiska stämningar i samband med Napoleonkrigen. Men i fråga om ideologi, övningsinnehåll 
och samhällsförankring skilde de sig betydligt. 
15 Ibid, s 33-34. 
16 Andersson, 2002, Passim. 
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Andersson använder sig av tre övergripande problemformuleringar i denna avhandling. 

- Hur förändras den svenska fotbollen ideologiskt och kulturellt från 1800-talets slut och 

fram till 1950?  

- Kan fotbollen ses som ett manligt skötsamhetsprojekt och om så är fallet hur utvecklas 

detta? 

- Hur kunde fotbollen erhålla en sådan stark kulturell position och få en klassöverskridande 

karaktär av sådan art att den kunde kallas för nationalsport? 

Den första av problemformuleringarna är den som jag har för avsikt att bidra till med en fallstudie 

om fotbollsklubben J-södra IF.  

Resultatet av avhandlingen blir en ingående analys i smått och stort om fotbollens etablering i 

samhället med alla inre och yttre problem som fotbollen överkommer fram till det som Andersson 

kallar fotbollens ”guldålder” i Sverige.17 När fotbollen kom till Sverige från England var den ett 

borgligt skötsamhetsprojekt som spelades och sköttes av borgerligheteten. Regelverk, ideologi, 

utbildningar mm., sköttes av borgerligheten. Problemen för fotbollen hopades när arbetarklassen 

tog över fotbollskulturen kring 1920-talet i Sverige. Kommersialism och lokalpatriotism var svåra 

hinder för den borgliga ideologin att hantera. När globaliseringen av fotbollen knackade på dörren 

i Sverige var borgerligheten tvungna att släppa på tyglarna. Landslagsfotbollen var ett första steg 

av en professionaliseringsprocess som vi idag vet är utbredd inom idrotten.18 Under 

mellankrigstiden accelererar kommersialismen inom sporten med starten av den nationella serien 

Allsvenskan 1924. Publikintresse och kommersiella krafter bidrar till den destabilisering hos den 

amatörideologi som spelet var tänkt att hålla. Svenska Fotbollsförbundet tvingade dock fram ett 

strängare regelverk som också stramade upp amatörideologin kring sporten.19 Den största kulturella 

förändringen är enligt Andersson den publika lokalpatriotism som fördes in av 

arbetarklassungdomen och bidrog till att fotbollen blev en populärkulturell rörelse.20         

Paul Sjöbloms avhandling om den svenska föreningsidrottens utveckling under 1900-talet skildrar 

de relationer som finns mellan stat, förbund, organisationer, marknad, media och föreningar. Hans 

grundläggande tes är att staten, kommunerna och allmänheten har drivit på den utveckling som har 

främjat tävlingsidrott och prestatinsidrott på bekostnad av den samhällsnyttiga breddidrotten.21 En 

annan tes som Sjöblom för fram är hur detta beroendeförhållande främjar eller stjälper autonomin 

                         
17 Ibid, s 604. 
18 Ibid, s 607. 
19 Ibid, s 608. 
20 Ibid, s, 611. 
21 Sjöblom, 2006, s 62.  
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i föreningen. Sjöblom menar att om autonomin blir lidande så blir de ”normer” (ideologier) kring 

vad som anses vara ”god idrott” rådande. Föreningsmedlemmarna får inte samma 

bestämmanderätt över hur resursfördelningen i föreningen skall fördelas.22 I min undersökning om 

J-Södra är detta intressant då det handlar om en grundfråga i föreningens idrottspolitiska ideologi. 

Föreningsdemokrati, föreningsdiktatur eller mittemellan? Sjöblom tittar inte bara på föreningarna 

utan även på kommuner, stat och organisationer som sätter ramarna för vilka föreningarna kan 

verka inom.23 Fallet J-Södra har som utgångspunkt att titta inifrån och ut istället för ett 

ovanifrånperspektiv.  

De olika perioder som Sjöblom använder sig av benämns ”Folkhemmet” och avser perioden 1900-

1945, ”Det starka samhället” 1946-1970 och ”Marknadssamhället” 1971-1999. Det som är 

intressant är att stöta de resultat som undersökningen om J-Södra ger med Sjöbloms slutsatser om 

föreningskulturen under ”Det starka samhället” och ”marknadssamhället”. 24   

Professor Stephen Morrow, vid University of Stirling är ansvarig för den forskning som bedrivs 

kring den ekonomiska aspekten av fotbollsindustrin. I boken The poeple´s game diskuterar han hur 

fotbollens globalisering och kommersialisering påverkar föreningar och samhället de tillhör. Den 

grundläggande tes som han för är hur mycket fotbollen fortfarande kan vara ”folkets spel” trots 

att det är en industri?25 Det är intressant ur koncensus och konfliktperspektiv att göra jämförelser 

mellan J-Södra och internationella klubbar som kämpar hårt med att bevara sin lokala identitet i en 

globaliserad värld. I ett kapitel diskuterar han ingående hur föreningen, spelare, supportar och 

samhället kämpar kring denna ambivalenta fråga med exempel från flera klubbar i Europa.26  

Undersökningen kring J-Södras ideologi kommer att beröra ställningstaganden som är intressanta 

att ställa mot ett internationellt perspektiv. 

Bill Sund diskuterar fotbollsindustrins utveckling. Syftet ligger i att sätta in Sveriges 

fotbollsindustriella utveckling i ett internationellt perspektiv. Hans grundläggande tes är att 

fotbollen blir mer och mer globaliserad och likartad. Detta p.g.a. konvergerande krafter i 

samhället.27 Han menar också att det finns vissa skiljelinjer mellan fotbollskulturerna och det är 

dessa som kan vara intressanta att jämföra med J-Södras ideologiska vägval. Sund diskuterar också 

vilka det är som driver på utvecklingen mot en mer globaliserad och kommersialiserad 

fotbollsindustri. Är det organisationer som Svenska fotbollsförbundet, marknaden eller 

                         
22 Ibid, s 62.  
23 Ibid, s 24. 
24 Ibid, s 504-506. 
25 Morrow 2003, s 2.  
26 Ibid, s 42. 
27 Sund, 2008, s 7. 
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supportrarna?28 Hur som helst kan det vara intressant att lyfta upp J-Södras val mot den nationella 

och internationella fotbollsindustrin för att söka svar på frågor om ideologi, kultur och hegemoni.    

En pionjär inom fotbollshistoria är Tomas Peterson, professor i idrottsvetenskap med inriktning 

mot fotboll. Petersons böcker Leken som blev allvar och Den svengelska modellen har som 

utgångspunkter att analysera och berätta om hur amatörreglernas införande 1945 och avskaffande 

1967 gick till och vilka implikationer detta fick på fotbollen samt hur den ”svenska modellen” under 

1970-1980 -talet har utvecklats. I boken Leken som blev allvar för Peterson en teoretisk diskussion 

omkring de förändringar som skedde i föreningarna. Ett tydligt och ideologiskt exempel är hur 

föreningarna klarar av de grundläggande ideologiska förutsättningarna med en trevlig underhållning 

för publiken, en fostrande ungdomsverksamhet med samhällsnyttiga motiv samt den kommersiella 

grenen av ett företag som utgår ifrån produktivitet och likviditet.29 Eftersom J-Södra hade en 

”guldålder” under amatörreglerna för att sedan genomlida en ökenvandring efter dess avskaffande 

så är det intressant att se vilka steg som togs rent ideologiskt i förhållande till Halmstad Bollklubb 

som Peterson utgår ifrån, vilka hade andra tävlingsmässiga resultat.  

