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Sammanfattning 

Zekeriya Celik 

Dalkurd: Ett fotbollslag mellan det lokala och transnationella. 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur fotbollslaget Dalkurd verkar lokalt respektive 

transnationellt genom sina identifikationer, relationer och aktiviteter med andra aktörer som 

fotbollsföreningen interagerar med. Studien har även fokuserat på de spänningar som uppstår 

mellan det lokala Dalkurd och transnationella Dalkurd. Teoretiska utgångspunkter bygger på 

det transnationella perspektivet som är viktigt för att kunna förstå hur ett fotbollslag som 

Dalkurd verkar genom sina aktiviteter, identifikationer och relationer. Det andra teoretiska 

perspektivet bygger på de sociala nätverkens betydelse för fotbollsklubbarnas kultur och 

lokala identitet vilket är viktig för att förstå den lokala identiteten utifrån svensk klubbkultur. 

Studiens metodologiska ansats bygger på fallstudier med kvalitativ inriktning. Det empiriska 

materialet består av ett stort antal mediatexter i form av befintliga intervjuer och reportage 

publicerade i tidningar, radio och tv. Även material från webbaserade hemsidor, och andra 

sociala medier har tagits med. Resultatet visar att Dalkurd genom sina aktiviteter, sociala 

relationer samt tillhörigheter och symboler har skapat en transnationell identitet men 

föreningen har också skapat lokala identifikationer även att dessa är relativ begränsade. 

Studiens resultat visade att fotbollslaget har skapat ett triadisk förhållande i form av 

”transnational social space” mellan en fotbollsförening i form av Dalkurd, bosättningslandet 

Sverige och hemlandet Kurdistan. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

Zekeriya Celik 

Dalkurd: A football team between the local and transnational. 

 

The purpose of this thesis is to investigate how the football team Dalkurd act locally and 

transnationally through their identifications, relationships and activities with other actors with 

whom the footballsteam interacts. The study has also focused on the tensions that arise 

between the local Dalkurd and transnational Dalkurd. Theoretical starting points are based on 

the transnational perspective, which is important in order to understand how a football team 

like Dalkurd act through his activities, identifications and relationships. The second 

theoretical perspective is based on the social networks 'importance for the football clubs' 

culture and local identity, which is important for understanding the local identity based on 

Swedish club culture. The methodological approach of the study is based on case studies with 

qualitative focus. The empirical material consists of a large number of media texts in the form 

of existing interviews and reports published in newspapers, radio and television. Also 

materials from web-based websites, and other social media. The result shows that Dalkurd 

has, through his activities, social relations and belongings and also symbols created 

transnational identity, and the association has also created local identifications even that these 

are relatively limited. The study's results showed that the football team has created a triadic 

relationship in the form of "transnational social space" between a football association in the 

form of Dalkurd, the country of hostland Sweden and the home country Kurdistan. 

  



Populärvetenskaplig sammanfattning 

Iden att studera om Dalkurd väcktes för ett par år sedan då Dalkurds framgångsrika resa inom 

den svenska fotbollen hade tagit fart och laget hade klättrat upp från division 6 till division ett 

i seriesystemet på fem fotbollssäsonger. När jag hösten 2018 träffade min handledare Magnus 

Haglunds för handledning av magisteruppsatsen dök frågan upp igen när jag sa att jag vill 

skriva om kurder. Då frågade Magnus om jag hade tänkt på Dalkurd? Jo, det hade jag. Jag 

hade till och med sparade papperstidningar och artiklar på min dator om Dalkurd med tanke 

på att ifall… 

Varför skriva om Dalkurd när det redan finns mycket uppmärksamhet från media? Just därför 

är Dalkurd intressant tänkte jag. För att det måste finnas något unikt, särskiljande hos Dalkurd 

för att det ska väckas så stort intresse inom Sverige och på global nivå. Stora mediabolag som 

CNN, Al Jazeera började visa intresse också. Men det störst intresset var ändå nog från 

Kurdistan och alla kurder i världen. Fotbollslaget symboliserade mycket mer än bara ett 

fotbollslag, det betydde mycket mer än så. Det visste jag för att jag själv är kurd och 

fotbollsälskare och följde Dalkurd.  

I mina efterforskningar om Dalkurd kunde jag hitta två viktiga utgångspunkter: att Dalkurd är 

en diasporisk kurdisk förening och att Dalkurd också är ett svenskt fotbollslag som bildades i 

Dalarna. Men på vägen upptäckte jag att det fanns andra aspekter som också är intressanta. 

Eftersom Dalkurd hade flyttat från Borlänge till Uppsala. Alltså utifrån dessa egenskaper 

kunde jag alltså bygga min studie med problemformulering, teori, metod, analys. Därför har 

jag i min analys av studien fokuserat både på den kurdiska gemenskap som skapas kring 

Dalkurd men också på det diasporiska fotbollslaget Dalkurd utifrån den sportsliga aspekten. 
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“All football clubs are special, but some of them are more specials then others.” Erik Niva 

 

1.Introduktion  

Under de senaste åren har fotbollslaget Dalkurd Fotbollsförening (Dalkurd FF)1 förekommit 

ganska ofta i medias rapporteringar tack vare sina framgångar. Laget har uppmärksammats i 

en del stora svenska media som Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen, SVT och Svenska 

Dagbladet.2 Det mediala intresset finns även internationellt, t ex hos CNN,3 och The 

Guardian.4 Laget uppmärksammades även i Kurdistan och valdes till ”årets kurd” på kurdiska 

galan i Stockholm.5 Denna uppmärksamhet beror främst på att laget har klättrat upp från 

division 6 till division 1 på fem fotbollssäsonger och till Allsvenskan på tretton 

fotbollssäsonger i Svenska Fotbollsförbundets (SVFF) seriesystem.6 Klubben är även unik 

med sin popularitet på sociala medier. Dalkurds supportersida på Facebook vid namnet 

”Dalkurd Supporter” har över 1,5 miljoner följare.7 Som en jämförelse har AIK, som största 

Allsvenska svenska lag på Facebook8, lite drygt 200 000 följare. 

Men det är inte bara de sportsliga framgångarna som väcker intresse utan föreningen 

symboliserar mer än bara en idrottsförening. På Dalkurds officiella hemsida står att 

föreningen startades som ett socialt projekt. Flera ungdomar som spelade fotboll blev 

sparkade från sina respektive tidigare klubbar, av disciplinära skäl. Fotbollslaget startades för 

att bevara ungdomarnas fokus på fotbollen, hellre än att de skulle hamna i utanförskap.9 

Dalkurd har idag, knutet till styrelsen, en social kommitté som består av representanter från 

bostadsbolag, socialtjänsten, öppenvården, A-lagsspelare med flera, och som syftar till att på 

olika sätt komma i kontakt med ungdomar.10  

En annan egenskap hos Dalkurd är att laget grundades i Borlänge i Dalarna, vilket man visar 

genom sitt namn och klubbmärke. Namnet är en förkortning för Dalarnas kurder och 

1 I fortsättningen av studien kommer jag bara använda namnet Dalkurd, för enkelhetens skull.  
2 Dalkurd FF, Om oss, u.å., https://dalkurd.se/om-oss/ (Hämtad 2018-10-10). 
3 CNN, Dalkurd FF: The football club that's also a 'country' for the Kurdish diaspora, 2017, 

https://edition.cnn.com/2017/10/24/football/dalkurd-kurdish-football-team-in-sweden/index.html (Hämtad 2018-10-10). 
4 The Guardian, The remarkable rise of Dalkurd: a Kurdish club on verge of the Swedish top flight, 2017, 

https://www.theguardian.com/football/2017/oct/09/dalkurd-football-kurds-sweden (Hämtad, 2018-10-10). 
5 Khayati & Dahlsted, ”Diaspora formation among kurds in sweden”, Special Issue Article 4:2 (2014), s. 57–64 
6 Svt Nyheter, Så ser Dalkurds framgångsrecept ut, 2017, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/dalarna/15969830. (Hämtad 

2018-10-10). 
7 Dalkurd FF, Om oss. 
8 Svensk Elitfotboll, Miljöintresse för nykomling i Superettan, u.å., http://www.svenskelitfotboll.se/miljonintresse-for-

nykomling-i-superettan/ (Hämtad 2018-10-10). 
9 Dalkurd FF, Om oss. 
10 Ibid. 

https://dalkurd.se/om-oss/
https://edition.cnn.com/2017/10/24/football/dalkurd-kurdish-football-team-in-sweden/index.html
https://www.theguardian.com/football/2017/oct/09/dalkurd-football-kurds-sweden
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/dalarna/15969830
http://www.svenskelitfotboll.se/miljonintresse-for-nykomling-i-superettan/
http://www.svenskelitfotboll.se/miljonintresse-for-nykomling-i-superettan/


klubbmärket har kurdiska flaggans färger med dalahästen på. Detta är intressant för studien 

utifrån huruvida Dalkurd har lyckats skapa en lokal identifikation eller inte samt vad 

symbolerna har för roll i denna berättelse.  

Dalkurd grundades av diaspora11 kurder som flyttat från kurdiska delen av Turkiet. 

Föreningen har under de senaste åren visat ett stort engagemang för världskurder genom sina 

aktiviteter. På den officiella hemsidan står att Dalkurd har visat sitt sociala ansvar genom ett 

välgörenhetsprojekt till stöd för jordbävningen i kurdiska delen av Turkiet under 2011.  I detta 

sammanhang är det viktigt att betona att laget samlar många kurder från hela världen genom 

sociala medier och liknande kommunikationskanaler. Frågan är också intressent utifrån 

vetskapen att ”kurder är världens största nation utan egen stat”12 som på över hundra år inte 

har lyckats bilda en egen stat.  

På grund av dessa olika disparata egenskaper som kännetecknar Dalkurd finns det möjliga 

spänningar mellan den lokala organisationen Dalkurd och den transnationella organisationen 

Dalkurd. Denna fråga blir också mer intressant då Dalkurd i början av 2018 flyttar från 

Dalarna till Uppsala. Föreningens flytt från Borlänge och den diskussion som uppstod i 

samband med detta är ganska intressant ur olika perspektiv. För det första, det faktum att en 

diasporisk fotbollsklubb flyttar väcker många frågor. Att det just är kurder är ganska ironiskt 

med tanke på kurdernas tidigare nämnda statslöshet. För det tredje väcker frågan känslor hos 

många parter vilket skapar konflikter.13  

Dessa olika aspekter gör fotbollsföreningen till ett intressant fenomen att undersöka närmare. 

Ur ett sociologiskt perspektiv är Dalkurd relevant utifrån diskussioner kring identitet och 

gemenskaper. Då globalismens utveckling underlättar transnationella relationer för människor 

i diasporan uppstår nya former av nationalism i form av en ”föreställd gemenskap”.14 

Framförallt gör utvecklingen av teknik- och kommunikationsmöjligheter det tänkbart att 

kurder i olika länder i världen kan bygga relationer med ursprungslandet och vice versa. 

11 Begreppet diaspora beskriver en dynamisk process som leder till ny kunskap och nya förståelser. I den här studien sätts 

begreppet diaspora i ett sammanhang som en civilsamhällelig rörelse som fokuserar på Dalkurds engagemang för 

världskurder. Etymologiskt härstammar begreppet diaspora från grekiskans ”speiro” som betyder sprida och ”dia” som 

betyder över och har använts för att beskriva människors migrationsrörelser.  
12 Media Royan, Transnationalism Practices by the Kurdish Diaspora Elite, Masteruppsats (Stockholms universitet, 2012) 
13 Förutom Dalkurd FF berörs Dalkurds supportrar, Borlänge kommun, Brage, Uppsala kommun, Sirius samt andra 

kommuner som Gävle och Västerås och supportrar till Gefle och VSK. Även de lokala, nationella och kurdiska medierna 

visar intresse för flytten. 

Begreppet används av Benedict Andersson, Den föreställda gemenskapen, (Göteborg: Daidalos, 2000). 



Nyare migrationsforskning lägger därför mycket större vikt på huruvida diasporan påverkar 

ursprungssamhället15.  

Denna uppsats försöker undersöka vilken roll Dalkurd spelar som organisation, med sina 

rötter både inåt mot det svenska samhället men också utåt mot kurdernas ursprungsland, 

utifrån ett transnationellt perspektiv. Uppsatsen kommer även att diskutera spänningen mellan 

den lokala gemenskapen och den transnationella, som uppstår genom Dalkurds särskilda 

förutsättningar.    

1.1. Problemformulering 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur fotbollslaget Dalkurd verkar lokalt respektive 

transnationellt genom sina identifikationer, relationer och aktiviteter med andra aktörer som 

fotbollsföreningen interagerar med. Studien vill också undersöka vilka spänningar som 

uppstår mellan det lokala Dalkurd och det transnationella Dalkurd. Studien vill också visa på 

hur Dalkurd, som transnationell organisation, samtidigt som laget är en svensk idrottsklubb 

med rötterna i Dalarna, kan påverka världskurder att skapa en gemenskap.  

För att uppnå syftet med studien har jag formulerat några vägledande frågor: 

 Hur ser Dalkurds lokala tillhörighet ut? Har Dalkurd lyckats att skapa en lokal 

identitet? 

 Hur ser Dalkurds transnationella tillhörighet ut? Har Dalkurd lyckats att skapa en 

transnationell gemenskap? 

 Vad bidrar Dalkurd till i Kurdistan, som är värt att kategoriseras som 

transnationalismspraxis? 

 Vilka spänningar uppstår mellan Dalkurd som lokal organisation och Dalkurd som 

transnationell organisation.   

1.2. Avgränsningar 

Studien kommer inte att behandla Dalkurds sportsliga framgångar och utveckling som 

organisation eller fotbollslag. I studien görs inte gällande att Dalkurd, som transnationell 

aktör, på egen hand skapar nationell gemenskap bland kurder i världen, men jag vill 

undersöka Dalkurds roll i denna sak.  

Studien lägger inte fokus på vad Dalkurd har gjort för integrationsarbete utan gällande 

aktiviteter ska undersökas utifrån lokal och transnationell identitet.  

15 Royan 2012. 



Studien har inte heller journalistiska ambitioner att undersöka Dalkurds relation till det/de 

lokala aktörerna. Därmed vill jag undersöka hur Dalkurd som ett diasporisk fotbollslag har 

lyckats med att skapa lokala identifikationer samt jämföra det med Dalkurds transnationella 

gemenskap. 

Disposition 

Studien är disponerad utifrån mina frågeställningar. För att studien ska kunna följas på ett 

tillfredställande sätt har jag delat den i sex olika kapitel. Efter introduktionskapitlet 

presenteras tidigare forskning. Kapitel tre består av teoretiska utgångspunkter som studien 

vilar på och kapitel fyra framställer metodologiska utgångspunkter som visar 

tillvägagångsättet för att samla in mitt material. I det femte kapitlet redovisas materialet och 

diskuteras utifrån studiens teori och tidigare forskning. Sista kapitlet består av slutsatser och 

vidare forskning. 

2. Tidigare forskning  

I mina efterforskningar har jag inte hittat så många studier om Dalkurd. Ett av få exempel är 

en kandidatuppsats i företagsekonomi med titeln”Dalkurd, från ett socialt projekt till 

Allsvenskan. En organisatorisk utveckling.”.16 Studien syftar till att förstå hur organisationer 

utvecklas och hur förändringsprocessen ser ut, med utgångspunkt i Dalkurds fall. Förutom 

denna uppsats, finns det också en studie där Jörgensen i ett avsnitt jämför Dalkurd med andra 

lag som Syrianska och Prespa Birlik med fokus på sport och nationalism.17 Studien framhåller 

Dalkurds flagga och logotyp som exempel på nationalistiska symboler. Resten av det här 

kapitlet kommer att gå igenom forskning om diasporiska fotbollslag generellt i Sverige och 

deras transnationella identitet, samt diskutera forskning om fotbollsklubbarnas lokala 

identitet. Kapitlet avslutas med en genomgång av forskning om den kurdiska diasporan i 

Sverige.  

2.1. Diasporiska fotbollslag i Sverige och deras transnationella identitet 

För att öka förståelsen kring fotbollslaget Dalkurd behöver vi en kort sammanfattning av 

historien om olika fotbollslag som bildats av invandrare i Sverige. Detta är viktigt även för att 

kunna jämföra Dalkurd med lag som har liknande historia. Ett exempel som är intressant i 

16 Jonatan Haile, Frida Svensson & Denise Wettergren Unger, ”Dalkurd, från ett socialt projekt till Allsvenskan.” En 

organisatorisk utveckling, Kandidatuppsats (Örebro Universitet, 2017). 
17 Viktor Jörgensen, ”Sport, Medier & Nationalism” - nationell tillhörighet i en global värld, Kandidatuppsats (Lund 

Universitet, 2015).  



detta perspektiv är fotbollslagen Assyriska FF och Syrianska FC. Assyriska FF och Syrianska 

FC som startades 1977 är två lag som kommer från Södertälje. Enligt historikern Torbjörn 

Andersson som analyserar svensk fotbollskultur och klubbarnas lokala identitet pekar i sin 

bok på att den assyriska gruppen utvecklats i etnonationalistisk riktning medan syrianer 

främst står för en etnoreligiös inriktning.18 Relationen mellan dessa båda lag har inte varit så 

fridfull, lagen var bittra konkurrenter som ofta omnämndes i pressen i samband med 

”skandalmatcher”.19 

Båda lagen har spelat på olika nivåer, från den lägsta divisionen till Allsvenskan. Assyriska 

FF var det första laget med invandrarbakgrund som kvalificerade sig till Allsvenskan år 2004, 

medan Syrianska FC spelade i högsta serien 2011 för första gången. När det gäller lokal 

tillhörighet till orten Södertälje hävdar Andersson att båda föreningarna i stort sett kan ses 

som lokala Södertäljeklubbar, med regionalt intresse, samt att klubbarna kan anses vara 

representanter för folkgruppen assyrier/syrianer på ett globalt sätt.20   

Innan vi går till vidare till annan forskning vill jag sammanfatta vilka andra lag som funnits i 

den svenska fotbollshistorien.   