I boken Den svengelska modellen diskuterar Peterson hur kraven på organisering inte bara på 

föreningen utan även på själva spelet påverkades med införandet av internationella tränare i form 

av Bob Houghton och Roy Hodgson framförallt. Detta kollektiva och organiserade sätt att spela 

fotboll på ledde till att hela det svenska utbildningsväsendet kring fotbollen anammade och 

förfinade detta internationella sätt att spela fotboll på.30 Det är intressant att se hur införandet av 

den typen av fotboll påverkade J-Södra både som förening och som lag.     

J-Södras historia i korthet 

Att skriva en kort historisk bakgrund innebär att författaren måste göra ett urval som baseras på olika källor.  Denna 

beskrivning är en vedertagen bild av J-Södras historia. 

Föreningen Jönköpings Södra IF bildas 1922 av ett 20-tal ungdomar nere i en källarlokal vid stadens 

östra delar. Att bildandet skedde i de östra delarna samt att det faktiskt var bandy som var den 

första sporten är inget som dagens fotbollssupportrar skulle stoltsera med. Det skall vara en 

förening för ungdomar från Söder i Jönköping.31 Lokalpatriotismen är något som redan 1922 är 

starkt förankrat i fotbollskulturen. Den första fotbollsmatchen spelades först 1923 mot Haga IF på 

Hagavallen som förövrigt vanns av J-Södra med 3-2. Under de närmaste åren så breddas 

                         
28 Ibid, s 8. 
29 Peterson, 1989, s 8-9. 
30 Tomas Peterson, 1993, Passim. 
31 Carlsson, 2012, Passim. 
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verksamheten och fler idrotter som boxning, schack, handboll, simning, bordtennis och brottning 

tillkommer.32 Ett antal mediokra år för fotbollen mellan 1929-1932 följs upp av en första 

triumferande serieseger och uppflyttning till div III där man också kommer att ställas mot en 

nemesis i form av IK Tord som förblir en stark kraft inom Jönköpingsfotbollen genom historien.33 

Ekonomin är bra och laget ansöker till Jönköpings kommun om en plats att träna på, vilket beviljas. 

Den allmänna idrottssektionen är dock på dekis och saknar engagemang och inga tävlingar har 

hållits för den breda folkmassan i Jönköpings Södras regi.34  Mellan åren 1933 och 1937 harvade 

laget runt i mellansvenska serien div III som den hette då. Staden kunde ändå vara stolt över sin 

fotboll vid den här tiden, dock inte p.g.a. Jönköpings Södra utan för att IK Tord vann serien och 

avancerade till div II och fick ett stort mediautrymme. Det fanns ändå några positiva vindar som 

blåste i Jönköpings Södras segel. En yngling vid namn Karl Simonsson med smeknamnet ”Timpa” 

hade skjutit in hela 22 mål för juniorlaget som blev distriktsmästare 1937.35 Karl ”Timpa” 

Simonsson skulle senare bli en legendarisk spelare för Jönköpings Södra. Mellan 1937 och 1940 

inföll en föryngringsprocess i laget och Jönköping degraderades.  

Under 1940-talet var det ingen riktig ordning och reda inom seriesystemet i fotbollen till följd av 

kriget. Jönköping Södra kunde dra fördel av denna oreda och fick en plats i mellansvenska div III- 

serien.36 Nu inleder Jönköping Södra sin gyllene era, år 1942 kommer Jönköping Södra först av 

lagen i Jönköpingsregionen. Laget avancerar i seriesystemet och 1946 är Jönköpings Södra det 

första småländska laget att spela i Allsvenskan. Efter att de åkt ur den högsta serien 1946 så tog de 

sig upp redan året därpå. Sessionen i Allsvenskan blev långvarig och mellan 1948 och 1954 huserade 

Jönköping Södra i den högsta serien i fotboll. Även Juniorlaget skördade stora framgångar och 

vann vid flera tillfällen både sin egen serie och distriktsmästerskapet. 

En liten eller stor händelse beroende på vem som läser är att en ungdomsledare vid namn Bertil 

Gustavsson med smeknamnet ”G-man” 1952 samlar ett pojklag för en Smålandsturné efter att 

grabbarna slutat skolan den 12 juni. Grabbarna och G-man cyklar runt i hela Småland och spelar 

matcher mot olika lag. Sejouren avslutas på Fredriksskans i Kalmar där de spelade en förmatch till 

A-laget.37 ”G-Man” är tillägnad en staty i Jönköping samt en minnesturnering för pojk och flicklag.  

Åren mellan 1954 och 1972 får beskrivas som ungdomarnas år och herrarnas mellanspel. Junior 

och pojkfotbollen skördar hela tiden framgångar tävlingsmässigt med seriesegrar i alla olika åldrar. 

                         
32 Ibid, Passim.  
33 Persson, 1972,  Passim. 
34 Carlsson, 2012, Passim.  
35 Persson. 1972, Passim. 
36 Carlsson. 2012, Passim. 
37 Persson, Passim. 
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Herrlaget spenderar mesta tiden i div II vilket är den näst högsta serien motsvarande dagens 

Superettan. 38  En sviktande ekonomi och uteblivet publikintresse är ständigt förekommande tema 

under 60-talet. 1966 sviktar även andra idrotter i föreningen, tennisen och bordtennisen läggs mer 

eller mindre ner.39  1969 gör Jönköping Södra sin sista Allsvenska säsong på mycket länge.  

Under hela 70-talet och början på 80-talet huserar Jönköping Södras A-lag i mellansvenska div II. 

Att notera är att 1977 så är det oroligt i truppen och tränaren Max Möller får tidigarelagd semester. 

1979 går handbollen som tillsammans med fotbollen har varit den i särklass största idrotten ur 

föreningen och bildar istället HK Tord/Södra. I fortsättningen är Jönköping Södra enbart en 

fotbollsförening.40  

Under 80- och början av 90-talet är det nästan idel svarta rubriker kring resultaten som föreningen 

visar upp. Pressen och andra är hårda emot laget. 1992 skriver Jönköpingsposten ”Vart är gamla J-

Södra på väg?” Tränaren i J-Södra Bosse Andersson svarar – ”Va då, vi har roligt i laget!”. Klubben 

degraderas ifrån div III mellersta till den lokala div IV serien. Åren mellan 1992 och 1998 måste 

ses som de mörkaste åren med en dyster ekonomi och spel i div III och IV. Det är istället till 

Husqvarna FF Jönköpings fotbollsidkare och supportrar sätter sitt hopp.41 I de mörkaste tunnlar 

finns det även ett ljus. 1998 rycks Jönköping Södra med i en framgångsvåg som Husqvarna FF 

startat i och med uppflyttningen till div I. Jönköping Södra vinner sin div IV serie och flyttas upp 

till div III.  

Under början på 2000-talet blåser det åter lite optimistiska vindar i föreningen och Olle Nordin, 

före detta förbundskapten anställs som tränare i föreningen 2002. Olika arrangemang anordnas i 

Jönköping Södras regi bl.a. olika popkonserter som ger blandad avkastning. Laget trevar sig vidare 

och förflyttar sig sakta men säkert uppåt i seriesystemet. Mellan 2006 och 2015 spelar laget i den 

näst högsta serien som heter Superettan. Återtåget till Allsvenskan sker 2016 efter att 2015 har varit 

ett mycket framgångsrikt år och Jönköpings Södra vunnit Superettan i överlägsen stil. Så ser alltså 

J-Södras historia ut i korthet men varför den ser ut som den gör och hur detta har gått till ska jag 

undersöka närmare.  