Det första invandrarlaget i Sverige är IK Makkabi som bildades 1933 i Stockholm av judiska 

flyktingar som kom till Sverige innan, under och efter andra världskriget.21 En intressant 

notering är att IK Makkabi, som nekades att spela fotboll i seriesystemet ända till 1949, idag 

spelar i division 7. IK Makkabi är ett tydligt exempel på relationen mellan idrott och politik.22 

Förutom IK Makkabi finns det ett antal fotbollsklubbar som startades av invandrare i 

samband med arbetskraftinvandringen. 1948 startade italienska migranter Juventus IF i 

Västerås, 1956 startades IK Hajra av ungerska, och under 1960-talet startades en rad 

fotbollslag av invandrargrupper som Hispania FC av spanjorer, Akropolis av greker och 

Balkan och Croatia av jugoslaver.23 Den vanligaste bilden av invandrarlagen, så som de 

framställs i massmedia, är bråk mellan spelare och supportrar.24 Enligt Andersson finns det 

flera orsaker till detta: För det första var det svenska normer runt fotbollen som gällde, och 

avvikande beteenden bedömdes hårt, för det andra att politiken kring invandringen byggde på 

assimilering, och för det tredje att invandrarföreningar bildades för att bevara gruppidentiteter, 

18 Torbjörn Andersson, Spela fotboll bondjävlar, svensk klubbkultur och lokal identitet från 1950 till 2000-talets början, del 2 

(Östlings Bokförlag Stockholm, 2016). 
19 Ibid. 
20 Ibid. 
21 Mattias Grossin, Heja Judarna, IK Makkabi 1933–2003. (Kristinastads Boktyckeri AB, Kristinastad 2003). 
22 Idrottsforum, Historien om IK Makkabi, 2004, https://idrottsforum.org/andtor_judarna040113/ (Hämtad 2018-11-01). 
23 Andersson 2016. 
24 Ibid. 

https://idrottsforum.org/andtor_judarna040113/


vilket i sin tur ledde till dikotomiseringar som ett resultat av båda parters förhållningssätt. 

”Assyriska som startades 1974 fick sin första svenska spelare 1984”.25  

Ett projekt med tydlig koppling till den här uppsatsen är ”Fotboll och identitetspolitik” vid 

Centrum för Mellanösternstudier, Lunds Universitet som gjort en komparativ studie av 

fotbollslag med etniska klubbnamn i Sverige. I detta forskningsprojekt belyser Berzoo Eliassi 

m.fl. hur ett fotbollslag i diaspora har betydelse för identitetsskapandet och att tillhöra en 

gemenskap.26 I artikeln konstaterar författarna hur sport- och fotbollsföreningar, som finns i 

de flesta samhällen, präglar det samhälle som de befinner sig i men även blir präglade av det 

omgivande samhället.27 I detta sammanhang är det viktigt att ha med sig den lokala/regionala 

gemenskap, utifrån ett fotbollslag, som i det teoretiska perspektivet också kommer att vara en 

utgångspunkt i denna studie. Det hjälper studien att analysera Dalkurd utifrån den sportsliga 

identitet som präglar både det lokala och det transnationella.  

2.2. Klubbkultur och lokal identitet 

Med utgångspunkten att fotbollen har betydelse för den lokala identiteten studerar historikern 

Thorbjörn Andersson svensk klubbkultur och lokal identitet. Då det inte finns så mycket 

tidigare forskning som fokuserar på frågor om den lokala identiteten och nätverken runt 

fotbollsklubbar är hans studie viktig för uppsatsen.28 Med hänvisning till Manuell Castells 

menar Andersson att fotbollsklubben, som en lokal mobiliserande organisation, kan skapa en 

känsla av gemenskap och kulturell identitet. Andersson diskuterar tre grundläggande aspekter 

när det gäller fotbollsklubbarnas förankring i lokal identitet. Dessa är kärlek till den 

geografiska platsen, språk (support, hyllningar) och rivalitet som skapas gentemot 

motståndare.29  

Enlig Andersson handlar fotboll mest om känslor och den geografiska tillhörigheten; att ha en 

kärlek för den geografiska platsen i motsats till andra geografiska platser. Det kan handla om 

landsbygd mot stad, stad mot stad eller stadsdelar mot varandra.30 

Även språket har en viktig roll när det gäller att skapa identitet. Genom hyllningar från 

supportrarna skapas ett ”vi mot dom” och detta är en process som inte uppstår av sig själv 

25 Andersson 2016 s.176. 
26 Barzoo Eliassi, Dan-Erik Andersson & Leif Stenberg, ”Fotbollströjor, terror och tillhörighetspolitik”, 

Idrottsforum.Org/Nordic Sport Science Forum, 1652–7224, (2014). 
27 Ibid. 
28 Torbjörn Andersson, Spela fotboll bondjävlar, svensk klubbkultur och lokal identitet från 1950 till 2000-talets början, del 

1, (Östlings Bokförlag Stockholm, 2011) Andersson tillägger att enskilda studier som finns behandlar några klubbars kultur 

och utveckling.  
29 Andersson 2016. 
30 Ibid. 



utan konstrueras i en kommunikativ konfrontation. Processen kan följas: ”i 

supporterklackarnas lokalpatriotiska sånger hyllas det egna laget medan motståndare 

hånas”.31 

Detta leder oss till en annan viktig aspekt av den lokala identitet som fotbollsklubbarna 

skapar, nämligen rivaliteten vilken skapas genom att man bygger upp ett motsatsförhållande. 

Rivalitet är ett centralt fenomen som bidrar till att den lokala identiteten stärks. Det kan visa 

sig genom konkurrens mellan två städer, eller som stigmatisering av ett område. Listerlandets 

Mjällby AIF:s identitet har stärkts av att det historiskt sett ha varit ett stigmatiserat område, 

Göteborgs identitet har närts av konkurrensen med Stockholm, Helsingborgs av konkurrensen 

med Malmö.32 

2.3. Den kurdiska diasporan  

Under 60- och 70-talet kom många kurder till europeiska länder som arbetskraftsinvandrare, 

främst till Tyskland (Khayati, 2008; Bruinessen, 2000). Under slutet av 2000-talet ökade den 

kurdiska diasporan på grund av Turkiets, Irans, Iraks och Syriens politik mot kurder33 Enligt 

Martin van Bruinessen nådde bara en liten del av dessa flyktingar europeiska länder, men de 

gjorde ganska stor påverkan.34 

Kurderna har utvecklat olika politiska, kulturella och ekonomiska strategier i sina nya 

bosättningsländer.35 Man har bland annat utvecklat transnationella aktiviteter under de senaste 

decennierna, exempelvis utveckling av det kurdiska språket, kurdisk radio och tv, kurdiska 

institutioner, politiska partier, kulturella aktiviteter och mobilisering mot länder som utövar 

31 Ibid, s.13. 
32 Andersson 2011. 
33 I början av 90-talet brände turkiska statens militärstyrkor ner mer än 3000 kurdiska byar till marken, i ett försök att, som 

det officiella språket uttryckte det, "utrota PKK-sympatisörer" Detta ledde till att över tre miljoner kurder flydde från sina 

hem och bosatte sig i turkiska städer.  Idag utgör kurder som bor i exil i Istanbul den största populationen av kurder som bor i 

en och samma stad. Förutom kurder från Turkiet har även kurder från Iran, Irak och Syrien flyttat från Kurdistan under de 

senaste decennierna på grund av dessa länders politik mot kurder i samband med ökat inflytande från kurdiska nationella 

rörelser. Det gemensamma med dessa länders politik är att den bygger på tanken om assimilation av ”sina kurder”. För att 

genomföra politiken används förtryck, diskriminering, systematiska våldsmetoder, avrättningar, språklig och kulturell 

homogenisering, arabisering, islamisering, militarisering. Det våldsamma undertryckandet av den kurdiska nationalistiska 

rörelsen i Irak, Iran och Turkiet orsakade stora befolkningsrörelser som omfattade tusentals på 70-talet, hundratusentals på 

80-talet och miljoner på 90-talet. För vidare information se: Bruinessen, 2000; Wahlbeck, 1999; Khayati, 2008 och Dahlsted 

& Khayati, 2015.  
34 Martin van Bruinessen, Transnational aspects of the Kurdish question, (European University Institute, Robert Schuman 

Centre, 2000). 
35 Khalid Khayati, From victim diaspora to transborder citizenship?   

 Diaspora formation and transnational relations among Kurds in France and Sweden. Doktorsavhandling (Linköping 

University, Department of Social and Welfare Studies, 2008). 



olika former av förtryck mot kurder.36 Enligt Khalid Khayati som har skrivit sin avhandling 

om den kurdiska diasporan, bibehåller den kurdiska diasporan ett imaginärt, symboliskt och 

framför allt praktiskt band med ursprungslandet, inte bara genom transnationella politiska, 

sociala, ekonomiska och kulturella metoder utan även genom de diasporiska egenskaper som 

de producerar i olika former.37 Kurders huvudsakliga erfarenheter av förtryck, tvångsflykt, 

folkmord, exil och så vidare, utgör på ett eller annat sätt kollektiva minnen för den kurdiska 

diasporan, vilket i sin tur genererar politisk mobilisering och praxis för 

longdistansnationalism.38   

2.3. Kurdisk diaspora i Sverige  

Enligt Europarådet bor 80 000–100 000 kurder i Sverige. Migrationen från Kurdistan börjar 

med arbetskraftsinvandringen under 1960- och 70 talet. Många kurder från Turkiet kom till 

Sverige för att få arbete och en del av dem återvände senare till Turkiet.  

Efter militärkuppen 1971 och militärkuppen 1980 i Turkiet kommer en del politiska flyktingar 

till Sverige. Under samma period kommer även kurdiska flyktingar från Iran i samband med 

konflikter efter ”Irans islamiska revolution” år 1979. På grund av kriget mellan Irak och Iran 

samt efter Anfalkampanjen (1980–1988) och massakern i Halabja (1988) flydde många 

kurder från Irak till Sverige. Under 1990 talet och framåt fortsatte kurder fly från Turkiet på 

grund av bybränningar och tvångsflyttningar.   

Enligt sociolog Östen Wahlbeck som har forskat om den kurdiska diasporan, flesta i den 

kurdiska diasporan i Sverige en politisk bakgrund, och blev tvungna att fly på grund av sina 

nationella aktiviteter.39 Kurdiska flyktingar som kom till Sverige under 1970-och 1980 talet är 

välutbildade. Samma mönster kan också ses hos kurder som flydde från Iran och Turkiet, men 

i mindre skala.40 Den kurdiska diasporan i Sverige visar även ett stort politiskt engagemang i 

politiken i hemlandet/länderna samt mobiliserar sig aktivt när det gäller demonstrationer och 

likande aktiviteter.41 Sverige anses vara den tredje viktigaste landet för kurdernas kulturella 

36 Ett långt kapitel om den kurdiska diasporans aktivitet och organisering kan läsas i Khalid Khayatis (2008) avhandling om 

kurdisk diaspora. Se även Martin van Bruinesson (2000) för vidare läsning.  
37 Khayati 2008. 
38 Ibid.
39Östen Wahlbeck, Kurdish diaspora, A Comparative Study of Kurdish Refugee Communities. London: Macmillan, 1999). 

Wahlbeck är professor i sociologin och har tidigare forskat framförallt den kurdiska diasporan i Europa.   
40 Ibid.  
41 Magnus Dahlsted & Khalid Khayati, ”Diaspora relationer och gemenskap över gränser”, i Migrationens och etnicitetens 

epok, red. Magnus Dahlsted & Anders Neergard (Liber AB, Stockholm 2015) 



aktiviteter, efter irakiska Kurdistan och Kaukasus. Skapandet av dessa aktiviteter, institutioner 

och transnationella rum bidrar till framväxten av en nationell gemenskap och identitet.42 

Den kurdiska diasporan, särskilt i Sverige, är ett exempel på invandrargemenskaper som 

deltar i samhällslivet i båda samhällena genom transnationella förbindelser, vilket har 

betydande ekonomiska, sociala, kulturella och politiska effekter på deras liv.43 (Wahlbeck, 

1998). Den kurdiska diasporan kan inte karakteriseras som en homogen grupp utifrån aspekter 

som ålder, utbildningsnivå, social klass, kön, politisk bakgrund, religion, uppehållstid, 

familjesituation, bostadsförhållanden, yrkesform.44 "Trots dessa skillnader verkar ett 

gemensamt drag hos alla kurdiska samhällen i Europa vara att det finns transnationella sociala 

relationer".45 

3. Teoretiska utgångspunkter 

Mina teoretiska och även metodologiska utgångspunkter, som kommer att diskuteras i 

följande, har utgått från Dalkurd som både en diasporisk kurdisk förening och som ett 

fotbollslag. De två utgångspunkterna var det vägledande i mitt val av teori och metod. Därför 

har jag valt två teoretiska utgångspunkter som har hjälpt mig att undersöka det empiriska 

fallet. I den första delen presenteras det transnationella perspektivet som är viktigt för att 

kunna förstå hur ett fotbollslag som Dalkurd verkar genom sina aktiviteter, identifikationer 

och relationer. I den andra delen presenteras de sociala nätverkens betydelse för 

fotbollsklubbarnas kultur och lokala identitet som är viktig för att förstå den lokala identiteten 

utifrån svensk klubbkultur. 

3.1. Det transnationella perspektivet 

Östen Wahlbeck skriver att forskningen kring migration behöver en ny begreppsram för att 

kunna beskriva icke-territoriala och transnationella sociala relationer.46 På grund av ökade 

associationer mellan medborgare över gränserna har det transnationella perspektivet blivit ett 

nyckelverktyg för att förstå vår värld.47 De flesta i forskarvärlden är överens om att det 

transnationella inte står för ett helt nytt empiriskt fenomen utan snarare ett nytt perspektiv att 

42 Minoo Alinia, ”Den kurdiska diasporan- en transnationell rörelse för hem och gemenskap”, i Transnationella Rum, 

Diaspora, migration och gränsöverskridande relationer, red. Erik Olsson m.fl., 1: a upplagan (Redaktörerna Et Bórea 

Bokförlag, 2007).  
43 Östen Wahlbeck, ”Transnationalism and diasporas: the kurdish example working papers” i International Sociological 

Association XIV World Congress of Sociology, Montreal, Canada. (Research Committee 31, Sociology of Migration. Institute 

of Migration Piispankatu 3 FIN-20500 Turku Finland, 1998). 
44 Royan 2012. 
45 Wahlbeck 1999, s.57. (egen översättning).
46Wahlbeck 1999. 
47 Ibid. 



se på och förstå internationell migration.48 En mer aktuell definition av begreppet 

transnationell är: ”en process där migranter, genom sina dagliga aktiviteter och sociala, 

ekonomiska och politiska relationer, skapar sociala fält som överskrider nationsgränser”49  

Då Dalkurd bildades av den kurdiska diasporan är det viktig att förstå problematiken utifrån 

transnationalismens påverkan.  Det transnationella perspektivet sätter själva migranten i 

centrum för förståelsen till skillnad från tidigare forskning som präglades av en nationell 

förståelse av migration.50 Transnationella aktiviteter, relationer och identifikationer står i 

centrum för den nya förståelsen av migrationsrörelser som kan ge upphov till 

gränsöverskridande band i form av politiska, sociala, ekonomiska och kulturella slag.51 Enligt 

Sociolog Per Gustafson uppmärksammar det nya synsättet migranternas aktiviteter, relationer 

och identifikationer till både det nya hemlandet och det gamla Alltså det transnationella 

perspektivet ändrar fokus från invandring och dess konsekvenser i bosättningslandet till de 

transnationella social rum som uppstår i samband med migranters ekonomiska, politiska och 

kulturella relationer, aktiviteter och identifikationer gentemot det tidigare hemlandet.  