2. ”De gyllene åren” 1945-1969 
 

 

                         
38 Persson, Passim.  
39 Ibid, Passim. 
40 Ibid, Passim.  
41 Ibid, Passim. 
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Verksamhetsformer 

Fotbollen hamnar ofta i ett moraliskt dilemma, kring vilken form föreningen ska ta och hur det 

kommer att påverka kulturen. Tomas Peterson diskuterar idrottens två uppdrag som gör att 

konflikter ofta uppstår i föreningar. Det ena uppdraget kommer ifrån samhället och innebär att 

idrotten och föreningarna har en fostrande roll, ofta demokratiskt inriktad. Det andra uppdraget är 

essensen av idrotten själv dvs. tävlingsmomentet. Tävlingsfostran och samhällsfostran är två 

parametrar som alltid finns med i idrottslivet. Tävlingsfostran är av naturen selekterande, 

rangordnade, elitskapande och förespråkar snabb utveckling.42  

J-Södras grundläggande ideologi var att skapa en förening för ungdomar på ”Söder”.43 Dock så 

tynar den allmänna idrottssektionen bort redan 1933 och breddidrotten gestaltas enbart i form av 

olika idrotter som föreningen bedriver.44 Två motsägande citat som går att utläsa ur årsberättelsen 

1945 lyder; 

”År 1945 kommer alltid att lysa i Södras historia såsom tidpunkten för det definitiva 

genombrottet och placeringen såsom första Smålandslag i Allsvenskan, därmed visande att 

även vårt landskap förmår att producera fotbollslag av elitklass och inte bara enstaka stjärnor, 

för export till andra klubbar”. 

”Bordtennisen slutligen skämmer ingalunda det utomordentliga intrycket av årets prestationer 

på skilda idrottsliga områden och även här är arbetet till stor del lagt på att driva fram goda 

ungdomar”. 

Dessa två citat pekar ut precis det som Tomas Peterson hävdar i sin artikel att tävlingsidrotten och 

breddidrotten kan finna koncensus men ofta hamnar i ett konfliktperspektiv. Det är oerhört svårt 

att prioritera båda delarna som också kan utläsas i styrelsens slutstycke; 

”Slutligen vill styrelsen erinra om att fotbollens representationslag efter en förnämlig 

spelsäsong – totalt sett – onekligen befinner sig i ett svårt ehuru ej hopplöst läge. Det fodras 

nu verkliga krafttag för att Södras allsvenska tillvaro skall bliva mer än ett-årig. Vi lita på våra 

män och vet att var och en kommer att gå in för sin uppgift med allt av vilja och kraft och 

efter de bästa förberedelser. Skulle det trots detta ej lyckas oss att klara uppgiften – nåväl vi 

kan konsten att komma igen: komma igen med den sportsmannaanda, det stiliga uppträdande 

på och utom planen som överallt väckt beundran och uppskattning och som blivit en heder 

för Jönköpings Södra idrottsförening, den anda och inställning vi önska så småningom skall 

                         
42 Tomas Peterson, artikel, 2002, s 12. 
43 Carlsson, 2012, Passim. 
44 Ibid, Passim.  
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helt genomsyra vår förening. Den skall lära oss att idrott ej är ett självändamål utan en fostrande 

livsfaktor av yppersta vikt men dock alltjämt en underordnad företeelse”.  

Ur en hegemonisk synvinkel så bereder sig styrelsen på att det kommande året i Allsvenskan kan 

sluta i moll och påminner om de värderingar som styr ideologin i klubben och är överordnade 

resultatet. Gramsci menar att detta är något som sker när det är en kris i sikte vilket styrelsens 

uttalande kan vittna om.45  

En konflikt som alltid uppkommer är var pengarna ska satsas. Jönköping Södras ekonomi är 

förhållandevis god och ett köp av Odensbergstugan med tillhörande mark genomförs av J-Södra 

och en bastu byggs, samtidigt påpekas att antalet ungdomsledare är ett stort problem i klubben som 

menar att ungdomarna inte kan bedriva en kvalitativ idrott.46 Detta dilemma är också något som 

Paul Sjöblom tar upp med exemplet Norrtälje IF. Antalet idrottsintresserade ungdomar kan inte 

tillgodoses idrotten p.g.a. för få ledare.47  

1947 släpper J-Södra sin första jubileumsskrift som markerar 25 år som förening. I slutet av skriften 

får några aktiva spelare ge sin syn på föreningen och delge minnen. En av de stora profilerna är 

Fred Andersson som säger följande; 

På varje resa händer det alltid något, som man kan lägga till sina många föregående glada 

minnen, och minnen svetsar ihop ett gott kamratskap, vilket i motsats till resultat och 

placeringar i tabellerna har ett bestående värde. Och det är just det goda kamratskapet, som 

har gjort att jag, trots lysande anbud ifrån t.ex. Mossens IF i Göteborg m.fl. fortsatt att 

representera Södra även efter min avflyttning till K. Fotbollshuvudstaden. Och det är min 

förhoppning att klubben fortsätter att fostra goda kamrater, samt att även de rent siffermässiga 

framgångarna måtte ökas de år som ligger framöver.48   

Fred Andersson ger oss sin syn på vad som är viktigt med idrotten och lyfter fram kamratskap som 

en bestående parameter i en idrottares liv. Detta kan ses som en kulturyttring som är speglad från 

den ideologi som ordföranden lyfter fram i ovanstående stycke. Idrott är ett möte av människor i 

första hand och människor interagerar och det skapas olika saker som t.ex. resultat av framgångsrik 

eller mindre framgångsrik karaktär. Den inställningen om att mötet mellan människor och deras 

hälsa och välbefinnande står i centrum för verksamheten kan understrykas med ett citat från 

verksamhetsberättelsen från 1946-47; 

                         
45 Gramsci, 2007, s 229. 
46 Jönköpings folkrörelsearkiv, Års-och revisionsberättelser 1924-1986 AIII:2. 
47 Sjöblom, 2006, s 308.  
48 Minnesskrift 1922-1947, s. 100-101, L: 1. 
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Efter dessa dyrköpta segrar, med ett nytt kontrakt med Allsvenskan som följd, var det 

säkerligen inte bara styrelsen utan hela föreningens åsikt att vi hellre förlorat dessa matcher 

och fått ha våra pojkar hela.49 

Det som beskrivs är att två stycken spelare, Fred Andersson och Carl ”Timpa” Simonsson blev 

skadade med benbrott som följd av två kvalmatcher där J-Södra vann och blev uppflyttade till 

Allsvenskan. I övrigt är det tydlig fokusering på resultat och prestation under ”de gyllene åren” i 

jubileumsskriften. 

I verksamhetsberättelserna mellan 1945-1955 skrivs Junior och ungdomsfotbollen ofta ut på 

följande sätt; 

Pojklagen i handboll och fotboll har vunnit samtliga tävlingar. 

Juniorlaget har haft en mindre lyckad säsong och placerade sig på en 6:e plats.50  

Den största biten och ofta flera sidor ägnas åt representationslaget och inte på ungdomarna. Det 

beskrivs enbart vilka resultat som har uppvisats från ungdomslagen. Det är en fingervisning om att 

föreningen anpassat sig till en verklighet som inte längre bara ska fostra goda ungdomar på Söder. 

I Jubileumsskriften Nittio år med Södra är det mer fokus på ungdomarna och framförallt på 

ungdomsledaren ”G-man” som går under radarn vad gäller övertramp p.g.a. hans obestridda kamp 

för ungdomarnas bästa. Ett exempel på en kulturyttring av ”G-Man” 1949 beskrivs så här; 

G-man får en reprimand för att ha anordnat ett amerikanskt lotteri för 

bordtennisungdommarna. Ingen åtgärd vidtas eftersom G-man alltid handlar för ungdomarnas 

bästa.51 

Spel och dobbel för ungdomar är inte förenligt med J-södra och ideologin fördömer handlingen 

men slätar snabbt över problematiken med hegemoniska verktyg som gör att koncensus 

upprätthålls.  

Under slutet av 50-talet har fotbollssektionen vuxit och två reservlag samt två juniorlag har 

representerat föreningen. Det nystartade juniorlaget ges ett par extra rader i 

verksamhetsberättelsen; 

På grund av det stora antalet juniorer som föreningen förfogar över har ytterligare ett lag 

medverkat i seriespel. De lyckades få med detta lag i Forserumsgruppen och trots att spelarna 

                         
49 Verksamhetsberättelse 1946-47, A: III. 
50 Verksamhetsberättelse 1949, A: III. 
51 Carlsson, 2012, Passim. 
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aldrig tidigare uppträtt med bollskor på fötterna, hamnade laget på en hedrande 5:e plats. Då 

samtliga spelare i detta lag kvarstår till den kommande säsongen kan man även här räkna med 

än bättre resultat i framtiden.52    

Man kan inte utesluta en demografisk utveckling som anledning till de utökade antalet lag. Men att 

de lyfter fram förutsättningar och deras prestation ger oss en bild av att de får lite fokusering av 

föreningen.  

När representationslaget går sämre vänds allt som oftast blickarna mot ungdomsverksamheten som 

får någon form av renässans. Ett tydligt exempel på detta kan utläsas i 1957 års 

verksamhetsberättelse; 

Pojklagen är som vanligt en källa till glädje och trots svårigheterna med ledare har tre av lagen 

hemfört sina serier. Det är dock tydligt att något måste göras för att råda bot på ledarbristen, 

annars är det fara värt att hela ungdomsarbetet spricker.53 

I verksamhetsberättelsen står det under ekonomidelen att ekonomin har förbättrats.54 Men 

arvodering kring ungdomsledare är ännu inte något som föreningarna prioriterar. Trots att 

föreningen skall vara en förening för ungdomar på Söder. 

Externa kontakter 

Kommersialismens insläppande eller nekande i fotbollsklubbarna ger allt som oftast delade 

meningar. Föreningen Jönköpings fotbollsvänner är en supporterklubb som grundades den 23 

februari 1945 i Gudmunds källare med syfte att stödja stadens fotboll och framförallt elitfotbollen.55 

I ett mötesprotokoll 1946 går att utläsa konsensus mellan J-Södra och gruppen; 

Diskuterades inställningen inom föreningen till sammanslutningen Jönköpings Fotbollsvänner 

och sedan flera talare ur båda lägren yttrat sig enades sammanträdet om att till styrelsen 

uppdrag att inleda ett samarbete med nämnda sammanslutning på sund och för båda parter 

acceptabel basis.56     

Föreningen hade till en början en tanke att stödja flera fotbollsföreningar i Jönköping men den 

överlägset största potten gick till J-Södra som var den föreningen som låg högst upp i seriesystemet. 

Antalet medlemmar på prominenta positioner i samhället som byggmästare, fabrikörer, chefer, 

                         
52 Verksamhetsberättelse 1959, A III.  
53 Verksamhetsberättelse 1957, A III: I. 
54 Ibid, A III: I. 
55 Andersson, 2002, s, 600. 
56 Verksamhetsberättelse 1946, A III: I. 
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disponenter, banktjänstemän, etc. skapar tillsammans ett eminent nätverk för klubben. Antalet 

medlemmar 1950 uppgår till närmare 600st57. I en liten jubileumsskrift från 1950 går att läsa; 

Föreningen har också under de gångna åren haft nöjet att i någon mån hava medverkat i 

rekryteringen till Jönköpings Södras representationslag kunnat skötas på ett sådant sätt, att 

denna förening kunnat hålla allsvensk klass och f.n. ligger som tvåa i allsvenska serietabellen.58  

Här tar föreningen åt sig en stor del av äran kring att ha ett allsvenskt fotbollslag i toppklass. Det 

styr ideologin och kulturen, i framgång vill man inte stå i vägen och åberopa andra viktiga 

funktioner som socialt intresse eller hälsoidrott, det är fokus på spjutspetsen i verksamheten från 

alla håll. Jönköpings fotbollsvänner är i största utsträckning J-södras vänner, något som de 

motiverar på följande sätt; 

De flesta av föreningens medlemmar äro ju mycket fotbollsintresserade och äro därför 

angelägna att stödja den förening som helst tillhör allsvenskan.59  

Att det blir konflikter runt en förening som heter Jönköpings fotbollsvänner men som uttalat 

stödjer den föreningen som ligger högst upp är inte av en osannolik karaktär vilket också ges en 

skymt av i jubileumsskriften; 

Vår förening har ju icke i större omfattning kunnat stödja de övriga idrottsföreningarna här i 

staden, men föreningen har alltid velat hjälpa om de varit av nöden.60 

Det är inte bara frågan om stora summor sponsorpengar, lotterier och gratisklippningar för spelare 

och ledare nere på hörnet som ordnas, Jönköpings Fotbollsvänner sköter även stora evenemang åt 

klubben och fungerar i princip som en inofficiell marknadsavdelning. Ett talande exempel för detta, 

är ett brev från ordförande Alf Starnet till ordföranden för den brittiska fotbollsligan senare kallad 

Premier League;  

On Saturday June 1st 1968, will take place in Jönköping ”Great Britain´s Day”. This event 

takes place in connection with Great Britain´s official participation at the international ELMIA 

fair in Jönköping, Sweden. 

                         
57 Jubileumsskrift 1950, E II: I. 
58 Ibid, E II: I. 
59 Ibid, E II: I. 
60 Ibid, E II: I. 
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In connection with this event Jönköpings Fotbollsvänner (Jönköpings supporter´s club) is 

trying to take contact with a British Division team, preferably from the first division, for a 

match aginst Jönköpings Södra.61 

Jönköpings Fotbollsvänner erbjuder sig att betala flygresa och inkvartering i Jönköpings finaste 

hotell samt ett program med olika aktiviteter specifikt riktat till klubbarna Manchester City och 

Manchester United i första hand men jagar i princip de flesta topplagen med olika skrivelser till 

klubbarna. Klubbarna avböjer p.g.a. andra åtaganden.62 

Mindre ärenden mellan dessa herrar som ofta refererar till varandra som ”Bäste Broder” kan vara 

ärenden som det om fröken Emanuelsson. Brevet är adresserat till skoldirektören Sven Thorén 

1967-12-11; 

Som du vet är jag mycket intresserad av fotbollssporten i Jönköping och att staden kan få ett 

topplag. Vi har en hel del duktiga pojkar, som vi är angelägna om att få behålla. En av dessa 

duktiga, är målvakten Jan Nordström. Nu förhåller det sig så att denne Nordström skall gifta 

sig och hans fästmö, Mona Emanuelsson från Göteborg har sökt en tjänst som kontorist vid 

skoldirektionen. Så vitt jag vet är fröken Emanuelsson kvalificerad för arbetet, och är dessutom 

rar och sympatisk flicka. De skulle glädja oss fotbollsvänner om du hade möjlighet att 

medverka till att hon erhåller befattningen.63  

Detta stora kontaktnät ordnar med allt från bilar, jobb och boende till personer knutna till J-Södra. 