Enligt Gustavfson kan migranter uppleva identitet och tillhörighet på olika sätt; medan vissa 

identifierar sig med bosättningslandet håller andra sig fast vid ursprungslandets nationella 

identitet, medan en tredje identifierar sig med båda länder.52 Att fortsätta ha kontakter med 

sina gamla hemorter och hemländer ger möjlighet till en typ av identitet som formas av flera 

olika språk, historia, kultur och traditioner.53 Gustafson formulerar sex dimensioner av 

transnationellt perspektiv genom att sammanfatta befintliga analytiska uppdelningar som 

forskare har föreslagit utifrån sin forskning: (1) Rörlighet (2)Sociala nätverk och sociala 

institutioner (3)Kulturella praktiker och institutioner (4)Politik och lagstiftning 

(5)Ekonomiska aktiviteter och utbyten (6)Identitet och tillhörighet 54 

Globalism anses vara en viktig aspekt för framväxten av transnationellt perspektiv som skapar 

möjlighet till transnationella relationer. Enligt Wahlbeck utmanar globalismsprocesser det 

traditionella sättet att förklara etnicitet, migration och nationalism.55 Den teknologiska 

utvecklingen och internationell migration ökar möjligheten till transnationella, globala och 

48 Jämför med Per Gustafson, ”Ett transnationellt perspektiv på migration”, i Transnationella rum, Diaspora, migration och 

gränsöverskridande relationer, Red. Erik Olsson et. Al. (Umeå: Boréa, 2007). 
49 Gustafson, 2007:16; citerad av Bach m.fl. 1994). 
50 Ibid 2007, s.17. 
51 Ibid. 
52 Ibid. 
53 Mirjaliisa Lukkarinen Kvist, ”Hem och tillhörighet: sverigefinnars transnationella relationer och nätverk” i 

Transnationella rum, Diaspora, migration och gränsöverskridande relationer, Red. Erik Olsson et. Al. (Umeå: Boréa, 2007).
54 Gustafson 2007:19–20. 
55 Wahlbeck 1999. 



icke- territoriala sociala relationer.56 Sådana transnationella och globala sociala relationer 

hänvisar till olika typer av gränsöverskridande samband mellan icke-statliga individer, 

grupper och organisationer, som inte lika lätt begränsas inom nationalstaternas gränser.57 Som 

ett resultat av byggandet av nationell gemenskap, upprätthåller invandrare och flyktingar 

politiska lojaliteter gentemot både sina hemländer och sina bosättningsländer.58  

Khayati beskriver dessa processer som utvecklas med globalismen, som i sin tur påverkar det 

transnationella perspektivet:  

Today, diverse bodies and networks of NGOs, multinational companies, diasporan and identity 

groups, religious sects, drug traders, traffickers, businessmen, immigrant and refugee 

movements, human rights activists, terrorist organizations, Internet and cyber communities, 

satellite TV stations, and so on are operating within the multiple spaces created by 

contemporary globalization processes59 

Ny medieteknik som satellit-tv och internet är centralt för diasporiska populationer, inte bara 

för att upprätthålla förbindelserna med ursprungslandet, utan också för att de bidrar till 

framväxten av föreställda gemenskaper60. Medierna kan även spela en viktig roll när det 

gäller migranternas kulturflöden i det transnationella rummet. I många länder finns det 

tidningar, hemsidor, radio och tv-kanaler som migranter har startat med hjälp av 

bosättningslandet och som har ett innehåll som riktar sig till den egna gruppens gemenskap.61 

Jag utgår från att det transnationella perspektivet med gränsöverskridande relationer och 

tillhörigheter i form av ”gränsöverskridande medborgarskap”62 är viktigt för att förstå i vilken 

kontext Dalkurd verkar och befinner sig. Det gränsöverskridande medborgarskapets praxis 

sker i tre olika sammanhang som är kopplade till varandra enligt Nina Glick Schiller det 

första sammanhanget handlar om ett transnationellt socialt område, som utgörs av korsningen 

mellan invandrarnas ursprungsland och bosättningslandet som syftar på att konstruera dubbla 

lojaliteter. I detta sammanhang fungerar diasporiska flyktingar och invandrare som 

långdistansnationalister, som utformar ideologier och praxis för att förklara att de inte bara 

identifierar sig med ett tidigare hemland utan också organiserar sina dagliga aktiviteter i sitt 

56 Ibid. 
57 Ibid, jämför även med Khayati 2008. 
58 Nina Glick Schiller, Linda Basch, & Christina Szanton-Blanc, From immigrant to transmigrant: theorizing transnational 

migration, (Anthropological Quarterly,1995). 
59 Khayati 2008 s.24.

Ibid.
61 Gustafson 2007; Wahlbeck 1999; Khayati 2008 och Khayati & Dahlsted 2015. 
62 Dessa sorter av gränsöverskridande sociala aktiviteter har under de senaste åren varit ett omfattande studieområde för 

många samhällsvetenskapliga discipliner som antropologi, sociologi och statsvetenskap som framkommer till att migranter 

upprätthåller olika former av band med hemlandet. Khayati 2008. 



nuvarande bosättningsland. För det andra utgör det gränsöverskridande medborgarskapet ett 

nätverk av sociala förhållanden och kommunikation som förbinder migranter till flera stater. I 

det avseendet erhåller de diasporiska populationerna en identitet som återspeglar de områden 

där de bor, samt en rad transnationella arrangemang som förbinder invandrarnas tidigare 

hemland med deras nya hemvister i bosättningsländerna. Det tredje sammanhanget är det 

globala, där en invandrare skapar sina gränsöverskridande nätverk som samtidigt sträcker sig 

in i flera stater.63 

3.2. Det sociala nätverket  

För sin analys av den lokala identiteten i fotbollsklubbarnas kultur, använder sig Andersson 

av klubbens sociala nätverk. Eftersom dagens samhälle är uppbyggt kring olika former av 

nätverk64 som är komplexa och omfattande oavsett om det gäller organisationer inom 

ekonomi, stat, kultur eller kollektiva identiteter65 har även fotbollsklubbar i detta avseende en 

central roll, med sin organisation, sina aktiviteter och relationer. Ur denna synvinkel är 

Anderssons analysverktyg66 intressant för att studera fotbollsklubben Dalkurd utifrån ett 

transnationellt perspektiv. Att kartlägga det sociala nätverket kring Dalkurd är en viktig 

aspekt i den här studien för att kunna förstå klubbens förändring och utveckling. Med hjälp av 

denna analys syftar jag till att undersöka den lokala respektive transnationella gemenskap som 

Dalkurd FF består av. Det är viktigt ”att understryka att jag inte är ute efter att visa upp det 

mer exakta nätverket runt en fotbollsklubb”67  

Andersson formulerar fyra huvudsakliga aktörer som finns i nätverket för svenska 

fotbollsklubbar: kommunen, sponsorerna, publiken och de lokala medierna. Kommunen och 

sponsorerna representerar för det mesta relationerna med samhällets elit medan lokala media, 

och framför allt publiken, ska anses utgöra klubbarnas relationer med de folkliga skikten.68 

Relationerna mellan en fotbollsklubb och dessa fyra huvudsakliga aktörer anses vara 

ömsesidiga oavsett om det är positivt eller negativt. I grund och botten handlar det om känslor 

och förtroende för varandra mellan klubben och de lokala aktörerna eftersom: 

63 Nina Glick Schiller, Transborder citizenship: an outcome of legal pluralism within transnational social fields, (Department 

of Sociology 2005). 
64 Detta betyder inte att tidigare samhällen inte hade nätverk utan att nätverkssamhället är mer effektivt och omfattande idag 

(författarens anteckning). 
65 Andersson 2016.
66 Andersson använder sig av begreppet ”nätverkssamhälle” för att bygga vidare på sina analyser medan jag kommer att utgå 

från ett transnationellt perspektiv för att analysera det empiriska materialet. Anderssons analysverktyg anses vara relevant 

just utifrån att jag också analyserar ett fotbollslag utifrån det lokala/regionala respektive det transnationella perspektivet. 
67 Andersson 2016, s.26. 
68 Ibid. 



Inom svensk fotboll talar man ofta om fotbollsfamiljen, vilket kan ses som en bekräftelse på att 

känslor är investerade i klubbarna. Fotbollsklubbarna kan alltså inte ses som regelrätta 

affärsföretag vilka köper och säljer varor, tjänster eller upplevelser. Klubben existerar först och 

främst för sitt lokalsamhälle.69 

Enligt Andersson består klubben av styrelsen, anställda personer och fotbollsspelare. 

Styrelsen anses vara ”spindeln i nätet” i det sociala nätverk som klubben skapar med andra 

aktörer, medan legendariska fotbollsspelare, tränare och ledare kan spela en viktig roll för 

klubbens identitet.70 Kommunen, som består av de lokala myndigheterna, har i uppgift att 

skapa goda lokala förutsättningar för fotbollen. Till sponsorerna räknas lokala, regionala och 

nationella företag som kan stötta klubben på olika sätt. Lokala media består av lokalpressen 

som har en viktig roll i processen för identitetsskapande genom att skriva på ett 

intresseväckande sätt så att publiken vill komma till matcherna. Det är ofta lokala medier som 

skapar myter, traditioner, symboler, legender o.s.v. för klubben, vilket i sin tur skapar 

föreställda gemenskaper. Publiken tenderar till sist att vara den viktigaste bäraren av den 

lokala gemenskapen.    

Analysverktyget ger även möjlighet att analysera hur Dalkurds klubbkultur präglas av de 

olika lokala krafterna. Det kan även ge möjlighet att analysera Dalkurd i relation till en 

traditionell svensk fotbollsklubb. I studiens metodavsnitt kommer jag presentera ett eget 

analysverktyg som utgår ifrån Anderssons exempel. Mitt tillägg till det befintliga är att min 

studie även fokuserar på det transnationella perspektivet, utöver det lokala.  

  

 

 

 

 

 

4. Metodologiska utgångspunkter 

69 Ibid s.28. 
70 Ibid.
71 Ibid, s.27. 



I detta kapitel introduceras forskningsmetodiken, det empiriska materialet samt 

analysprocessen som används för att analysera det empiriska materialet. Eftersom har jag valt 

att undersöka ett fall i form av fotbollsföreningen Dalkurd kommer jag kort att beskriva 

fallstudier.  

4.1. Fallstudie som metodologisk ansats 

Studiens metodologiska ansats bygger på fallstudier med kvalitativ inriktning. Enligt Rober 

K, Yin passar fallstudier där frågor som ”hur” och ”varför” ställs om ett aktuellt fall där 

forskaren saknar eller har liten kontroll över situationen.72 B. Merriam definierar en fallstudie 

som en undersökning av en specifik företeelse, som ett program, händelse, en person, ett 

skeende, institution eller en social grupp.73  Merriam beskriver fyra centrala egenskaper som 

finns hos fallstudier. För det första är de partikulariska då de fokuserar på en viss situation, för 

det andra är de deskriptiva då ger de en detaljerad beskrivning, för det tredje är heuristiska då 

de kan förbättra läsarens förståelse, och för det fjärde är de induktiva.74 

Liksom alla metodologiska ansatser har även fallstudier för- och nackdelar. Som det beskrivs 

ovan fokuseras just på en situation, i mitt fall Dalkurd, vilket möjliggör detaljerade kunskaper 

om fallet vilket ger en helhetsbild. När det gäller nackdelar är den vanligaste som nämns 

frågan huruvida forskningsresultatet kan generaliseras. Därför är det viktigt att forskaren är 

medveten om problemet och därmed är noggrann i sitt tillvägagångssätt och detaljerat 

beskriver studiens analysverktyg.75 De teoretiska utgångspunkterna som presenteras ovan har 

varit en inspirationskälla för formuleringen av det metodologiska tillvägagångssättet i den här 

studien.  

4.2. Det empiriska materialet 

Den ursprungliga tanken var att studiens empiri skulle bestå av intervjuer som jag själv tänkte 

genomföra. Men i samband med genomgången av befintlig empiri bedömde jag att det fanns 

tillräckligt mycket material att analysera utifrån studiens syfte.  

Det empiriska materialet består av ett stort antal mediatexter i form av befintliga intervjuer 

och reportage publicerade i tidningar, radio och tv. Även material från webbaserade hemsidor, 

och andra sociala medier, som Youtube, Facebook, Instagram och Twitter har använts. Det 

72 Robert K. Yin, Case study research Design and Methods, Applied Social Research Methods Series Volume 5 

(California1989). 
73 Sharan B. Merriam, Fallstudien som forskningsmetod, (Studentlitteratur, Lund1994, s.24). 
74 Ibid, s. 25–27. 
75 Martyn Denscomble, Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna 

(Studentlitteratur AB 2016). 



huvudsakliga materialet består ändå av befintliga intervjuer och reportage om 

fotbollsföreningen Dalkurd som är gjorda av journalister.  Min tanke var dock hela tiden att 

egna intervjuer skulle genomföras om det befintliga empiriska materialet bedömdes 

otillräckligt inom något område. Därför har jag kontaktat Dalkurds supporterförening Roj 

Fans för att ha tillgång till texter till ramsor och sånger som supportrarna sjunger i under 

matcherna.   

Att använda sig av olika empiriska källor stärker studien då risken för missvisande källor 

minskar när det är möjligt att jämföra olika typer och data.76 För det andra kunde jag använda 

mig av ett bredare empiriskt material jämfört med om jag endast använt intervjuer. För det 

tredje kunde studietiden användas till att analysera fler empiriska källor än om jag använt 

tiden till det extra arbete som tillkommer i samband med genomförande och transkribering av 

intervjuer.  

Å andra sidan finns det nackdelar med att inte genomföra egna intervjuer, t ex att jag skulle 

kunnat ställa andra frågor till personer som bedömts vara centrala för studien. Därför tog det 

mer tid att gå igenom empirin för att kunna svara på mina frågor som annars ha skulle 

besvaras av de intervjuade.   

4.3. Urval, datainsamling77 och dataanalys 

Det empiriska materialet var ganska omfattande. Därför behövde jag begränsa materialet till 

det mest relevanta utifrån studiens syfte. Det centrala urvalet gjordes i samband med 

genomgången av befintliga intervjuer med aktörer i föreningen. Jag har lagt större fokus på 

huvudpersoner som har en viktig roll i föreningen, som ordförande Ramazan Kizil, sportchef 

Adil Kizil och lagkaptenen Peshraw Azizi. Ett urval gjordes även bland de 

mediarepresentanter som utfört intervjuerna eller reportagen. Mitt kriterium för detta urval var 

att fokusera på journalister som har följt Dalkurd under lång tid. Två exempel är Erik Niva 

som har gjort flera intervjuer med olika individer inom föreningen vid flera tillfällen och 

Kristian Bågefeld som har följt Dalkurd under många år. Det var även viktigt att fokusera 

både på lokala, regional och nationella källor för att kunna analysera föreningen i sin helhet. 

Till exempel analyserades tidningsartiklar från såväl den lokala ”Borlänge Tidning”, 

”Dalarnas Tidningar” som är regional och ”Aftonbladet” som är en landstäckande tidning.  

76 Ibid.
77För detaljerad datainsamlingsmetod se bifogad bilaga 1 



När det gäller urval utifrån tid har jag inte begränsat materialet utan allt material från 2004 

fram till 2019 har varit tillgängligt. Förutom det har klubbens hemsida varit en viktig källa för 

studien då jag i första hand har använt mig av information direkt från klubben. 

Datasökningen har för det mesta skett via det internetbaserade mediaarkivet ”Retriever” som 

underlättade ganska mycket när det gällde att hitta relevant empiri. Genom att använda olika 

filter som ”mest relevant” ”äldst först” eller ”senast först” kunde jag ta fram de mest relevanta 

data. Även att begränsa antal data utifrån ”datum”, ”tid”, källor i form av ”tryckt press”, 

”webbaserad”, ”tv och radio” förekom vid datasökningen. Jag har också använt mig av ett 

antal begrepp för att hitta relevanta data. Det vanligaste ordet som användes var ”Dalkurd”. 

Ordet användes tillsammans med olika andra ord då sökningen endast på ”Dalkurd” gav 

69 263 träffar vid första sökningen, som gjordes i november månad 2018. En anledning till 

det höga antalet träffar kan vara att många lokala tidningar som fanns i sökningen ingår i 

”MittMedia” och att deras olika tidningar därför publicerade samma nyhet.78 Sökningen 

bedömdes innefatta en väldigt omfattande datamängd som inte gick att analysera utifrån 

studiens form och begränsningar.  

Förutom mediaarkivet ”Retriever” har jag också använt mig av sökmotorn ”Google”.  

Dataanalysen byggde på att det hittade materialet lästes igenom flera gånger. Relevanta data 

samlades därefter i olika mappar på en digital plattform, på datorn. Mapparna bestod av 

Word-dokument som döptes till olika namn. Sammanlagt har jag använt 19 mappar med 

namn som: adil kizil, aktiviteter, elvan, dalkurd bildas, ekblad, flytten, identitet, integration, 

intervju, kommunen, kurdiska spelare, Peshraw Azizi, pressen, ramazan kizil, rivalitet, sociala 

medier, sponsorer, styrelsemedlemmar och supportrar. Anledningen att det blev just dessa 

mappar är flera. Det första är att jag var intresserade begrepp som identitet, aktivitet, 

integration som har kopplingar till det transnationella perspektivet, det andra är att begrepp 

som kommunen, pressen, supportrar, rivalitet och sponsorer har kopplingar till 

fotbollsklubbarnas sociala nätverk och det sista är sökningar som gjordes på nyckelfigurer 

som Ramazan Kizil, Adil Kizil, Peshraw Azizi i föreningen. I samband med 

resultatredovisningen läste jag dessa sparade data och de mest relevanta användes i resultaten.  

Om det sparade materialet inte var tillräckligt sökte jag vidare och försökte använda andra ord 

för att hitta det mest intressanta materialet.   

78 Tidningar från Dalarna som ägs av MittMedia: Falu-Kuriren, Borlänge Tidning, Mora Tidning, Nya Ludvika Tidning, 

Södra Dalarnas Tidning, Avesta Tidning, Mitt Media, Vilka tidningar ingår i Mittmedia? u.å., 

https://kundservice.mittmedia.se/fragor-och-svar/diverse/vilka-tidningar-ingar-i-mittmedia/

https://kundservice.mittmedia.se/fragor-och-svar/diverse/vilka-tidningar-ingar-i-mittmedia/


4.4. Analysprocesser  

För att kunna analysera materialet utifrån studiens syfte, som är att undersöka hur Dalkurd 

verkar lokalt respektive transnationellt, utgick jag från två enkla förkunskaper om föreningen; 

att Dalkurd är ett fotbollslag från Borlänge i Dalarna och att Dalkurd är ett fotbollslag som har 

bildats av en kurdisk diaspora i Sverige. Vetskapen om dessa två egenskaper hos Dalkurd 

hjälpte mig att bygga mitt analysverktyg. Alltså har syftet och frågeställningarna, de 

teoretiska utgångspunkterna, de metodologiska ansatserna och det empiriska materialet varit 

centrala när det gällt att bygga studiens analysverktyg. Då min utgångspunkt är att undersöka 

den identitet och gemenskap som skapas av klubben har jag utgått från några centrala 

analysenheter som jag kommer att presentera nedan. Innan dess vill jag tydliggöra vad som 

menas med identiteter och gemenskap i relation till Dalkurd FF samt hur dessa relaterar till 

analysverktyget. 

Identitet är ett forskningsområde som förekommer inom transnationella och diasporastudier, 

eftersom människors identitet har uppvisat förändringar i övergången från traditionella till 

moderna samhällen.79 Den nationella identiteten har genomgått en förändring från att vara 

geografiskt bunden till att vara mer öppen, föränderlig och transnationell. I det transnationella 

sammanhanget är identitet intressant utifrån tillhörighet med både bosättningsland eller -ort 

och hemlandet och hemorten.80 Begreppet identitet är intressant för studien utifrån att den 

kurdiska diasporan genom sina tillhörigheter, symboler, relationer och aktiviteter kan påverka 

sin identitet. Men begreppet är även viktigt utifrån identifieringen med lokala och regionala 

samhällen.  

En liknande relation finns även med begreppet gemenskap. Att bilda och hålla samman 

gemenskaper eller sociala grupper är intressant för forskningen kring diaspora och 

transnationalism, då ökad globalisering och teknisk utveckling underlättar transnationella 

gruppbildningar eller gemenskap över gränser. Benedict Andersson hävdar att alla 

gemenskaper, utöver de primitiva, är föreställda, då medlemmar av en nation aldrig kan träffa 

samtliga andra medlemmar och ändå lever med bilden av nationell gemenskap.81 I detta 

sammanhang är det intressant för studien att undersöka huruvida Dalkurd kan skapa 

gemenskaper.  

Nu när jag har gått igenom analysprocessen kan jag slutligen presentera mitt analysverktyg.  

79 Antony Giddens, Sociologi, tredje upplagan (Studentlitteratur AB, 2003). 
80 Gustafson 2007 s.32–33 
81 Anderson, s.13. 



För att analysera föreningen just som ett fotbollslag har jag låtit mig att inspireras av Torbjörn 

Anderssons analysverktyg, som jag har diskuterat i studiens teoridel, och som bygger på ”den 

svenska fotbollsklubbens sociala nätverk”. Jag utgår dock från att Dalkurd inte bara är en 

svensk fotbollsklubb utan även har andra egenskaper. Därför menar jag att en analys av 

Dalkurd utifrån Anderssons analysverktyg kan räcka ganska långt, men inte hela vägen. För 

att skapa mer användbara analysenheter har jag använt mig av fyra interaktionsformer som är 

centrala i det transnationella perspektivet och som utgör en av studiens teoretiska 

utgångspunkter. Dessa interaktionsformer är tillhörigheter, symboler, sociala relationer och 

aktiviteter.82  

Liksom Andersson placerar jag också klubben, alltså det studerade fallet, centralt i min 

analys. Det sociala nätverket som Andersson bygger hela sin analys omkring är också viktigt 

för denna studies analysprocess, och används som en av tre andra analysenheter med 

benämningen sociala relationer tillsammans med de andra interaktionsformerna identiteter 

och aktiviteter. 

 

 

Analysenheterna bygger på fyra vad jag kallar för interaktionsformer, som ska hjälpa mig att 

analysera det empiriska materialet som jag har tillhanda om fotbollslaget Dalkurd.  

Vad står dessa interaktionsformer för?  

Att tillhörigheter och symboler står nederst på figuren ska tolkas som att dessa skapar grunden 

för klubben och formar klubbens karaktär medan sociala relationer och aktiviteter står för 

klubbens förbindelser med samhället. Med tillhörighet syftar jag på människors erfarenhet 

och upplevelser av gemenskap baserad på den geografiska samhörigheten och/eller kärlek till 

hemorten eller tidigare hemländer. Det kan handla om lokala, regionala, nationella eller 

transnationella tillhörigheter.83 Genom att analysera Dalkurds tillhörigheter, vill jag 

82 Jämför med Gustafsson 2007 
83 Ibid.



undersöka Dalkurds karaktär och identitet i relation till de lokala och de transnationella 

utgångspunkterna. Begreppet är inspirerat från det transnationella perspektivet.  

Även de symboler som föreningen bygger upp omkring sig är viktiga för identitetsskapandet 

och för att skapa gemenskap. I sociologin omfattar begreppet symboler alla tecken, gester, 

värden, normer och uttryck som formar en viss kultur och som konstruerar föreställningar, 

interaktion och social identitet.84 Inom sporten används olika symboler oftast för att skapa en 

identitet för ett lag eller för att bilda gemenskap kring en nation. Framgångar inom sporten 

väcker nationella känslor som gör att nationella symboler framhålls. Som Durkheim beskriver 

står flaggan som en helig totem för nationen medan fotbollskjortan är en totem för supportrar 

och spelare.85 Symboler är viktigt för den nationella identiteten. Varje nation har sina 

symboler varav vissa förändras medan vissa, som flaggan och nationalsången, inte gör det, 

och dessa symboler är viktiga för att upprätthålla känslan av nationell identitet.86 Därför är det 

viktig för studien att analysera betydelsen av symboler, som klubbnamn, klubbmärke, tröjor, 

spelare och m.m. för Dalkurd. Till skillnad från studiens andra analysenheter tog symbolerna 

form ur det empiriska materialet och inte ur det teoretiska perspektivet. Under läsning av det 

empiriska materialet förstod jag vikten av symboler när det gäller att skapa identitet och 

gemenskap kring Dalkurd.  

Sociala nätverk eller sociala relationer är också ett centralt begrepp i det transnationella 

perspektivet där fokus ligger på migranternas familjerelationer samt de relationer som bygger 

på gemenskap via stad, region eller land.87 Men socialt nätverk är mer intressant för studien 

utifrån Anderssons formulering, om att nätverket består av klubbens relation till fyra 

huvudsakliga aktörer; kommunen, sponsorerna, lokala media och supportrarna.88 Till skillnad 

från Andersson kommer jag inte begränsa mig till relationen med kommunen utan även se på 

relationen till andra institutionella aktörer, såväl nationella och internationella. I linje med 

Andersson kommer jag även att använda mig av jämförelser när det gäller Dalkurds relationer 

med andra fotbollsklubbar, med syfte att analysera huruvida rivaliteten har påverkat 

föreningens bildande av identifikation.  

84 Thomas Brante, Heine Anderssson & Olav Korsnes, Sociologiskt Lexikon. (Universitetsförlaget AS Oslo, 1998) s.318. 
85 Gavin P. Kendal & Nick Osbaldiston, ”You're not fit to wear the shirt': towards a cultural sociology of the football shirt”, i 

of The Australian Sociological Social Causes, Private Lives: Proceedings Association Conference 2010, The Australian 

Sociological Association, Sydney, NSW, 2010) s.4. 
86 Michael Holmes, ”Symbols of national identity and sport: The case of the Irish football team”, i Irish Political Studies. Vol 

9. No. 1 (1994). 
87 Gustafson 2007 s.22–23.  
88 Andersson 2016.



Aktiviteter ska tolkas som klubbens interaktion med samhället, det lokala, regionala, 

nationella och transnationella, då Dalkurd som diasporiskt fotbollslag interagerar både i 

Borlänge, i Dalarna (numera i Uppsala), i hela Sverige och även verkar över nationella 

gränser. Genom att analysera klubbens aktiviteter syftar jag till att hitta ledtrådar som kan 

skapa en uppfattning om klubbens identitet samt eventuella gemenskaper. Med aktiviteter 

menas främst klubbens organisatoriska, sociala, sportsliga och politiska aktiviteter inom och 

utanför Sveriges gränser.  

4.4. Kritiska reflektioner och etiska överväganden  

Det är viktigt att reflektera över min egen roll i kvalitativ forskning vilket innebär att jag som 

forskare behöver ha en kritisk syn när det gäller metodanvändning och tolkning av det 

empiriska materialet. I min roll som kurd och forskare i ämnet försökte jag reflektera över 

min studie under hela processen. I början av studien försökte jag klargöra den kunskap som 

jag hade om Dalkurd genom att skriva ner ett inledande avsnitt. Detta var en viktig process 

för att ta reda på vad jag behövde producera. Under studieprocessen märkte jag även att en del 

av de kunskaper som jag hade med mig var bristfälliga eller felaktiga. Denna process var 

viktig för att forma studiens problemformulering med syfte och frågeställningar samt 

avgränsningar. Efter detta procesess kom jag till exempel fram till att det redan finns ganska 

mycket kunskap om Dalkurd när det gälle klubbens framgångar och bidrag till integration. 

Därför var dessa ämnen inte längre intressanta för min studie, som jag framfört tidigare i 

introduktionen.  

I urvalsprocessen är det viktigt att jag som tolkar det empiriska materialet väljer data som är 

representativa för helheten. Jag är medveten att det kan finnas annat empiriskt material som 

jag har missat att läsa eller som jag inte hade tillgång till och som kunde ha påverkat 

resultatet., då jag utgick från studiens utgångspunkter som jag har beskrivit ovan. 

Till slut, som kurd, fotbollsälskare och även supporter till Dalkurd, var det viktig att jag tänkte 

över min roll. Därför försökte jag hela tiden behålla ett kritiskt förhållningssätt under den 

metodologiska procesessen och analysen av materialet som byggde på mina tolkningar utifrån 

studiens utgångspunkter som jag har presenterat ovan.   

 

 



5. En fotbollsklubb mellan det lokala och det transnationella (som letar sitt 

hem) 

I det här kapitlet presenteras en detaljerad analys av det empiriska materialet med fokus på de 

mest relevanta och centrala delarna, i enlighet med studiens syfte att undersöka hur 

fotbollslaget Dalkurd verkar lokalt/regionalt respektive transnationellt. Utifrån den teoretiska 

och metodologiska ansatsen delas resultatet upp i tre olika delar. Den första delen fokuserar 

på grunderna som skapar Dalkurds identitet utifrån tillhörigheter och symboler genom att 

analysera de organisatoriska delarna som; eldsjälarna, styrelsen, anställda och spelare samt 

symboler i form av färger, klubbmärke och annat. I den andra delen av kapitlet analyseras 

föreningens relationer till andra aktörer; som kommunen, sponsorerna, media, publik och 

rivaler. Den tredje delen fokuserar på föreningens organisatoriska, sportsliga och 

socialpolitiska aktiviteter i Sverige och utomlands.   

5.1. Dalkurds FF:s identifikationer genom tillhörighet och symboler 

För att kunna förstå hur klubbens identitet formas behöver vi gå tillbaka till åren då 

fotbollslaget Dalkurd bildades. Många intressanta frågor dyker upp: Hur uppkom idén att 

starta ett fotbollslag? Vilka var det som ville starta föreningen? Hur kom man fram till 

namnet? Vad skulle laget ha för färger på klubbmärket och på matchstället? Vilka är 

spelarna? Hur skulle det finansieras? Dessa enkla frågor kan ge oss en grundförståelse för vad 

Dalkurd FF har för identitet.  

”Ett socialt projekt” eller/och ”en diasporisk kurdisk förening” 

Dalkurd bildades år 2004 i Borlänge av kurder i diaspora som kom till Sverige i slutet av 

1980-talet som politiska flyktingar från den turkiska delen av Kurdistan. Kort därefter anslöt 

sig många kurder från olika delar av Sverige till föreningen. Den gemensamma faktorn var att 

Dalkurd FF var en kurdisk fotbollsförening med kurdiska färger. Vetskapen om att man är 

”världens största etnisk grupp utan egen stat”89 gör att kurder i hela Sverige börjar engagera 

sig för föreningen, eftersom att ha en symbol som erkänns av världen är en existentiell fråga 

för den kurdiska diasporan, som handlar om mer än bara intresse för fotboll eller för en 

förening.   

89 Royan 2012. 



Att Dalkurd är en angelägenhet för mer än Borlänge märks när man tittar på var 

styrelsemedlemmarna kommer ifrån. Det är Örebro, Uppsala, Gävle, Nyköping och så 

vidare.90 (Ramazan Kizil-ordförande i Dalkurd sedan 2004) 

Två personer har en central roll i föreningen från början. Dessa är Ramazan Kizil som 

fortfarande är klubbens ordförande och Elvan Cicen som har haft många roller i klubben, 

bland annat som tränare och ledare. Ramazan Kizil förklarar varför de bildade fotbollslaget 

Dalkurd:  

Vi bildade Dalkurd av två skäl. Den ena var att göra något i kurdiska färger, men det 

var inte huvudanledningen. Det viktigaste var att försöka göra något utifrån våra 

skyldigheter som pappor, invandrare och medmänniskor.91 

I det analyserade materialet framkommer två drag som är centrala vid bildandet av 

fotbollsföreningen. Ett är idén att föreningen föddes som ”ett socialt projekt” för att verka för 

ungdomarnas integrering i samhället. På Dalkurds officiella hemsida står det att ”klubben 

grundades 2004 som direkt följd av många ungdomars brokiga vardag” 92. En intressant fråga 

i detta sammanhang är vilka ungdomar som ”det sociala projektet” riktade sig till. I sitt 

reportage med Ramazan Kizil svarar Erik Niva på frågan:  

Runt millennieskiftet var Borlänge hela Sveriges mest brottsbelastade kommun. Allt fler 

ungdomar ramlade av samhällsstegen för att istället sjunka ner i kriminaliteten och 

drogerna. Ramazan Kizil visste vilka de här ungdomarna var. Det var hans vänners 

barn, hans släktingars barn, hans egna barn. En av de egna sönerna fastnade i 

missbruk.93(Erik Niva) 

Det andra draget som förekommer i den undersökta empirin är att Dalkurd är en kurdisk 

fotbollsförening. Även om detta inte är en överraskning anser jag att det är viktigt för studiens 

resultat att visa hur grundarna och andra aktörer i klubben identifierat sig med sina kurdiska 

rötter. Ett återkommande tema i flera samtal med föreningens representanter är just huruvida 

Dalkurd identifierar sig som kurder. I ett annat reportage från 2010 av Mustafa Can med 

Dalkurds ordförande Ramazan Kizil kan vi bilda oss en uppfattning av grunderna till 

fotbollsföreningen och dess tillhörighet:  

90 Mårten Lång, ”38 medlemmar i Dalkurd”, Dala-Demokraten, 14/02/2008 https://web-retriever-info-

com.till.biblextern.sh.se/services/archive/search (Hämtad 2018-11-20). 
91 Erik Niva, ”De ser oss som deras landslag”, Sportbladet, 11/10/ 2014, 

https://www.aftonbladet.se/sportbladet/a/7ljQyW/de-ser-oss-som-deras-landslag (Hämtad 2018-11-10)
92 Dalkurd FF, Om oss. 
93 Niva, Sportbladet, 11/10/2014. 
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Hösten och vintern 2004 vandrar ett stort gäng kurdiska småföretagare, outbildade 

pizzabagare, korvförsäljare, arbetslösa, krigsflyktingar och tortyroffer på Borlänges gator. Dag 

som natt. De rör sig på krogar, nattklubbar, fritidsgårdar, skolor och parker. I början försöker 

killarna i ungdomsgängen undvika sina föräldrar, släktingar och bekanta till familjen. Till slut 

inser de att de inte kan komma undan. 

Ingen tvingar ungdomarna att radikalt ändra livsstil för att passa gamla kurdiska traditioner 

och normer. Det är helt ok med till exempel disco och flickvänner. Men vad ville killarna hitta 

på? Egna fester. 

Fint, vi fixar lokal, ni får arrangera resten, men ingen alkohol. Och fotboll, saknade killarna 

inte fotbollen? 

Vi ordnar det. Vi har dessutom bildat en klubb för er skull: Dalkurd FF. Och laget är också 

öppet för albaner, bosnier, romer, svenskar alla som vill vara med.94 (Ramazan Kizil) 

Citatet visar den tydliga kopplingen mellan kurder i diasporan och fotbollsföreningens 

identitet. Grundarna av fotbollsföreningen har flyttat från kurdiska delen i Turkiet och bosatt 

sig i Borlänge av olika skäl; politiska, ekonomiska eller familjära. De har även olika bakgrund 

när det gäller den socioekonomiska situationen i Borlänge. 