Men det är inte bara J-Södra som tjänar kommersiellt, tävlingsmässigt och rekryteringsmässigt på 

detta nätverk utan också de som finns inom nätverket får genom ett gemensamt mål och syfte ett 

enormt kontaktnät. Den 10 maj 1973 beslöt också föreningen att byta namn från Jönköpings 

Fotbollsvänner till Jönköpings Södra IF Supporterklubb.64 Ordföranden föreslår också att allt 

arbete som Fotbollsvännerna tidigare bedrivit skall avslutas och att det från och med nu endast ska 

vara en supporterklubb.65 

Det finns också exempel på andra externa kontakter som har till syfte att stödja det 

tävlingsmässiga och det hälsoidrottsliga aspekterna som ägaren av Ångmans bilskola;      

Innehavaren av Ångmans bilskola har för den kommande säsongen beslutat att som pris till 

bästa junior tillhandahålla fri körkortsutbildning. Enligt statuterna för priset skall förutom bra 

                         
61 Korrespondens 1968, A I: I.  
62 Ibid, A I: I.. 
63 Korrespondens, 1967, A I: I.  
64 Protokol,l, 1973, A I: I. 
65 Ibid, A I: I. 
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fotbollsspel, stor vikt fästas vid pristagarens träningsflit och uppträdande såväl på som utom 

plan.66  

1964 är kostnaderna för föreningens klubbstuga Odensberg så stora att en försäljning av stugan 

med mark genomförs och nya ägare blir Jönköpings kommun. Pengarna bildar en fond som får 

namnet Odensbergsstiftelsen. Stiftelsen har en egen styrelse som utses på föreningens årsmöte. 

1981 uppgår pengarna till 190 000 kronor och räntorna som tillfaller ungdomsverksamheten var 

till summan 28 600. Föreningen har fortsatt prioritet till stuga med tillhörande anläggningar.67 

Det är i enlighet med föreningens grundsyfte att pengarna tillfaller ungdomsverksamheten vilket 

också visar vart föreningen är på väg med sin ideologi.  

Sammanfattning  

De verksamhetsformer som har bedrivits under ”de gyllene åren” har främst varit inriktade mot 

att få ett topplag i fotboll för herrar. Att föreningen Jönköpingsfotbollsvänner har varit en 

avgörande och markant drivkraft till att få detta till stånd är bortom allt tvivel även om spelarna 

och ledarna samt ungdomssektionen har varit bidragande. Det är ideologiska ställningstaganden 

från näringslivet som har skapat spjutspetsen i föreningen som skapade en vinstmaskin och med 

hjälp av hegemoniska verktyg som att berätta vad som är viktigt och få alla människor som berörs 

av fotbollen i staden att se samma saker, framförallt de män på höga positioner i samhället och i 

föreningen J-Södra som skapar vad som anses vara ”god fotboll”. Media, ungdomar, folket, och 

näringslivet följer med i denna tankegång. Där parollen lyder; ”Resultat är framgång, resultat är 

profit.”  

Att föreningen ganska snabbt växlade från att vara en ungdomsinriktad förening för 

arbetarungdomar till en elitförening är förstås svårt att förklara men det vi kan se är att ideologiska 

ställningstaganden påverkar kulturen. Ganska snabbt blev föreningen förknippad med 

tävlingsidrott på bekostnad av hälsoidrotten, även om den fanns kvar inom föreningen så hamnade 

den i skymundan för de stora rubrikerna och spelarna. Om ideologin hade ändrats och 

breddidrotten prioriterats på samma sätt som tävlingsidrotten hade kulturen varit annorlunda i 

föreningen.   

 

3. ”Ökenvandringen” 1970-1990 

                         
66 Verksamhetsberättelse, 1957, A III: I.  
67 J-Södra nytt 1981, s 11. 
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Verksamhetsformer 

I prologen för Jubileumsskriften 1922-1972 skriver styrelsemedlemmen Valdemar Ek följande; 

En idrottsförenings värde mätes väl oftast i de yttre framgångarna och egentligen är hela vår 

verksamhet uppbyggd för att nå största möjliga sportsliga resultat på alla de avsnitt, där vi 

verkar. Ingen tanke på jämlikhet här inte. Man bör dock även se till bredden av verksamheten 

och här har vi en särskild anledning att glädja oss åt vår mycket starka ungdomsavdelning inom 

speciellt fotbollssektionen.68 

Inom idrotten vill man känna sig framgångsrik, om inte resultaten finns där man vill att de ska 

finnas så tittar man där resultaten visar ”gröna” positiva siffror. Om det inte finns några resultat 

att belysa måste verksamheten belysas ur andra aspekter som laganda, fostran, samhällsnytta etc. 

Alf Starnet, tidigare bekant som ordförande i Jönköpings Fotbollsvänner och numera ordförande 

i föreningen ger sina tankar om varför J-Södra lider; 

Men man borde väl fostra egna spelare för att avancera och inte hålla på och värva? Ja, visst 

men en ungdomsavdelning kostar stora pengar den också och drivs alltså inte gratis, och hur 

bra den än är så behövs tillskott utifrån.  

Jag skulle kunna tänka mig att framtidens fotbollsspelare blir halvproffs på så sätt att ett företag 

helt eller delvis äger laget och driver det hela företagsmässigt.69 

Alf ser på problematiken kring lagets prestationer under inledningen av ”ökenvandringen” ur en 

ekonomisk aspekt. Han är ärlig i sin diskussion kring hur kommersialismens inträde i fotbollen har 

påverkat de mindre klubbarna. Det han missar i sin analys är att belysa hur föreningar med mindre 

omsättning och publik faktiskt lyckas runt om i fotbollsvärlden. Och hans syn speglar hur J-Södra 

ser på den här perioden i sin historia.   

I ett anförande under 50-års jubileet 1972 går att utläsa fler förklaringar kring det uteblivna 

sportsliga resultatet; 

Sedan denna vår förening bildades har samhället vi lever i undangått stora förändringar. En 

föreningsverksamhet kan inte undgå att påverkas härav. Det är därför angeläget att inse detta 

och anpassa sin verksamhet härefter. Många lever ännu kvar i tron att det som var riktigt att 

göra för ett 20-30tal år sedan fortfarande äger sin riktighet men verkligheten blivit krassare och 
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idealismen har allt mer skjutits i bakgrunden. Radio, TV och goda kommunikationer, högre 

levnadsstandard etc. har gett oss helt andra synpunkter på tillvaron.70   

I ett försök till att övertyga medlemmar och supportar om varför det går så ”dåligt” för laget och 

föreningen, gör här ordföranden ett utfall mot samhället och alla de nya förutsättningar som råder 

kring att sköta en idrottsförening. Det som bör belysas är att denna verklighet som ordföranden 

pratar om inte är allas verklighet många bedriver fortfarande sin idrott gladeligen i föreningens regi 

med hjälp av ideella krafter, men det är klart att trycket från media samt medlemmar finns där och 

det är brukligt att skydda sig mot dessa.  

Även om det inte var tanken att analysera genusaspekter i denna undersökning så kan dock nämnas 

att damsektionen lägger ner sin verksamhet 1976 p.g.a. bristande förståelse från föreningens sida 

rörande damfotboll.71 I verksamhetsberättelsen går också att läsa om hur laget upplever situationen; 

De gånger som vi har bokat tid i J-Södras klubblokal har vi alltid fått ”pysa” för de stora 

grabbarna skulle vara där. Vissa träningar när vi har bytt om och kommit ner till planen, har 

plötsligt något pojklag spelat där utan att meddelat oss. Det är ju tacksamt för uppläggningen 

av träningen. Här får ni kanske svaret på varför Jönköpings Södra inte kommer att ha något 

Damlag nästa år. 

Det är dystert kring A-lagsfotbollen år 1976, det känns att klubben är nere i en djup svacka. 

Thommy Henriksson sekreterare skriver så här; 

Inte allsvenskan i år heller? Nej, i ärlighetens namn var det väl inte många av dom som begriper 

sig på det här med fotboll, som trodde att vårt representationslag skulle utgöra något allvarligt 

hot mot de fantastiska ”Änglarna” från Göteborg.72  

Det finns dock ljuspunkter att finna i verksamhetsberättelsen och det är under rubriken 

ungdomssektionen; 

Som den kanske mest positiva nyheten för året är att ungdomssektionen äntligen har fått en 

ungdomsinstruktör i Hasse Lindbom. Det finns på alla områden inom sektionen hur mycket 

som helst att göra för honom.73 

Att trots dystra ekonomiska rapporter anställa en tränare för ungdomarna på deltid visar att 

föreningen går mer i linje med sin grundläggande ideologi med att satsa på ungdomarna.    

                         
70 Tal vid 50-års Jubileet, 1972, D I: 2. 
71 Carlson 2012, Passim. 
72 Verksamhetsberättelse 1976, A III: 2. 
73 Ibid, A III: 2. 
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Fotbollsskola för de allra minsta bedrivs i föreningens regi och över 300 barn har genomgått 

fotbollsskolan 1977.74 Att blickarna vänds neråt i leden när det går dåligt för representationslaget 

har jag tidigare benämnt och de ”nya Södra” försöker att bygga nytt och från grunden men med 

ett mindre kravfyllt ok på sina axlar och mindre fokusering på resultat och mer på hälsoidrott. 

Den nya inriktningen för klubben fodrar ansträngningar på olika håll, t.ex. utbildas 15 ledare i den 

nationella tränarutbildningens steg 1, 1978. 

Fotbollsskolan fortsätter att utbilda de allra minsta och 1981 knyts en sponsor till evenemanget, 

Domus Sport.75 Man belyser också vikten av fotbollsskolan; 

Under året så har vi i sedvanlig ordning bedrivit fotbollsskola. En verksamhet som är livsviktig 

för föreningens framtid. Sammanlagt har nu ca: 500 elever gått igenom skolan. Vår 

förhoppning är att några av dessa så småningom hamnar i föreningens representationslag.76         

I en intervju i medlemstidningen Södraiten ger medlem nr. 1 i Jönköpings Södra, Walter Svärd sin 

syn på dagens verksamhet;  

Jag tror dock att vi hade roligare för i världen än vad man har idag. Då handlade det mycket 

mera om kamratskap och sammanhållning, i dagens fotboll har pengarna kommit att betyda 

alldeles för mycket.77  

1984 vinner laget div III och tar sig via kval upp till div II. I verksamhetsberättelsen är det 

framförallt lagandan och fina prestationer från de egna spelarna och sin publik som hyllas och det 

är positiva tongångar kring representationslaget.  

Det positiva som lyfts fram från ungdomssidan är återigen inte resultaten utan tonvikten läggs på 

olika föräldragrupper, fotbollsskolan, samt gränsöverskridande arbeten med fotbollsutveckling där 

andra föreningar både ifrån kommunen och utom kommunen samverkar i hälsoidrottens namn.78  

Ett exempel på detta är Sibylla cup; 

Vår egen inomhus cup genomfördes 2-3 januari i idrottshuset. Vi begränsade turneringen till 

en klass tävlingsklassen ”lillsvenskan” alltså pojkar och flickor födda 1973. Detta visade sig 

                         
74 Verksamhetsberättelse 1977, A III: 2. 
75 Verksamhetsberättelse 1981, A III: 2. 
76 Ibid, A III: 2. 
77 Södraiten 1982, s 5, L: 1. 
78 Ibid, A III: 2.  
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vara mycket lyckat. 26 pojklag och 10 flicklag ställde upp. Segrare i -85 års upplaga av Sibylla 

cup blev Skara IF på pojksidan och Vimmerby på flicksidan. 79  

Det som är intressant är hur mycket plats sådana inslag numera får i verksamhetsberättelserna. Det 

kan inte uteslutas att det helt enkelt är mindre fokusering på resultat och ekonomi under den här 

tiden, runt 70- och 80-talet. Men det som tidigare dominerats av resultat och hjältar har bleknat till 

förmån för exempel som Sibylla cup.  

När jag sitter och läser verksamhetsberättelserna slås jag av en tydlig sanning nämligen hur lite det 

skrivs om representationslaget och hur mycket det skrivs om ungdomsverksamheten. 1986 skrivs 

det en kvarts sida om representationslaget och ca 1 och en halv sida ägnas åt 

ungdomsverksamheten. Och det som skrivs om respektive verksamhet är slående i hur föreningen 

ser på de olika verksamheterna; 

Ingen kunde väl förstå hur det kunde gå så snett under vårsäsongen, trots att vi på pappret 

hade ett mycket kvalificerat representationslag. Det mesta gick snett och självförtroendet 

försvann i takt med poängförlusterna.  

Några som inte visade tecken på sviktande form var våra junior och ungdomsspelare. Båda 

lagen överraskade många med en lysande insats som gav seger i juniorserien och en hedrande 

fjärdeplats i allsvenska ungdomsserien. Helt fantastiskt duktigt!80 

Mycket kan nog förklaras genom att ungdomssektionen har fått en egen styrelse med olika personer 

kopplade till sig som exempelvis konsulenter och rekryteringsansvariga. Även om 

representationslaget lyckades kvalificera sig för div II (Nuvarande Superettan) så hamnar det i 

skymundan i ljuset av ungdomssidan. 1986 har föreningen 14st. ungdomslag i åldrarna 6år-19år att 

jämföra med 1947 då man endast hade ett A-lag, ett B-lag samt ett juniorlag. 81 

Externa kontakter 

Efter att Jönköpings Fotbollsvänner har fått kliva åt sidan har de ekonomiska och sociala musklerna 

förtvinat. När det begav sig under glansdagarna så flödade pengarna in i J-Södra och spelare, ledare 

och andra fick åtnjuta olika förmåner som föreningen ordnat med. När slutåret för 

Jönköpingsfotbollsvänner ska summeras går det att läsa följande i verksamhetsberättelsen; 

Vid J-Södras 50-års jubileum överlämnades en gåva på 4000: - 

                         
79 Ibid, A III: 2. 
80 Verksamhetsberättelse 1986, A III: 2. 
81 Verksamhetsberättelse 1947, A III: 2. 
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Årsmötet 1972 beslutade att styrelsen skulle diskutera föreningens fortsatta verksamhet om 

namnbyte som markerar ren stödförening för J-Södra. Förhandlingar har förekommit med 

styrelsen för J-Södra, men något konkret förslag har ej framkommit.82    

Det här markerar slutet för den inofficiella marknadsavdelning Jönköpings Fotbollsvänner. Och 

den skjuts som föreningen fick genom seriesystemet med hjälp av samhällets ”starke män”.   