Klubbarna som bevarar en lokal eller regional identitet är de som i många fall har en historisk 

samhörighet med en region, miljö eller stad95 vilket stämmer för det mesta med Dalkurds 

historia när det gäller klubbens bildande. Grundarna för klubben har inte koppling till 

Borlänges lokala brukssamhälle över flera generationer. Istället bildas Dalkurd av en grupp 

som består av restaurangägare, pizzabagare och arbetslösa som har migrerat från Kurdistan av 

olika anledningar. Detta försvårar för klubben att identifiera sig med Borlänge genom en 

historisk samhörighet.96 Detta blir tydligt när vi jämför Dalkurd med andra fotbollslag från 

Borlänge som har en historia som har sina rötter i brukssamhället som jag återkommer till 

senare. Därför blir det svårare för Dalkurd att bygga en lokal identitet utifrån samhörighet 

med bosättningslandet.97  

Det är två egenskaper som ligger till grund för en slags gemenskap som även formar 

föreningens identitet: För det första har gruppen en kurdisk identitet som skapar ett slags 

94 Mustafa Can, ”Räddning”, Svenska dagbladet, (SvD) 24/7/2010, https://www.svd.se/sverigebilder-mustafa-can-i-en-serie-

om-sverige-2010-del-2-raddning (Hämtad 2018-11-19). 
95 Adriano Gómez- Bantel, ”Football clubs as symbols of regional identities”, Football, Community and Sustainability , 

Volume 17, (2015). 
96 Maud R. Findley, ”Främling, Paprika och Alienation” - en studie om den offentliga skulpturens betydelse för miljön i 

Borlänges stadskärna, Kandidatuppsats (Högskolan på Gotland, 2012 s.6). 
97 Gustafson 2007. 
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gemenskap och för det andra vill man verka för en bättre integrering till det svenska 

samhället. Genom Dalkurd vill man hålla gemenskapen till hemlandet vid liv samtidigt som 

man verkar för att lyckas i bosättningslandet. Förutom det tredje vill man även ta ansvar för 

invånare i hela kommunen genom att vara öppna och uttrycka öppenhet för andra diasporiska 

folkgrupper i Borlänge och även för etniska svenskar.  

Utgångspunkten för det sociala projektet är kurdiska ungdomar som bor i Borlänge, men 

Dalkurds grundare är medvetna om att det inte bara handlar om ”egna ungdomar” utan om en 

större grupp. Den delen av den sociala insatsen kan vi spåra i en del av uttalande från aktörer 

som är/var verksamma inom föreningen.  

Vår fotbollsklubb har som målsättning att hjälpa och stötta invandrarungdomar i det svenska 

samhället.98 (Elvan Cicen, dåvarande tränare och ungdomsledare i Dalkurd) 

Vi ser fotbollen som ett verktyg för att skapa sysselsättning och även utbilda 

invandrarungdomar, så att de lättare ska komma in i den svenska samhällsbilden”99 (Ramazan 

Kizil) 

  Dessa beskrivningar pekar på att Dalkurd identifierar sig som ett invandrarlag med socialt 

ansvar gentemot just ”invandrarungdomar”. Liknande mönster kan vi spåra även utifrån den 

sportsliga aspekten. Återigen är kurdiska ungdomar utgångspunkten, men det handlar inte 

bara om ungdomar med kurdisk bakgrund utan klubben identifierar sig med alla 

invandrarungdomar som har haft problem på olika sätt.   

 Många av ungdomarna har spelat i Brage, Forsa och Kvarnsveden men blivit utsparkade från 

klubbarna. Disciplinproblem, är föreningarnas förklaring. Killarna kom för sent till 

träningarna, ifrågasatte varför de inte fick spela, hade svårt att lyssna på tränarna och att ingå 

i kollektiv. De gavs få chanser och blev sen utkastade på gatan, där knarket eller gängen 

väntar.100 (Ramazan Kizil, ordförande i Dalkurd sedan 2004) 

 Idén till att bilda Dalkurd föddes för drygt ett halvår då några ungdomar med kurdisk 

bakgrund tog kontakt med Josef Erdem och Elvan Cicen101 (Sven-Erik Karlsson, journalist) 

98 Per Åke Granlund, ”Triumfens klubb - Seriesegrar och framtidstro Dalkurds första år kunde inte startat bättre,” Borlänge 

Tidning, 21/9/2015, https://web-retriever-info-com.till.biblextern.sh.se/services/archive/sort (Hämtad, 2018-11-11). 
99 Ibid. 
100Can, SvD, 24/7/2010.   
101 Sven-Erik Karlsson, ”Dalkurd nytt lag i Borlänge”, Dalademokraten, 14/9/2004 https://web-retriever-info-

com.till.biblextern.sh.se/services/archive/doNavigatorDrilldown (Hämtad 2018-11-11). 
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När vi sedan pratade med några -86: or, som inte fick fortsätta i Brage, om att starta en egen 

fotbollsklubb, tyckte även de att det var en bra idé. 102(Elvan Cicen, tidigare tränare och 

ungdomsledare i Dalkurd) 

Texterna pekar på att föreningens bildande inte är helt frikopplat från ortens verklighet som 

var förknippad med samhällsproblem som brottslighet, gängkriminalitet, missbruk, våld och 

liknande.103 ”Det sociala projektet” är därför viktigt för Dalkurds gemenskap med den lokala 

befolkningen vilket möjliggjorde för föreningen att identifiera sig med orten genom att verka 

för att bearbeta dess problem.  

De analyserade texterna visar att det sociala ansvaret är en av anledningarna till att Dalkurd 

FF bildas. Att föreningen bildades för att hjälpa ungdomar som hamnat i problem som 

kriminalitet och missbruk gjorde att föreningen blev känd för sina insatser för integration 

både lokalt och nationellt. Ett exempel är att Borlänge kommun valde att stötta föreningen 

ekonomiskt för sina insatser vad gäller integration och jämställdhet.104  

En annan aspekt som kan utläsas ur texterna är att Dalkurd FF bildas som en reaktion på att de 

andra fotbollslagen som fanns i kommunen, Brage (1925), Forssa (1934) och Kvarnsveden 

(1907) selekterade ungdomarna som spelade i laget. Det ger Dalkurd rivalitet gentemot dessa 

fotbollslag vilket också är viktigt för den lokala identiteten. Men till skillnad från Dalkurd har 

dessa lag en historia från orten som sträcker så många decennier bakåt i tiden som gör dem 

lättare att identifiera sig med. Samtliga lag bildades av människor från brukssamhället medan 

Dalkurd bildades av kurdiska flyktingar. Att bilda en förening som ska accepteras lokalt är 

svårare om den saknar historisk samhörighet med orten. Ett tydligt exempel är Tommy 

Anderssons erfarenhet som Brages före detta ordförande:  

Att bygga upp något nytt i ett brukssamhälle är tufft. Människors attityd är väldigt negativ. Jag 

tog över ett företag i ett brukssamhälle där de skulle sänka mig redan första dagen. 

102 Mårten, Borlänge Tidning 21/9/2015. 
103 Påståendet förekommer i vissa tidningsartiklar och även i Mustafa Cans reportage med Ramazan Kizil. ”Vi skriver 

Borlänge, december 2003. Den 45-årige kurdiske flyktingen Ramazan Kizil har någonstans läst att hans hemstad har över 3 

000 drogmissbrukare, alltså var sextonde kommuninvånare, och att staden toppat ligan över flest anmälda brott per 

invånare. Rikstidningarna skriver om spektakulära mord, yxhuggningar och skottlossning från Dalarnas Chicago. 

Sensationsjournalistik och överdrifter, säger somliga, men Ramazan vet bättre. Som ägare till ett av stadens 

nöjesetablissemang bevittnar han den öppna knarkhandeln, missbruket, vapenhandeln, våldet, vandaliseringen och 

ungdomsgängen”. Can, SvD, 24/7/2010.
104 Jerry Brodin, ”Dalkurd får extra pengar för jämställdhetsarbete”, Borlänge Tidning, 27/10/2005 https://web-retriever-info-

com.till.biblextern.sh.se/services/archive/sort (Hämtad 2018-11-12). 
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Mentaliteten finns i väggarna ´Nej, Dalkurd ska inte in på den här arenan´…105 (Tommy 

Andersson, Brages ordf.) 

Sammanfattningsvis det som träder fram ur texterna är att tillhörighet till det kurdiska rötterna 

är starkare än den lokala tillhörigheten. Detta symboliserar den kurdiska diasporans 

transnationella gemenskap. Då den kurdiska diasporan har utvecklats ur olika politiska, 

kulturella och ekonomiska strategier i de nya bosättningsländerna.106 Även Berzo Eliassi m.fl. 

(2014) och Khalid Khayati (2008) som har skrivit i ämnet beskriver betydelsen av att starta 

kurdiska fotbollslag: De under senare år nystartade svensk-kurdiska fotbollsklubbarna som 

Uppsala-Kurd FK och Dalkurd FF har som mål att bevara en länk med kurdisk identitet men 

också att understryka svensk-kurdernas närvaro i Sverige.107 Att bilda en fotbollsklubb med 

kurdisk identitet är viktig även utifrån andra aspekter. En kurdisk fotbollsklubb för kurder 

som har levt under assimilationspolitik från de länder som de kommer från, bildandet av en 

klubb för de bort från tidigare betydelsefulla identitetsmarkörer, såsom turkisk nationalism 

och istället kan bygga grupptillhörighet och stolthet.108  

När det gäller det sociala ansvaret riktar sig den i första hand mot kurdiska ungdomar och 

sedan andra invandrargrupper. Östen Wahlbeck beskriver att diaspora som en specifik form 

av transnationell social gemenskap där fokuseras på bildning av gemenskaper och strategier 

som hjälper att hålla samman gemenskapen.109 Bildandet av fotbollsklubb med kurdiskt påbrå 

blir en identitetsmarkör som för närmare släktingar och vänner i Sverige.110 Enligt Gustafson 

uppstår det en variation i migranternas identitetsupplevelser. Några identifierar sig med bara 

hemlandet medan andra identifierar sig med bosättningslandet och ser det som ett nytt 

hemland. Men det finns en tredje grupp som utvecklar en identitet som kombinerar både 

hemlandet och bosättningslandet.111 Att fortsätta ha kontakter med sina gamla hemorter och 

hemland ger möjlighet till en typ av identitet som formas av flera olika språk, historia, kultur 

och traditioner.112 I detta sammanhang kan Dalkurds identifikationer rimligast förklaras med 

transnationella sociala rum som innefattar tillhörighet och identifikationer med både hemland 

och bosättningsland.113 

105Anders Staffas, ”En stad – två klubbar”, Dala Demokraten, 31/8/2012. https://www.dt.se/artikel/sport/en-stad-tva-klubbar 

(Hämtad 2018-12-01). 
106 Khayati 2008. 
107 Eliassi 2014. 
108 Ibid. 
109 Wahlbeck 1999. 
110 Eliassi 2014. 
111 Gustafsson 2007. 
112 Kvist 2007. 
113 Gustafson 2007 s.17–18. 
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”De ser oss som deras landslag”  

Dalkurds identitet kan även analyseras utifrån de symboler som fotbollslaget har i form av 

namnet, färgerna, klubbmärket, sången, tröjnummer eller spelare som har blivit symboler för 

föreningen, eftersom dessa symboler är viktiga för att bygga gemenskap och skapa identitet 

för laget.  

Enligt Gomez-Bantel som analyserar Bundesligalaget VBF Stuttgarts regionala identitet 

behöver ett lag uppfylla visa villkor för att kunna visa sin autentiska regionala identitet. För 

det första behöver klubben identifiera sig med regionala symboler men även en pool av 

spelare från regionen, en styrelse med ett offentligt engagemang i regionen som ger regional 

identitet till klubben och en grupp anhängare som etablerar en regional identitet inom 

klubben.114  

Dalkurd har en stark identifikation med de kurdiska symbolerna men det förekommer även en 

del lokala symboler även om de inte är avgörande.  

Många ville heta Kurdistan FF, men då skulle det bli en ”vi mot dom”- känsla. Till slut valde vi 

rätt, för vi har Dal som i Dalarna men ändå något med kurd. Det sista är viktigt framförallt för 

de äldre som har flytt hit. Våra föräldrar vill stå på läktaren och skrika heja Dal-kurd…115 

(Elvan Cicen, tidigare tränare och ungdomsledare i Dalkurd) 

Mötena pågår i ett halvår. Men vad ska klubben heta? Kurdiska FF? Nej, man lever inte i 

Kurdistan. Ett folk som förföljts, förnekats rätten till sitt språk och eget hemland ska väl i alla 

fall ha ordet kurd i namnet? Förvisso, men man bor i Sverige och är svenskar också – 

svenskkurder. Man har sitt fäste först i Dalarna, sen i Sverige. Man är Dalkurder. Dal… 

Dalkurd? Ja, Dalkurd FF.116 

Texterna visar hur Dalkurd FF har kopplingar till sitt nationella ursprung, det kurdiska 

hemlandet, genom att ha ordet ”kurd” i sitt namn, men ändå vill man vara en del av 

bosättningslandet Sverige. Utgångspunkten är att klubben först och främst är en representant 

för platsen, då tillhörighet och kärlek till plats är centralt för identifieringsprocessen för 

klubben.117 Fotboll handlar om kärlek till plats. Av texten framgår också att man undviker 

motsättningar i form av ”vi och dom”- känsla för att kunna vara en del av samhället eller 

orten.  

114 Gomez-Bantel 2015, se även Andersson 2016. 
115 Autonom, ”Målet: Nå allsvenskan”, Sportbladet, 27/4/2009. 

https://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/a/0Evvk6/malet-na-allsvenskan (Hämtad 2018-12-02). 
116 Can, SvD, 24/7/2010. 
117 Andersson 2016. 

https://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/a/0Evvk6/malet-na-allsvenskan


En liknande analys gäller även när det gäller valet av klubbmärket som innefattar både de 

kurdiska rötterna och den lokala/regionala tillhörigheten. Klubbmärket består av den kurdiska 

nationella flaggan som kompletteras med Dalarnas symbol, dalahästen. Genom att ha Dal- i 

föreningens namn och dalahästen i sitt klubbmärke visa Dalkurd en symboliks tillhörighet till 

Dalarna och även till orten.   

Förutom lagets namn, är färgerna på dräkten och klubbmärket också intressanta att nämna när 

det gäller symboliska värden för ett fotbollslag. Matchdräkterna är gröna, röda, och gula, som 

även är den kurdiska nationalflaggans färger. Det finns en stark identifiering och tillhörighet 

till de kurdiska rötterna i det självklara valet av färger på matchdräkter. I detta sammanhang 

fungerar Dalkurds matchdräkter som heliga föremål, med tydliga kopplingar till kurdernas 

nationella flagga.118 Texterna visar även att Dalkurds betydelse för kurder är mycket större än 

ett kurdiskt fotbollslag i diasporan eller en kurdisk förening. Laget har ett symboliskt värde 

som kan jämföras med ett landslag då kurderna saknar ett eget sådant. Här nedan kan vi läsa 

några exempel som visar upplevelsen av Dalkurds symboliska värde för kurder: 

Därutöver har Dalkurd blivit något av ett landslag för kurder runtom i världen. Illusionen om 

ett folk utan landslag är krossad. När det kommer till den punkten så vill vi bara bestå. 

Dalkurd FF ska fortsätta att vara en sportslig identitet och en stolthet för kurder.119 (Diljen 

Otlu- tidigare sportchef) 

Vi är från Borlänge och Dalarna men det kurdiska finns ju i namnet, i flaggan, i färgerna. 

Kurderna har levt under förtryck i väldigt många år och har aldrig haft en tillhörighet: ett land, 

ett fotbollslag ... så dyker den här klubben upp. Det blir automatiskt lite som ett landslag. Det är 

bara att åka till de kurdiska delarna av Irak, Iran, Syrien och Turkiet. Alla känner till Dalkurd. 