Då det inte längre finns något nätverk med ideella drivkrafter som stödjer J-Södras 

representationslag börjar de titta mot storföretagen och framförallt mot Husqvarna AB som 

framtill 1974 inte har förlagt sitt ekonomiska stöd utanför Huskvarna. Den 6 mars 1974 går det 

dock att läsa följande i Jönköpings-Posten; 

Det händer mycket kring J-Södra i år. Nye bossen Stig Holmqvist med reklamjobb som yrke 

använder modern marknadsföring även inom idrotten. Det senaste är kontrakt med Husqvarna 

AB om reklam på tröjor och överdragskläder.83  

Detta samarbete är något som kommer att fortgå med varierad storlek. Men att Husqvarna AB har 

haft en stor betydelse för J-Södra är bortom tvivel.  

Även nya kontakter knyts på barn- och ungdomssidan bl.a. med Jönköpingsposten som står för 

finansiering i barn och ungdomars syfte. Den heltidsanställde ungdomsinstruktören Thommy 

Svensson kommenterar projektet; 

Tillsammans med Jönköpingsposten kommer vi att starta ett internt seriespel för småknattarna 

både pojkar och flickor i fem till åttaårsåldern. Rekrytering sker i kommunens skolor, förskolor, 

genom barnens kamrater, men också intresserade föräldrar är välkomna att höra av sig till 

klubben.84  

En breddning av hälsoidrotten är grundtanken med projektet som ändå kan få ses som lyckat, när 

vi tittar fem år senare så har föreningen utökat sin ungdomsverksamhet med ytterligare 4 lag.   

Den ekonomiska biten lider hårt framförallt i slutet på 70-talet och början på 80-talet, det går att 

förstå när man läser om olika kravbrev från diverse företag och dylikt men ett antaget hårt brev 

inkommer den 3 mars 1982 angående en förlängning av en skuld; 
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Vi har mottagit ert brev av den 28 januari angående er skuld till oss. Som ni säkert förstår finns 

dessa pengar upptagna i vår budget för året. För att driva vår verksamhet enligt uppgjord plan 

är vi naturligtvis beroende av att budgeterade medel inflyter som beräknat.85 

Att ta emot sådana brev för J-Södra från lokala konkurrenter och kanske den allra största nemesis 

som J-Södra har haft i IK Tord borde vara oerhört pressande för föreningen.   

De nya stora kontakterna som knyts är på ungdomssidan där den nya styrelsen har haft fullt upp, 

1986 skriver ungdomsstyrelsen följande; 

Ungdomsstyrelsen som haft 9 st protokollförda styrelsemöten har under året ägnat sig åt 

följande inkomstbringande arrangemang: Reklamförsäljning, lotterier på Västra torget med 

såväl vanliga tombolalotterier som kräftlotteri, julkalendrar, internlotterier, lotto magic, mål, 

mål-lotto, ett stort lotteri à 20.000 lotter samt lotterier på julskyltning och vakthållning på 

combi-tech festen. 86  

Detta är bara en liten del av det som redovisas i form av externa kontakter som 

ungdomsverksamheten ägnar sig åt och det förekommer många liknande utdrag av liknande 

karaktär under ungdomssektionen i fotboll. Framförallt Domus och Jönköpings-Posten nämns 

som stora bidragsgivare till ungdomssidan.  

Att Jönköpings näringsliv och kommun vill förknippas med framgång är mycket tydligt även under 

80-talet. En kärnfråga som har drivits av föreningen har varit en upprustning eller nybygge av 

hemmaarenan Stadsparksvallen men kommunikationen mellan kommunen och J-Södra har varit 

konfliktfylld. I medlemstidningen J-Södra nytt från 1981 går att läsa följande av Alf Roslander chef 

på fritidsförvaltningen; 

Hade J-Södra legat i allsvenskan, samlat massor av åskådare är det möjligt att mycket av det 

här redan varit åtgärdade, säger Alf. Politikerna som håller i penningpungen är ju ganska så 

känsliga för exempelvis massiv opinion från fotbollsvännerna.87    

För att konkludera Alf Rosanders uttalande kan jag med facit i hand bara understryka det han säger 

med följande citat från Aftonbladet 2016 inför den Allsvenska fotbollspremiären; 

                         
85 Ackordsförslag, 1982, F: 1.   
86 Verksamhetsberättelse 1986, A III: 2. 
87 Medlemstidning, 1981, L: 1. 
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Jönköping närmar sig bygget av en ny fotbollsarena. Förslaget innehåller 8 000 platser och 

konstgräs.– Det är onödigt att bygga en för stor arena, säger Martin Petersson Dahl, 

anläggningschef på kultur- och fritidsförvaltningen, till jnytt.se.88 

Efter att J-Södra nått Allsvenskan för första gången sedan 1969 och publiken når mycket bra siffror 

kommer beslutet på att en ny arena ska anläggas för staden fotbollslag.  

Sammanfattning   

När ekonomi och framgång stundar så kan inte de människor som inte är insatta i allt som händer 

i en förening förstå varför de har blivit framgångsrika i tävlingsidrotten men när pengarna uteblir 

så börjar media och folket att fråga varför det går dåligt och styrelse och toppar försvarar sig med 

att samhället inte bidrar med åskådare, sponsring etc. När styrelsen inser att de inte längre kan mäta 

sig med olika storklubbar på högre nivå så börjar de att titta på breddidrotten. Det kan också vara 

så att 1967 kan föreningar få ekonomisk ersättning för spelare som säljs till en annan klubb och 

detta bidrar till att J-Södra inte kan göra några värvningar av högre kaliber och måste därför värdera 

egna spelare högre än tidigare. Antalet barn- och ungdomslag ökar markant under denna period 

men det kan också vara samstämmigt med den demografiska utvecklingen som sker i staden.  

Även förändringar i näringslivets ideologi kan påverka kulturen. Under ökenvandringen läggs det 

mer pengar och kraft ifrån näringslivets sida på barn- och ungdomsfotbollen. Att J-Södra inte 

hänger med i den ekonomiska utväxling som sker, ger också föreningen möjlighet att utveckla sin 

barn- och ungdomssektion vilket har sin grund i att prioriteringen av hälsoidrott och tävlingsidrott 

måste vara balanserad i grunden för att kunna hållas vid liv bredvid varandra. Att uppbrottet med 

Jönköpings fotbollsvänner kommer vid en tidpunkt när föreningen håller på att tappa sitt 

flaggskepp representationslaget är föga förvånande. Med detta så tar styrelsen avstånd ifrån den 

ideologin som handlar om profit samt resultatfixering och ägnar sig åt föreningens grundideologi 

som var att sysselsätta arbetarungdomar på Söder i Jönköping. De intellektuella är enligt Gramsci 

ombud för den dominerande gruppen, nu är medlemmarna redo att förändra de ideologiska 

värderingarna som man har och ett nytt ”spontant samtycke” uppkommer.89     

 

4. Diskussion och framtida forskning 
 

                         
88 Aftonbladet, 2016-03-08. 
89 Gramsci, 2007, s 229. 



 

30 

 

Diskussion 

Syftet var att visa på förändringar och händelser i Jönköpings Södras historia och ge exempel på 

deras kulturella och ideologiska utveckling efter andra världskriget fram tills 1990. I stora ordalag 

kan det svaras på i en mening, Pengar och resultat förknippas med framgång och framgång föder 

framgång. Men vad är egentligen framgång? Är det att ligga högst upp i den högsta serien för att 

man har den högsta inkomsten? Eller är det att sysselsätta så många barn- och ungdomar som 

möjligt för att höja den sociala och hälsomässiga statusen i samhället? Det ligger oftast i 

betraktarens ögon. Men att ha den ena eller den andra ideologin som styrande faktor eller kompass 

för vart föreningen ska ta vägen är det som strömmar ner i fotbollskulturen. Tomas Peterson menar 

att regleringen av amatörreglerna 1967 skapade nya spelregler för fotbollsföreningarna. Antingen 

så följde man efter i de krav som ställdes på organisation och kvalitativt arbete eller så gjorde man 

det inte och tog ett avstånd från denna semi-professionalisering.90 J- Södra ligger mer åt det 

sistnämnda när vi ser utvecklingen under ”Ökenvandringen”.  Under ”de gyllene åren” så följer J-Södras 

utveckling näst intill Pauls Sjöbloms slutsatser om att representationslagets framgångar framkallar 

ytterligare resursmobilisering vilket i sin tur renderar i ökat intresse från publik, näringsliv, press 

och kommun. Effekten av detta blir nya resurser som väcker styrelsens tävlingsambitioner i en 

tillväxt och ambitionsspiral. Det som skiljer är att verksamheterna enligt Sjöblom breddas men att 

den i J-Södras fall snarare smalnar av.  

Att fotbollen under 1940-talet har tillgivits en särskild statusstämpel märks på den starka 

lokalpatriotiska andan i Jönköping kring fotbollslaget. Inte minst när vi ser hur organiserade 

näringslivet är genom föreningen Jönköpings Fotbollsvänner och deras påverkan på 

fotbollskulturen. Detta stämmer väl överens med Torbjörn Anderssons tes om att fotbollen 

utvecklats från en ren amatöridrott och som manligt skötsamhetsprojekt till en populärkulturell 

rörelse.91  

När det kommer till begreppen ideologi och kultur samt hur de samspelar är det förenligt med både 

Gramscis hegemonibegrepp och Sjöbloms ”tillväxt- och ambitionsspiral”. Min tolkning av 

Gramsci är att det finns dominerande grupper i samhället som har en ideologi som strömmar ner 

via kulturen och påverkar människor att förena sig med de tankar som förs in. Det kan förklaras 

genom att tävlingsidrotten får ett större genomslag från styrelserummen och strömmas via media, 

medlemmar, näringsliv etc. ner till folket som ofta hamnar i koncensusspektret men också i 

konfliktspektret när det kommer till barn- och ungdomsfotboll samt damfotboll. Även om teorin 

                         
90 Peterson, 1989, s 102-103. 
91 Andersson, 2002, s 611. 
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om hegemoni inte kan kopieras rakt av från 1930- talets Italien så finns det delar som går att 

applicera på olika kulturella rörelser. Stephen Morrow har studerat fotbollsklubbar runt om i 

Europa för att undersöka hur de interagerar med samhället trots att de är stora multinationella 

företag. Det Morrow har som slutgiltigt svar på hur man behåller balansen som samhällsnyttig 

kulturrörelse och företag är att balansen mellan hur mycket klubben trots sin storlek bryr sig om 

samhället de verkar i bibehålls genom interaktion. Han menar att fotbollen utvecklas och 

människor utvecklas men för att behålla fotbollen som ”folkets spel” så behöver folket ändå 

identifiera sig med klubben och inte bara vara ett fan utan också en supporter. Om man överför 

det på J-Södras två perioder så kan det vara så att de som var fans dvs. alla som älskade J-Södra när 

de gick bra och ville bidra eller profitera i framgångsvågen föll av vagnen när det började att gå 

knackigt under ”Ökenvandringen”. Det som fanns kvar var folket och deras spel.  

Den grundläggande frågan om hur J-Södras ideologiska och kulturella utveckling mellan 1945-1990 

har förflutit kan väl sammanfattas enligt följande; Att samhället steg fram i framgång och bak i 

bakslag får väl ändå ses som någon form av sanning i J-Södras kulturella- och ideologiska utveckling 

även om en omfördelning av prioriteringar som gynnade barn-och ungdomsfotbollen under den 

utåt sett sämre perioden ”ökenvandringen” går att spåra. 

Min slutgiltiga fråga är riktad till alla fotbollsföreningar i Sverige.  

Framgång föder alltså framgång men vad är framgång? Är det män med feta plånböcker som gnider 

händerna när laget är i topp, och media och sponsorer står och köar utanför dörren? Eller är det 

när så många barn och ungdomar som möjligt får bedriva fotbollsverksamhet på gröna gräsmattor? 

Det är förmodligen en kombination av att bedriva en kvalificerad tävlingsverksamhet som är 

balanserad i förhållande till hälsoidrotten som är gångbar för framtidens fotbollsklubbar. Ett 

passande citat för att avsluta denna undersökning hittar jag inte inom den ibland trångsynta 

fotbollskulturen utan i fysikens värld; 

 

Try not to become a man of success, but rather try to become a man of value. 

Albert Einstein92  

 

                         
92 Brainyquote.com  
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Framtida forskning 

”Old Boys” är en betäckning på spelare som har representerat J-Södras fotbollssektion. Det finns 

människor från olika årgångar vars ord skulle ge en förståelse för hur de upplevde och upplever 

dessa förändringar som spelare och numera supportar. Tränare och supportrar skulle också vara 

bra intervjuobjekt som skulle ge ett djup till den genomförda analysen. En kvalitativ studie med 

dessa människor vore en tillspetsning av fallet J-Södra.  

Cornel Sandvoss, professor i media och journalistik har undersökt hur supportrar, spelare, ledare 

och tidningar har reagerat på olika ideologiska ställningstaganden som en förening har tagit rörande 

kommersiella beslut. Undersökningen är en kvalitativ undersökning som fångar ”folkets” tankar 

kring kommersialisering och globalisering.93 Att göra motsvarande undersökning med J-Södra som 

undersökningsobjekt enligt uppdelningen som har gjorts tidsmässigt skulle ge bra 

komparationsmöjligheter och ge en inblick i hur kulturen förändras i samklang med nya ideologiska 

ställningstaganden. En masteruppsats med denna ingång skulle ge en bra bild av hur kulturen 

upplevs och förändras inom en fotbollsklubb.  

En fortsättningsstudie med samma ingång som jag har haft men med fokus på hur digitalisering, 

globalisering och professionalisering har påverkat kulturen från slutet på 90-talet fram tills idag 

skulle lämpa sig för en mindre studie. Att anlägga ett genusperspektiv på denna studie eller fotbollen 

som helhet är ett outforskat område som jag gärna skulle ta hand om. Framförallt hur ideologin i 

klubbar som både har lyckats och misslyckats med sin damfotbollssektion har sett ut, vilka hinder 

och vägval som föreningen har tagit sig an.    

Att fotbollen och samhället går hand i hand är inget nytänkande men att kunna gå in i en kulturell 

rörelse och söka svar på hur fotbollen avspeglas i samhällsutvecklingen är synnerligen fascinerande. 

Varje kulturell verksamhet måste titta sig själv i samhällsspegeln och fundera över vad som är 

framgång och anpassa sin verksamhet för att passa den ideologiska och kulturella utvecklingskurva 

som en idrottsförening, kyrka, företag eller annan kulturell verksamhet vill stå bakom.     

 

 

                         
93 Sandvoss, 2003, Passim. 
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