Alla vet hur det går.120 (Adil Kizil, dåvarande målvakt i Dalkurd och numera sportchef)  

Det här är större än vad folk tror, inte bara för Dalarna och våra supportar i Sverige utan för 

alla kurder runtom i världen. Flera miljoner kurder följer vårt lag och det här ger dem en stor 

jäkla glädje. 121 (Dalkurds lagkapten Peshraw Azizi om avancemang till Allsvenskan) 

Ett annat exempel på symboler som konstruerar Dalkurd FF:s identitet är klubbstyrelsens 

beslut om att lagkaptenen alltid ska bära tröjnumret 21, en siffra som har stark koppling till 

118 Kendal & Osbaldiston 2012. 
119 Autonom, ”Diljen Otlu: Dalkurd FF ska fortsätta att vara en sportslig identitet och en stolthet för kurder”, Beyan, 

13/12/2011. https://web-retriever-info-com.till.biblextern.sh.se/services/archive/doNavigatorDrilldown (Hämtad 2018-12-

01). 
120 Linus Schröder, ”Att leva med pressen är vardag för Dalkurd” Göteborgs Posten (TT), 26/9/2017. 

http://www.gp.se/sport/att-leva-med-pressen-%C3%A4r-vardag-f%C3%B6r-dalkurd-1.4670885 (Hämtad 2018-11-30). 
121 Oscar Magnusson, ”Är man förtryckt törstar man efter framgång”, Dala-Demokraten, 31/10/2017. https://web-retriever-

info-com.till.biblextern.sh.se/services/archive/doNavigatorDrilldown (Hämtad 2018-11-15). 
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den kurdiska historien och högtiderna. Dåvarande klubbchef Diljen Otlu förklarar 

anledningen:  

”Alla föreningar vill ju profilera vad de står för och vad deras identitet är. 21 står för den 21 

mars, som i princip är att betrakta som den kurdiska nationaldagen (kallas Newroz). Och på 

den kurdiska flaggan är det 21 solstrålar, så det är ett viktigt nummer för kurder. För oss är 

det viktigt att tydliggöra vad vi står för. …… Det var något som jag och vår ordförande 

diskuterade och vi tyckte att det var ett bra sätt att förstärka den här klubbens identitet och 

symbolik”.122 

Flera fotbollsklubbar använder sig av liknande symboler för att förstärka tillhörigheten och 

den gemenskap som förknippas med dem. I Sverige är det många fotbollsföreningar, som 

Malmö FF och Hammarby, som har get nummer 12 till sina supportrar, eller AIK och 

Djurgården som har reserverat tröjnummer 1 till sina,123 för att förstärka identiteten och 

symbolvärdet. I den globala fotbollsvärlden finns även andra exempel som styrker 

tröjnummers symboliska värde för klubben.124 

”Vi spelar med den kurdiska flaggan på bröstet” 

Det symboliska värdet är viktigt för klubben även när det gäller legendariska spelare, ledare 

eller tränare.125 I Dalkurds fall finns det ett antal fotbollsspelare som med sina historier och 

engagemang har en central roll när det gäller föreningens identitetsskapande.  

När det gäller vilket upptagningsområde föreningen använder sig av för att uppfostra och 

rekrytera spelare finns en tydlig tendens att ha fotbollsspelare med kurdiska bakgrund i första 

hand. Detta har varit tydligare när laget spelade i lägre divisioner. Däremot när det gäller 

fotbollsspelare saknas det grunder att hävda tydliga kopplingar till det regionala eller det 

lokala. Men det finns ändå en intressant fotbollsspelare Alexander Ekblad som har spelat 

fotboll i laget sedan 2008 och därmed är, med sina 11 år, den spelare som har varit längst i 

Dalkurd. En annan spelare är Ahmad Avad som är fostrad i Brage men har spelat i Dalkurd 

totalt fem år. Förutom de två spelarna är det väldigt svårt hitta spelare som kan förknippas 

122 Kristian Bågefeld, ”Därför ska han alltid bära 21”, Dalarnas Tidningar, 4/5/2013. https://web-retriever-info-

com.till.biblextern.sh.se/services/archive/search (Hämtad 2018-11-23). 
123 Axel Pershagen, ”AIK tar efter Djurgårdens exempel”, Fotbollskanalen, 01/4/2009. 

https://www.fotbollskanalen.se/allsvenskan/aik-tar-efter-djurgardens-exempel/ (Hämtad 2018-11-20). 
124 Många spelares tröjnummer som har betytt mycket för klubben pensionerades. Till exempel Maradonas nummer 10 i 

Napoli, Johan Cruyffs 14 i Ajax, Peles 10 i Cosmos, Baggios 10 i Brescia, Maldinis 3 i Milan, Bobby Moores 6 i West Ham. 

https://www.90min.com/tr/posts/3363540-futbol-tarihinde-forma-numarasi-emekli-edilmis-20-efsane-isim, (Hämtad 2018-

11-14) och senast Keneddys nummer 10 i Hammarby pensionerades av sina klubbar. Se Josefin Johansson, ”Bayern 

pensionerar hans nummer i tio år framöver”, Expressen, 4/11/2018. https://www.expressen.se/sport/fotboll/allsvenskan/bajen-

pensionerar-hans-nummeri-tio-ar-framover/ (Hämtad 2018-11-14). 

Andersson 2016.
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med den lokala tillhörigheten. En jämförelse kan göras med Assyriska och Syrianska som 

oftast var noggranna att ha assyrier/syrianer i sitt lag, men hade svårigheter att rekrytera 

etniska svenskar.126  

I texterna lyfts tre fotbollsspelare ofta fram som jag anser är viktiga symboler i föreningens 

korta historia. Den första spelaren är Adil Kizil som tidigare varit målvakt i Dalkurd, och som 

numera är anställd av klubben som VD. När Dalkurd grundades 2004 var Adil Kizil en 

lovande 20-årig målvakt, på gränsen till att slå sig in i Brage och Superettan, men nästa 

säsong bytte han till Dalkurd och började spela i division 6.127 Anledningen är tudelad:  

Ramazan menade att han inte skulle kunna övertyga andra spelare att komma till Dalkurd om 

inte ens hans egen son (Adil Kizil) skrev på. Då spelade det ingen roll att Adil var 

Superettanspelare128 (Elvan Cicen, tidigare tränare och ungdomsledare) 

Det var ju ett ganska galet steg, men det var som pappa sa: ”Vi pratar om hur vi sätter det 

sociala framför fotbollsframgångarna. Men om inte ens min egen son tror på det – vem ska då 

göra det?129 (Adil Kizil, tidigare målvakt, numera sportchef) 

Att Adil valde att spela för Dalkurd i division 6, trots att han hade möjlighet till spel i 

Superettan eller division 1, har ett symboliskt värde som i stort sett kan förklaras med 

föreningens ambitioner att göra en social insats genom att bilda en kurdisk förening som ska 

hjälpa ungdomar. Men det kan även förklaras med Dalkurs höga sportsliga ambitioner och 

hårda satsning.  

En annan symbolspelare för Dalkurd är Brwa Nouri som spelade i Dalkurd i fem år och även 

var lagkapten. Nouri som värvades till AIK när han var 13 år sågs som en stor talang under 

ungdomsåren och spelade U-17 och U-19 för det svenska landslaget130. Han var en av de 

ungdomar med kurdisk bakgrund som hade hamnat i narkotikamissbruk och kriminalitet 

vilket gjorde att han blev utkastad från flera fotbollslag. Som 19-åring blev han dömd för 

narkotikabrott, blev sparkad från de tre senaste klubbarna han spelat i och till slut avstängd 

från sin moderklubb AIK. 131  

126 Andersson 2016. 
127 Niva, Sportbladet, 11/10/2014. 
128 Magnusson, Dala Demokraten, 31/10/2017. 
129 Niva, Sportbladet, 11/10/2014.
130 Olof Lund, ”Brwa Nouri”, Lunds Podcast Avsnitt 137, 2017 https://player.fm/series/lundh-133866/137-brwa-nouri 

(Hämtad 2018-11-28). 
131 Ibid. 

https://player.fm/series/lundh-133866/137-brwa-nouri


Jag famlade i mörkret. Vem skulle vilja ha mig nu? Där och då nådde jag min absoluta botten. 

Jag flydde från smärtan genom att knarka132 (Brwa Nouri, tidigare lagkapten i Dalkurd)  

Då kontaktar Dalkurd FF Nouri: 

De ville hjälpa mig och det berodde mestadels på att jag var kurd och kunde spela fotboll. I 

Dalkurd fick jag den familjekänsla jag saknat, omtanken. Jag fick hjälp med allt, med att bygga 

upp mig själv, med att tycka saker var roligt igen133 (Brwa Nouri) 

Nouris historia är ett bra exempel på Dalkurds engagemang i samhällsfrågor med fokus på 

just kurder i Sverige. Att Nouri har kurdisk bakgrund är en grundorsak till att föreningen 

kontaktar honom och visar engagemang för att han ska lyckas med sitt liv, men även som 

fotbollsspelare. Det engagemang som föreningen visar handlar om identifiering och 

tillhörighet till det kurdiska ursprunget. Nouris historia är intressant även utifrån teorier som 

bygger på hur fotboll används som verktyg för integration och sammanhållning, där 

verksamheten tar sin form som plats för ungdomar.134  

En annan spelare som har blivit symbol för Dalkurd är lagkaptenen Peshrew Azizi med 

nummer 21. Azizi som kom till Dalkurd 2011, från det Allsvenska laget Syrianska som 

var två steg högre upp i seriesystemet. Han tog kaptensbindeln efter Brwa Nouri när 

denne lämnade Dalkurd för Östersund. Anledningen varför Azizi väljer att flytta till 

Dalkurd från ett allsvenskt lag är den nationella tillhörigheten. Peshrew väljer sin 

kurdiska identitet före sin egen fotbollskarriär. Det höll honom också kvar i Dalkurd 

medan laget spelade i Allsvenskan och Superettan, där Azizi satt på bänken för det 

mesta och fick väldigt lite speltid (på grund av tuffare konkurrens om en plats i startelvan).  

Att Peshraw är den som pushar på laget och jublar mest av alla när vi gör mål, trots att han 

inte får mycket speltid i Superettan, säger egentligen allt om hur mycket klubben betyder för 

honom135 (Elvan Cicen) 

Det som avgjorde var att vi spelar med den kurdiska flaggan på bröstet. Hade det inte varit för 

den hade jag nog spelat någon annanstans. När du förstår vad den där flaggan betyder så 

kommer du ha ett helt annat hjärta på planen och bli en helt annan spelare för klubben.136 

(Peshrew Azizi, lagkapten i Dalkurd) 

132 Ibid. 
133 Jenny Agö, ”Från kriminalitet till regnbågar – Brwa Nouris långa resa tillbaka”, kit.se, 7/4/2017. 

https://kit.se/2017/04/07/82818/fran-kriminalitet-till-regnbagar-brwa-nouris-langa-resa-tillbaka/ (Hämtad 2018-11-21). 
134 David Ekholm & Magnus Dahlstedt,”, Fotboll och sammanhållningens pedagogik” i Gränsöverskridande socialt arbete, 

red. Magnus Dahlstedt. (Författarna och Gleerups Utbildning AB, 2018).
135 Magnusson, Dala-Demokraten, 31/102017. 
136 Niva, Sportbladet, 11/10/2014. 

https://kit.se/2017/04/07/82818/fran-kriminalitet-till-regnbagar-brwa-nouris-langa-resa-tillbaka/


Sammanfattningsvis framkommer i texterna att Dalkurd FF har en stark koppling med sina 

kurdiska rötter genom, sitt namn, klubbmärket, färger på dräkter eller att styrelsen fattar ett 

beslut att lagkaptenen alltid ska bära matchdräkten med nummer 21 som är en symbol för 

kurdiska folket. Alltså de symboler som presenterar föreningen förknippas främst med den 

nationella kurdiska identiteten även att det förekommer regionala och lokala symboler. 

Samtliga spelare som har blivit en symbol för laget har en kurdisk bakgrund och samtliga 

visar en historisk, politisk medvetenhet för den kurdiska frågan.137 

Alltifrån ordförande till spelare görs det kopplingar mellan den kurdiska historien och 

kurdernas saknad av ett eget land är anmärkningsvärt utifrån att den kurdiska identiteten lyfts 

fram tillsammans med det sociala ansvaret.138 Men i de analyserade texterna framkommer det 

inte någon direkt identifiering med det geografiska platsen på ett historisk sätt som till 

exempel IK Brage gör139 eller som Barcelona FC har kopplingar till sin katalanska historia.140 

I detta sammanhang är det intressant att jämföra Dalkurd FF med Barcelona FC som har blivit 

en symbol för den Katalanska nationalismen. Liksom Barcelona FC har Dalkurd FF blivit 

som ett landslag för världskurder. I båda fallen har fotbollen varit ett verktyg som skapar 

engagemang för en nationell kurdisk respektive katalansk gemenskap. I de här fallen har sport 

en viktig roll när det gäller att skapa en känsla av gemenskap i en grupp, framförallt för 

etniska grupper. 

5.2. Dalkurd FF:s sociala relationer  

Det sociala nätverk som Dalkurd har haft är också viktigt för att kunna förstå föreningens 

relation med andra aktörer runt fotbollsklubben; kommun, press, sponsorer, supportrar och 

andra klubbar som kan vara rivaler till Dalkurd. Genom detta kan något sägas om den lokala 

och transnationella identitetens karaktär.141 Analysen av föreningens sociala relationer kan ge 

en bild av hur föreningen verkar gentemot dessa aktörer som finns både på lokalt, nationellt 

och internationellt plan.   

Relationer med kommunen  

Relationen mellan Dalkurd och Borlänge kommun har i stort i sett präglats av arena/flytt-

frågan, som blev aktuell sedan Dalkurd började spela fotboll på elitnivå. Även om 

diskussionerna kring arenan och flyttfrågan är centrala beskriver det inte hela bilden. Därför 

137 Se avsnitt 5.1. 
138 Se avsnitt 5.1. 
139 Andersson 2016. 
140 Gomez- Baltel, 2015. 
141 Jämför med Andersson 2016. 



är det viktigt att relationen mellan de två aktörerna analyseras historiskt. För att kunna se 

helheten analyseras relationen utifrån några centrala underteman som finansiering, 

arenafrågan, som även innefattar arenareklamen, och frågan om flytt.142  

Enligt fotbollshistorikern Thorbjörn Andersson är kommunernas främsta ansvar att skapa 

grundläggande förutsättningar för fotboll.143 Därför präglas föreningens relation med 

kommunen av just frågor kring förutsättningar.  

De första kontakterna har en ganska positiv karaktär då kommunen uppskattar att föreningen 

jobbar med sociala frågor och framför allt bidrar till integrationen.  

De har ett väldigt omfattande program. Vi bedömer att verksamheten har en räckvidd som gör 

att nya grupper engageras 144(kommunalråd i Borlänge kommun 1998–2006, Peter Hultqvist) 

Därför beviljar finansutskottet i Borlänge kommun Dalkurd 15 000 kronor i extra 

föreningsbidrag år 2005 då föreningen, enligt kommunen, jobbar med en tydlig social 

inriktning som fokuserar på integration och jämställdhet genom olika aktiviteter i 

kommunen.145  

Den goda relationen var ömsesidigt och både Dalkurd FF och kommunen var nöjda och stolta 

över arbetet som bedrevs kring integrationsfrågor. Forskning har tidigare visat att det uppnåtts 

goda resultat när kommuner bedriver sociala projekt tillsammans med en fotbollsklubb genom 

att använda idrotten som ett verktyg för att skapa integration och sammanhållning.146 

”Folket som saknar eget land… Dalkurd FF saknar egen plan och klubbhus” 

Den väl fungerande relationen mellan kommunen och föreningen börjar förändras först i och 

med Dalkurds snabba uppklättring i fotbollens seriesystem. Då har laget under fyra år vunnit 

och klättrat från division 6 till division 2. Föreningen, som har spelat sina matcher på olika 

fotbollsarenor på orten, uttrycker önskemål till kommunen om en egen hemmaarena redan 

våren 2007. Föreningen har under två år en fungerande dialog med kommunen gällande 

arenafrågan fram till hösten 2008 då Dalkurd är klara för division 2. Då reagerar föreningen 

och lägger ansvaret på kommunen för att klubben står utan hemmaarena. Dalkurd FF lägger 

ansvaret på kommunen över att klubben saknar klubbhus och egen arena, och hävdar att 

kommunen har motarbetat föreningen.  

142 Ibid. 
143 Ibid. 
144 Jerry Brodin, Borlänge Tidning, 27/10/2005. 
145 Ibid. 
146 Ekholm & Dahlstedt 2018, s.109 och 124. 



Kurder. Folket som saknar eget land. Som förening saknar Dalkurd FF egen plan och klubbhus 

i Borlänge. - Är det vårt öde? Vi tänker inte acceptera det ödet. Vi kämpar vidare.147 (Ramazan 

Kizil, ordförande i Dalkurd sedan 2004). 

De flesta andra klubbar hade inte ens klarat sig en månad med våra förutsättningar. Efter snart 

tio års kamp har vi fortfarande inte ens fått möjligheten att bygga ett eget klubbhus. Dalkurd... 

Ett folk utan land, en klubb utan hem148 (Ramazan Kizil) 

Vi känner oss lurade av kommunen. Inför årets serie var vi lovade att få en plan på Sportfältet. 

Men den har inte blivit av.149 (Elvan Cicen, tidigare tränare och ungdomsledare) 

Att ordföranden Ramazan Kizil gör kopplingar mellan den kurdiska historien och kurdernas 

avsaknad av eget land har betydelse utifrån att den kurdiska identiteten lyfts fram och inget 

annat. Dalkurd menar också att kommunen har favoriserat Brage när det gäller dessa frågor. 

Kommunstyrelsen förklarar Dalkurds uteblivna arena utifrån sina ekonomiska förutsättningar, 

samt med fotbollförbundets höga krav vad gäller arenan. Men kommunen har en alternativ 

lösning för Dalkurd FF som i sin tur väcker känslor hos ortens elitlag IK Brage som har varit 

ensamt om att representera de högre serierna i Borlänge under nästan hundra år när det gäller 

herrfotbollen.  

De nya kraven från förbundet är många och dyra. Jag har haft flera möten med representanter 

för Dalkurd där lösningen för A-laget med Domnarvsvallen lagts fram.150 (fritidsnämndens 

ordförande, Ola Brossberg) 

”Gamla försyndelser” 

Arenafrågan löstes tillfälligt genom att Dalkurd fick börja spela sina matcher på 

Domnarsvallen, men detta banade samtidigt väg för nya konflikter mellan föreningen och 

Borlänge kommun där IK Brage blev en tredje part. Enligt avtal mellan IK Brage och 

Borlänge kommun hade Brage rätten att driva Domnarsvallen och där ingick även 

reklamplatser och servicestationer.151  

147 Kennet Iseli, ”Kommunen har bollen”, Dala-Demokraten, 11/9/2008. https://web-retriever-info-

com.till.biblextern.sh.se/services/archive/search  
148 Niva, Sportbladet, 11/10/2014. 
149 Mårten Lång, ”Hoppas på konstgräs”, Dala-Demokraten, 2/9/2008.  https://web-retriever-info-

com.till.biblextern.sh.se/services/archive/search (Hämtad 2018-11-25). 
150 Iseli, Dala-Demokraten, 11/9/2008.
151 Per-Åke Granlund, ”Dalkurd tar strid om Domnarvsvallen”, Dalarnas Tidningar, 29/4/2010, https://web-retriever-info-

com.till.biblextern.sh.se/services/archive/doNavigatorDrilldown (Hämtad 2018-11-22). 

AB Domnarvsvallen är ett bolag som ägs av IK Brage. Bolaget har även samma styrelse som IK Brage. Bolagets främsta 

uppgift är att sköta och driva Domnarvsvallen samt Vallenhallen. Aktiebolaget har tre anställda. Anläggningens driftsbidrag, 

som är ett årsavtal, uppgår 2010 till 1,84 miljoner kronor. 
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Det känns som att inte vi har samma förutsättningar som Brage att bedriva elitfotboll. Först ska 

vi betala så mycket pengar för matcharenan och sedan får vi inte använda kiosker, sjukrum och 

reklamplatser som vi vill 152(Ramazan Kizil) 

Enligt en granskning som har gjorts av Borlänge Tidning den 31 Mars 2012, avseende bidrag 

och stöd som lagen får från kommunen, framkommer stora skillnader till Brages fördel.153 En 

förklaring som kommer från kommunledningen är att Brage spelar i en högre serie än 

Dalkurd.154 En annan förklaring bygger på Brages långa historia i Borlänge, som även 

påverkar kommunledningen. Kultur- och fritidsnämndens ordförande Ola Brossberg förklarar 

Brages relation till kommunen och skillnaden med Dalkurd i ett reportage i samma tidning:  

Vi vet att Brage har ett högt driftsbidrag, vilket grundar sig på gamla försyndelser, men de 

kommer att rättas till.155(Ola Brossberg) 

I samma reportage framför Brossberg sin syn på Dalkurd och menar att en del problem som 

uppstår beror på klubbens snabba utveckling både sportsligt och organisatoriskt. Men han 

pekar även på en annan intressant punkt. Det gäller föreningens identitet, som enligt 

Brossberg inte existerar, vilket utan att spekulera för mycket kan tolkas - utifrån textens 

sammanhang – som att Dalkurd har svårt att identifiera sig lokalt: 

Vi förstår att Dalkurd haft vissa problem, men att de samtidigt lider av växtvärk…… Klubben 

behöver en egen identitet. Idrottsligt gör de ett bra jobb och de lyckas även socialt sett med 

ungdomarna.156 

Frågan kan kanske förstås bäst genom att jämföra med Assyriskas och Syrianskas relationer 

med Södertälje kommun, två lag som har haft en liknande resa. Enligt Andersson var 

relationen till kommunen den svagaste länken i nätverket som de båda lagen hade.157 Detta 

förklarar han med delvis diskussionen kring ”arenafrågan”158 trots att till slut byggdes en 

arena för två lagen av Södertälje kommun. Södertälje kommun visade även intresse att 

förstärka lagens koppling till det lokala genom att försöka ändra klubbens emblem till 

152 Ibid. 
153Jerry Brodin, ”IK Brage får betydligt mer stöd än DalkurdFF”, Borlänge Tidning, 31/3/2012. https://web-retriever-info-

com.till.biblextern.sh.se/services/archive/search (Hämtad 2018-11-20). IK Brage: -240 000 kronor (2011). Reklam på 

arenan, dräkter och i trycksaker. Åtta plusbiljetter. 50 000 kr avser att Brage tar ansvar i samhället, 50 000 avser Dalecarlia 

cup där kommunen har reklamplats. Årets avtal inte klart. -172 000 kr i verksamhetsbidrag. Har minskat de senaste åren. -

Cirka 1,9 miljoner för driften av Domnarvsvallen. Kommunen äger anläggningen. -Eventuellt evenemangsbidrag Dalecarlia 

cup.  

Dalkurd: 0 kronor. Inget sponsor- eller samarbetsavtal. -60 000 kr i verksamhetsbidrag. Har ökat de senaste åren.  
154 Ibid. Då spelade Brage i Superettan och Dalkurd i division 1.  
155Granlund, Dalarnas Tidningar, 29/4/2010.
156 Ibid. 
157 Andersson 2016. 
158 Ibid. 
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”Assyriska FF Södertälje” utan att lyckas.159 Liksom Dalkurd har även dessa två lag 

diskuterat att flytta från kommunen.160 Skillnaden är att Assyriska och Syrianska ändå stannat 

i kommunen. En anledning kan vara att lagen i Södertälje stannade för att de till sist fick en 

arena. En annan anledning kan vara att Södertälje saknar etablerade fotbollslag som skulle 

konkurrera med Assysriska och Syrianska, på samma sätt som IK Brage i Borlänge, som 

bildades nästan hundra år innan Dalkurd. 

Diskussionerna kring arenafrågan väckte tankar hos Dalkurds ledning om en eventuell flytt 

till en annan kommun. Diskussionerna och de skilda uppfattningarna om arenafrågan och 

finansieringen fortsatte ända tills Dalkurds avancemang blev verklighet och föreningen 

beslutade att flytta från Borlänge kommun. Då frågan är intressant utifrån olika aspekter - inte 

bara gällande relationen till kommunen - analyseras saken i nästa kapitel då har vi hela bilden 

med oss, vilket får anses vara viktig för en rimlig analys.  

”Av lagets fyrtioåtta sponsorer kan du äta snabbmat på tjugosex…” 

En annan viktig faktor när det gäller fotbollsföreningarnas sociala nätverk är sponsorerna. Till 

sponsorer räknas samtliga lokala, regionala och nationella aktörer som stödjer 

fotbollsföreningen på olika sätt. 161 Hit kan även räknas internationella aktörer när det gäller 

en del fotbollsklubbar. När det gäller Dalkurds sponsorer så är det ofta pizzerior och 

restauranger som har varit de aktörer som bidragit till föreningen162.   

Amore i Leksand har funkat ekonomiskt i flera år, så i fjol unnade sig Adnan en ny utgift: Han 

skickade sextontusen kronor till ett division tre-gäng borta i Borlänge, ett lag han knappt sett 

och som förvarade utrustningen i garage och bakluckor. I gengäld krävde han ingenting. Inte 

ens pizzerians namn på matchdräkten. Nu står ändå Amore (Pizzeria) listat på Dalkurds 

hemsida bredvid andra företag: Botans kebab i Stockholm. Insjön pizzeria. Pizzeria Erkut i 

Rättvik. Av lagets fyrtioåtta sponsorer kan du äta snabbmat på tjugosex…163  

Många av dessa pizzerior och restauranger stödjer föreningen på grund av sin kurdiska 

tillhörighet.164 Att dessa företag visar intresse för förening trots geografiskt avstånd kan 

förklaras med en slags gemenskap kring den kurdiska identiteten. Detta engagemang kan 

förklaras genom transnationella relationer som oftast byggs upp mellan migranter från samma 

159 Ibid. 
160 Ibid. 
161 Ibid. 
162 Haile m.fl. 2017.  
163 Autonom, Sportbladet, 27/4/2009. 
164 Ibid. 



ursprungsland för att hjälpa varandra.165 Men det är även intressant då de flesta av företagen 

är lokala och regionala aktörer.166 Det vill säga många av dessa företag kommer från Borlänge 

och Dalarna. Detta innebär geografisk tillhörighet tillsammans med gemenskap kring kurdisk 

identitet tillsammans leder till starkare engagemang.  

Förutom dessa småföretag finns en del stora, som har varit med från början och fortfarande är 

huvudsponsorer, som kan räknas som nationella sponsorer från andra delar av Sverige:  

Nej asså, det är ju Bazar (Snabbgross) och Järvsö (Kebab) har ju varit med sen starten i stort 

sett. Utan dom hade vi inte varit där vi är. Sen dom lokala sponsorerna är ju den största 

anledningen att vi är där vi är. … För dom ställer upp på och tycker att vi gör nånting bra, att 

vi gör nånting för deras barn och sånna saker.167 (Elvan Cicen) 

…och Sala Kebab sen 2008–2009. 2009 utökades de lokala pizzeriorna och restaurangerna och 

blev nationellt spridda168 (Adil Kizil, tidigare målvakt, numera sportchef i Dalkurd) 

Hos andra företag som finns i Borlänge och i regionen har Dalkurd inte på samma sätt lyckats 

få stöd. I en granskning som Borlänge Tidning gör vad gäller de lokala aktörernas (Borlänge 

kommun, Dalaflyg, Dala trafik, Borlänge Energi, Tuna byggen, Fastighets AB Hushagen) 

sponsring av två Borlängelag, IK Brage och Dalkurd, kommer det fram att det finns tydliga 

skillnader mellan de två lagen, till IK Brages fördel.169 Men i och med avancemanget till 

Superettan går en del lokala/regionala företag in som sponsorer för föreningen inför säsongen 

2016.170 I och med avancemanget till Allsvenskan sker en ökning av sponsorer och ihop med 

Älvsjö Kebab och Bazar Snabbgross, som var med från början, kan vi hitta andra sponsorer 

på nationell nivå som Svenska Spel, Högbergs Buss AB Uppsala och internationella 

sponsorer som Adidas, Wolkswagen, DHL, Lenovo, Fastlink, Viafone m.m.171 

Dalkurd har princip haft svårt att skaffa lokala/regionala sponsorer, åtminstone i jämförelse 

med IK Brage. De regionala och lokala företagen och Borlänge kommun har i stort sätt 

sponsrat Brage även om det förekommer en del sponsringar till Dalkurd efter avancemanget 

till Superettan. Därför flesta av föreningens sponsorer har varit kurdiska pizzerior och 

restauranger från hela Sverige fram till avancemanget till Superettan. En förklaring till detta 

kan vara att i ett brukssamhälle som Borlänge har en del företag sponsrat det lokala 

165 Gustafson 2007, s.22.23. 
166 Dalkurd FF, ”Våra sponsorer”, u.å., https://idrottonline.se/DalkurdFF-Fotboll/Sponsorer (Hämtad 2018-11-20). 
167 Haile m.fl. 2017. 
168 Ibid. 
169 Brodin, Borlänge Tidning, 31/3/2012.    
170 Dalkurd FF, u.å., Ex. på företag: Mockfjärds hus, Midroc, Flügger Färg, PlåtLars AB, Falu Trävaru, BBM Golv.
171 Dalkurd FF, ”Våra partners”, u.å., https://dalkurd.se/vara-partners/ (Hämtad 2018-12-12). 
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fotbollslaget vilket i första hand varit IK Brage.172 Det är inte så underlig då laget traditionellt 

varit ortens enda elitfotbollslag, innan Dalkurds idrottsliga framgångar. 

”… Dalkurd kan bli som en bro mellan Sverige och Kurdistan” 

Av dessa sponsorer är Fastlink nog den mest intressanta partnern för föreningen, då intresset 

för Dalkurd ökar även på andra håll i världen efter avancemanget till Superettan. Detta är en 

särskiljande egenskap hos Dalkurd som lyckas dra till sig utländska företag på grund av sin 

kurdiska identitet. 

Två stenrika kurdiska bröder går in som delägare i Dalkurd och ett av målen är att nå 

Champions League. Adil Kizil är sportchef för Dalkurd. Han förklarar brödernas engagemang 

med att Dalkurd blivit som ett landslag för alla kurder. (Sveriges Radio Dalarna)173 

På företagets hemsida står det att ”Fastlink” has entered the Kurdish Telecom and Data 

Market as the first 4G LTE operator in Iraq; and one of the very few 4G LTE operators in the 

Middle East”174. I februari 2016 står det klart att företaget som ägs av två kurdiska affärsmän 

köper 49% av aktierna i Dalkurd AB. Den unika investeringen förklaras av parterna: 

Vi förbättrar våra möjligheter att bli en jättestor klubb. Vi vill bli stora i Borlänge, i Dalarna, i 

Sverige och samtidigt bli alla kurders lag… Meningen är att vi ska byta kunskaper med 

varandra. Allt som inte finns i Kurdistan, men som finns i Sverige kan vi hjälpa till med och 

tvärtom.175 (Ramazan Kizil, ordförande i Dalkurd sedan 2004) 

Jag och min bror har följt Dalkurd de senaste åren och tycker att det är en fantastisk klubb. Om 

vi kan hjälpa till med finansieringen, så kommer den att bli ännu bättre och kunna avancera 

ännu snabbare i seriesystemet. Vi hoppas också att Dalkurd kan bli som en bro mellan Sverige 

och Kurdistan. Vi är övertygade om att klubben har en bra framtid. Vi vill vinna folkets hjärta 

och fansens lojalitet…. Generellt kan man säga att hälften av de fotbollsintresserade kurderna 

håller på Barcelona och andra halvan på Real Madrid. Vårt mål är att 70 procent ska ha 

Dalkurd som sitt förstalag…. Jag är Chelsea-fan, men Dalkurd är en annan grej. Det är våra 

spelare som spelar för den kurdiska flaggan. I mina ögon är Dalkurd nummer ett som 

klubb176(Sarkad Junad, en av bröder som investerat i Dalkurd) 

172 Jmf. med Andersson 2016, s.28. 
173Autonom, ”Därför går miljardärerna in i Dalkurd”,  Sveriges Radio, 9 /2/2016. 

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=161&artikel=6364650 (Hämtad 2018-11-20). 
174 Fastlink, ”Get to now Fastlink”, u.å., http://fast-link.com/ (Hämtad 2018-11-20). 
175 Stefan Ericson, ”Klart: kurdiska affärsmän köper 49 procent av aktierna i Dalkurd AB”, Dalarnas Tidningar, 7/2/2016.  

https://www.dt.se/artikel/superettan/klart-kurdiska-affarsman-koper-49-procent-av-aktierna-i-dalkurd-ab (Hämtad 2018-11-

20). 
176 Ibid. 

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=161&artikel=6364650
http://fast-link.com/
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De gemensamma punkterna som kommer fram i uttalandena är samarbete mellan Sverige 

och Kurdistan, att man vill bli alla kurdernas första lag och att målet är att nå Champions 

League inom en snar framtid. 

Dessa punkter kan förklaras med Glick-Shillers begrepp gränsöverskridande medborgarskap 

som handlar om ett transnationellt socialt område, som syftar på att konstruera dubbla 

lojaliteter gentemot Sverige som bosättningsland och Kurdistan som hemland samt bygger ett 

nätverk mellan två stater.177 Den andra punkten handlar mest om engagemang för den 

kurdiska gemenskapen som kan relateras till långdistansnationalism.178 

”Borlängelaget Dalkurd” 

Media har som en tredje aktör i fotbollsföreningens sociala relationer en viktig roll när det 

gäller identitetsskapande processer för klubben.179 Den lokala och regionala pressen har en 

avgörande roll för klubbens identitet och tillhörighet i det lokala samhället. Lokalpressen har 

sin roll i att skapa regionala föreställda gemenskaper.180 Men det är också viktigt att analysera 

de nationella och internationella mediernas roll i sammanhanget. När det gäller Dalkurd har 

kurdiska media, även sociala, spelat en central roll för lagets identitet.  

I den lokala och regionala pressen förknippas Dalkurd oftast med Borlänge. I de lokala och 

regionala publiceringarna benämns Dalkurd med begrepp som ”Borlängelaget” 

”Borlängeklubben” ”Dalalaget” medan benämningar som ”invandrarlaget” och 

”invandrarföreningen” används ganska begränsat. En vanlig matchrapportering efter Dalkurds 

matcher:  

Efter en stark andra halvlek kunde Borlängelaget besegra Skiljebo med 3–1 i årets första 

träningsmatch”.181 (Dalarnas tidningar) 

Relationen mellan fotbollsföreningen och massmedia har i stort sätt varit positiv oavsett om vi 

ser till den lokala, regionala, nationella eller transnationella journalistiken.  Massmedierna har 

varit generösa vad gäller att rapportera om Dalkurd som ”ett lyckat socialt projekt” och som 

en engagerad kurdisk förening med sina politiska aktiviteter. Den lokala och regionala 

journalistiken182 har bidragit till att Dalkurd trots allt kunde bygga lokala och regionala 

identifikationer, även om det inte återspeglar hela bilden. Enskilda journalister, både lokalt 

177 Glick Schiller 1995.  
178 Ibid. 
179 Andersson 2016. 
180 Ibid. 
181Thomas Lind, ”Dalkurd vaknade i andra halvlek”, Dalarnas Tidningar, 15/2/2014. https://web-retriever-info-

com.till.biblextern.sh.se/services/archive/search (Hämtad 2018-11-20). 
182 Andersson 2016. 

https://web-retriever-info-com.till.biblextern.sh.se/services/archive/search
https://web-retriever-info-com.till.biblextern.sh.se/services/archive/search


och nationellt har följt klubben under många år vilket är en viktig process i 

identitetsskapandet.183 Även Assyriska och Syrianska i Södertälje har framställts på ett 

liknande sätt i massmedia, som avviker från andra aktörers relationer till klubbarna.184 

Även i nationella media beskrivs Dalkurd oftast i positiva ordalag. En sportjournalist som har 

följt Dalkurd i många år är Kristian Bågefeldt. Han beskriver intresset för Dalkurd i en 

krönika:  

För så är det ju faktiskt i skrivande stund. I riksmedia, i morgonsoffor eller via kändisars 

Twitter-konton - Dalkurd är glödhett åt vilket håll man än vänder sig”.185 (Kristian Bågefeldt) 

En annan del av medias beskrivning av föreningen rör den kurdiska tillhörigheten. Samtliga 

lokala, regionala och nationella media i Sverige har förmedlat detta i sina rapporteringar om 

Dalkurd. 

 Förra veckan blev det klart att ett invandrarlag från Borlänge kommer att spela i division 6 

nästa år. Dalkurd är namnet på den nya klubben och som namnet skvallrar om är det kurder i 

Borlänge som bildat…186  

”Den internationella storklubben med globalt rykte”  

Erik Niva som är en känd journalist som skriver på Sportbladet och är expertkommentator på 

Viasat Sport har också följt Dalkurds resa. I sina intervjuer med olika figurer i Dalkurd lyfter 

han fram föreningens tillhörighet till de kurdiska rötterna. Men Niva pekar även på den lokala 

gemenskap som skapas kring Dalkurd. 

Det finns två olika Dalkurd. Dels den lilla svenska småstadsföreningen där några få 

nyckelpersoner knallar runt med hela klubben på fickan – dels den internationella storklubben 

med globalt rykte.187 (Erik Niva) 

Som Erik Niva påpekar uppmärksammas Dalkurd även i internationella media. Internationella 

mediabolag som CNN, The Washington Post, The Guardian och Al Jazeera rapporterar om 

Dalkurd. Det gemensamma temat som lyfts fram är föreningens kurdiska identitet och den 

gemenskap som den har skapat för kurder i världen. I texterna märks det även en viss sympati 

för klubben.  

183 Ibid. 
184 Ibid.  
185 Kristian Bågefeldt, ”Potentiellt sett är Dalkurd en skyskrapa”, 2 /4/ 2016. https://web-retriever-info-

com.till.biblextern.sh.se/services/archive/doNavigatorDrilldown (Hämtad 2018-11-20). 
186Sven-Erik Karlsson, Dala-Demokraten, 14/9/2004. 
187 Niva, Sportbladet, 11/10/2014.
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Dalkurd FF: The football club that's also a 'country' for the Kurdish diaspora188 (CNN) 

Representing 40 million Kurds spread across the globe, Dalkurd have made remarkable 

headway in climbing towards their ultimate goal: to face a Turkish team in Kurdish colours and 

assert their identity through sport.189 (The Guardian) 

Att en klubb i Sverige blivit så populär ute i världen, att de gör något för sitt folk. Det är en 

väldigt intressant historia190 (Paul Rhys- Al Jazeera) 

Enligt en engelsk studie spelar massmedia en viktig roll i skapandet av föreställda 

gemenskaper191 genom produktionen av myter, symboler, legender osv.192 Det förkroppsligas 

i Dalkurds fall då nationell och internationell media bidragit till att skapa en gemenskap kring 

laget bland kurder. Att Dalkurd kan ses som ett ”landslag” beror delvis på den kurdiska 

historien men även den massmediala uppmärksamheten som varit avgörande. Flera 

forskningar som analyserar den kurdiska diasporans transnationella aktiviteter och relationer 

konstaterar att medias roll är centralt för diasporiska populationer, inte bara för att 

upprätthålla förbindelserna med ursprungslandet, utan också för att det bidrar till framväxten 

av föreställda gemenskaper.193 

Sociala mediers roll när det gäller Dalkurds internationella spridning och globala rykte är 

centralt. Dalkurd FF:s supportersida på Facebook vid namn ”Dalkurd Supporter” har i 

skrivande stund nästan 1,5 miljoner ”likes”. ”Det är fler medlemmar än majoriteten av de 

allsvenska klubbarnas motsvarigheter”.194 Hemsidan vänder sig främst till kurder i hela 

världen. Förutom nyheter och information om laget publiceras även nyheter om Kurdistan och 

kurder, kurdisk musik, bilder från Kurdistan på olika språk, främst svenska, men även 

kurdiska, engelska och turkiska. Forskning kring transnationalitet pekar på att även sociala 

medier har en central roll att skapa transnationella rum via tidningar, hemsidor som migranter 

har startat med hjälp av bosättningslandet och som har ett innehåll som riktar sig till den egna 

gruppens gemenskap.195 

Föreningen har även en annan Facebooksida vid namn ”Dalkurd FF Forum” som följs av 

cirka 29 000. Förutom Facebook finns Dalkurd på Instagram och har cirka 270 000 följare.  

188 CNN 2017 
189 The Guardian 2017. 
190 Louise Sundsröm, ”Dalkurd - hett i global media - Uppmärksammas av Al Jazeera”, Borlänge Tidning, 6/11/2014. 

https://web-retriever-info-com.till.biblextern.sh.se/services/archive/search (Hämtad 2018-11-21). 
191 Andersson 2016 s.28 
192 Ibid. 
193Gustafson 2007; Wahlbeck 1999; Khayati 2008 och Khayati & Dahlsted  2015.  
194 Dalkurd FF, 2Om oss”, u.å. 
195 Gustafson, 2007; Wahlbeck, 1999; Khayati, 2008 och Khayati & Dahlsted, 2015.

https://web-retriever-info-com.till.biblextern.sh.se/services/archive/search


Intresset för Dalkurd finns även i media från Kurdistan. Dalkurds matcher i Superettan sändes 

live från det kurdiska tv bolaget ”Vin TV” och fotbollsmatcher i Allsvenskan sänds av 

WebTV-kanalen ”KurdGoal”. Även en sportjournalist från norra Kurdistan vid namn Ali 

Fikri Isik som följer Dalkurd har publicerat ett 40-tal kolumner hos flera olika kurdiska 

webkällor som ”Basnews” och ”Diyarin Sesi”.196 Kolumnerna har även publicerats på 

Facebook sidan ”Dalkurds Suporter” på turkiska.  

 Även sociala medier har spelat en central roll när det gäller att bygga gemenskap med kurder 

i hela världen. Att till exempel kurdisk television sänder Dalkurds matcher live sedan 2016, 

samt det storartade engagemanget på sociala medier från kurder i hela världen är några 

exempel på engagemang som sträcker sig över nationella gränser.  

Dalkurds supportersida tar även emot tusentals hatmejl, hackerattacker och påhopp på grund 

av att laget anses vara ett landslag.197 En av administratörerna (Miran Fisli) beskriver på 

Facebooksidan attackerna på nätet: 

Det är hatmail. Svordomar och anklagelser på turkiska om att vi ska vara terrorister. Mycket 

fula meddelanden och inget med substans i… Dalkurd har blivit mer känt i världen och det är 

en känslig grej att det går bra för kurder. Så fort man visar upp sin identitet svartnar det för 

ögonen på dem198 

”Dalkurd toppar superettans publikliga borta, hemma har läktarna traditionellt gapat 

tomma” 

Supportrarna anses vara de tydligaste bärarna av lokalpatriotism genom engagemang, 

supporterklubbar, medlemskap, ekonomisk hjälp och inte minst stämningsskapande på 

matcherna genom sånger och hejarop.199 Dalkurd har en unik situation när det gäller sin 

publik då större delen av publiken inte finns i Borlänge. Detta försvårar för Dalkurd att bygga 

gemenskaper med lokalbefolkningen.   

Faktum är att Dalkurd toppar Superettans publikliga borta, med i snitt 3 286 personer, följt av 

Örgryte på 2 624. Totalt har 23 002 personer sett Dalkurd spela på bortaplan hittills. Det kan 

196 Ali Fikri Isik, ”Kolumner om Dalkurd” Diyarin Sesi, u.å.,https://www.diyarinsesi.org se även Basnews, u.å., 

http://www.basnews.com (Hämtad 2018-12-25). 
197 Louise Sundström, ”Hatet har blivit vardag för Dalkurdsupportrarna”, Dala- Demokraten, 20/9/2016, 

https://www.dalademokraten.se/artikel/superettan/hatet-har-blivit-vardag-for-dalkurdsupportrarna-sa-fort-man-visar-upp-sin-

identitet-svartnar-det-for-ogonen-pa-dem (Hämtad 2018-11-29). 
198 Ibid. 
199 Andersson 2016.
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jämföras med det något trista hemmasnittet på 1 423 personer, eller plats 11 av 16 lag i 

hemmasnittsligan.200 

Anledningen är delvis att Dalkurds supportrar är spridda i hela landet men också att 

lokalbefolkningen inte kan identifiera sig med Dalkurd. Adil Kizil som sportchef i klubben 

ger sin syn på frågan:  

Man jobbar på bruket och går på Vallen. Det är ett ordspråk och det är sant. Man jobbar på 

SSAB eller pappersbruket och går på Brages matcher. De har suttit där i 100 år. Vi får vinna 

nästa generation. Det tar tid att bygga upp en supporterskara som går på Dalkurds matcher. 

Den traditionen finns inte.201 

Men publiken är inte bara spridd över hela Sverige (även om de flesta finns i Stockholm, 

Uppsala och Mälardalen)202 utan miljoner supportrar finns utanför Sveriges gränser. Teknisk 

utveckling möjliggör att supportrarna, genom att använda sig av fansens webbsidor, kan bilda 

gemenskaper utan att ha geografisk tillhörighet. 203Dalkurd har förutom det officiella 

Facebooksidan ”Dalkurd Supporter” även en officiell supporterförening vid namn ”Roj 

Fans”204 . Föreningen bildades 2010 i Västerås av ett gäng eldsjälar som är spridda över hela 

landet och har cirka 1000 medlemmar205. En av medlemmarna vid namn Uffe Eken beskriver 

sina upplevelser efter Dalkurds avancemang till Superettan i en dokumentärfilm som gjorts av 

Acman Produktion:  

De har avancerat till Superettan, de har vunnit serien, de är fortfarande obesegrade, de ska gå 

obesegrade, hoppas! Vi vill att Dalkurds ska vara för alla kurder och alla kurdvänner så att vi 

kan vara tillsammans en söndag och bara må bra!206 

Det som central i relationen med supportrar när det gäller identifikationer har Dalkurds fall 

visat att den lokala identiteten inte den som är mest framträdande utan återigen de 

transnationella relationerna. Den det stora globala engagemanget via sociala medier, officiella 

supporterföreningen Roj Fans, supporterstödet vid bortamatcher, sånger och ramsor är tydliga 

exempel på att Dalkurd har en supportergrupp som bygger på en national kurdisk gemenskap 

genom transnationella relationer. 

200 Louise Sundström, ”Äntligen - Dalkurd fyllde Domnarsvallen”, Dala – Demokraten, 28/6/2016. https://web-retriever-info-

com.till.biblextern.sh.se/services/archive/search (Hämtad 201811-30). 
201 Linus, Göteborgs Posten, 26/9/2017.   
202 ibid 
203 Andersson 2016. 
204 Roj, på kurdiska betyder sol och syftar på solen i klubbmärket. 
205 Rojfans, ”Our Story”, u.å., https://www.facebook.com/Rojfans/ (Hämtad 2018-12-25). 
206 Ackman Produktion, ”En liten film om Dalkurd och Rojfans”, u.å., https://www.youtube.com/watch?v=Kc_m1PexSJs 

(Hämtad 2018-12-12).
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När det gäller Borlängeborna har föreningen haft svårigheter att skaffa supporterstöd trots 

sportsliga framgångar. Brukssamhället och dess kopplingar till lokalkonkurrenten IK Brage är 

nog den främsta förklaringen till detta. Att byta fotbollslag som supporter är inte så vanligt 

förekommande även om det nya laget, i det här fallet Dalkurd, har stora idrottsliga 

framgångar.207  

Det unika med Dalkurd är inte bara spridningen av supportrarna. Språket som används av 

supporterklacken är också unikt. Dalkurds supporterklacks sånger och ramsor är både på 

kurdiska och svenska (dalmål).    

”Fotbollsrivaliteter betyder inget längre” 

I supporterklackarnas sånger hyllas det egna laget medan motståndaren hånas och på så sätt 

skapas en ”vi mot dom”- känsla som i sin tur leder till rivalitet mot ett annat lag.208 Oftast 

uppstår rivalitet mellan två lag från samma stad eller kommun. När det gäller relationen 

mellan Dalkurd och Brage är rivaliteten inte lika het som den brukar vara mellan två lag från 

samma stad, men finns ändå.  

En viktig aspekt i rivaliteten är att heja på sitt eget lag och håna motståndarna.209 I Brages 

sånger finns det kopplingen till brukssamhället medan Dalkurds sånger handlar om den 

kurdiska gemenskapen, där den kurdiska enigheten är central. Sånger är på både kurdiska och 

svenska samt engelska texter kan förekomma. 

Det är nya vindar i fotbollsnationen, kanonen från Dalom spar ej på sitt krut. 

Det är friska grabbar och inte så smulor, det är kulor som de delar ut. 

De är inte alls bakom allsvenska flötet, i Götet sjöngs denna refräng: 

Brage, Brage. Det är i alla fall laget.  

Brage, Brage. Aldrig så tappar de taget. 

När elva masar målkalasar, ifrån publiken man hör denna kör: 

Brage, Brage. Det är i alla fall laget! 

På Domnarvets plan och kring Dalälvens stränder, det händer en hel del när det brakar 

loss.210(Brages supportrarnas sång) 

 

Vi är dalkurd vi är bäst vi är Dff .                             

Vi gör det för vårat land biji Kurdistan. Ez qurbana Kurdistan, Kurdistana me 

 (jag kan dö för dig Kurdistan) 

Kesk sor zer det är våran färg. (dina färger är grön, röd och gul..)  

207 Jämför med Andersson 2016, s.14. 
208 Jämför med Andersson 2016. 
209 Ibid 
210 Elof Ahrles, ”Brage Brage”, IK Brage, u.å., http://ikbrage.se/om-ik-brage   (Hämtad 2018-12-20). Texten är från Elof 

Ahrles hyllning till IK Brage från 1937, från låten ”Brage! Brage!” Även om det gått ett antal år sedan Elof framförde låten 

så är vi fortfarande underbara IK Brage! Läs mer om IK Brage och dess historia på undersidorna av denna sida. 

http://ikbrage.se/om-ik-brage


Vi är folket vi är kurder vi är enade 

Alla fyra delar tillsammans blir vi ett  

Biji kurd o Kurdistan biji azadi  

We are dalkurd we are best we are famili.211 

 

Spänningar som funnits mellan lagen är för det mesta kopplade till konkurrensen om 

resurserna i kommunen. Även matcherna har historisk inte varit så hetta, utan Brage och 

Dalkurd har haft relativt bra relationer för att vara två elitlag i en medelstor kommun.  

Hade inte allt det här hänt i Kurdistan hade det här derbyt varit det absolut viktigaste i mitt liv. 

Det finns många bra människor i Brage, men samtidigt är de också en symbol för hur vi har 

blivit motarbetade genom åren. Jag kunde gå fram till mina spelare eller tränare och säga: 

´Om vi inte slår Brage har du inte något jobb kvar. Det är vinna eller dö´.212 (Ramazan Kizil, 

ordförande i Dalkurd sedan 2004) 

Men, tillägger Kizil, han kommer inte att säga det eftersom det finns saker som är viktigare:  

Nu skulle jag inte använda såna ord. Jag har fått höra att Brage tänker hjälpa oss med att 

samla in pengar till krigets offer. Fotbollsrivaliteter betyder inget längre.213 

Medan Dalkurds ordförande visar låg profil när det gäller rivaliteten mellan de två lagen 

genom att hänvisa det till den politiska situationen i Kurdistan, ser Brages ordförande Alf 

Johansson inte Dalkurd som rivaler utan hänvisar till att lagen har olika identiteter och 

förklarar detta med Dalkurds spelarprofil. Utifrån Brages ordförandes synsätt är Dalkurd en 

kurdisk förening och det formar även deras identitet. På en fråga om vad han tror om att två 

elitsatsande lag ska samsas om Domnarvsvallen svarar Johansson: 

Det tror jag och det grundar jag främst på att vi egentligen inte är konkurrenter…. Se bara på 

hur olika vi rekryterar spelare. Dalkurd är intressant som enda kurdiska förening på den här 

nivån och som främst värvar spelare i Europa... De gör det bra och jag tror också att det är 

viktigt att de behåller sin identitet.214 

Rivalerna är från mellanöstern och finns i Södertälje  

Medan rivaliteten mellan Dalkurd och Brage har en väldigt låg nivå finns motsatsen mellan 

Dalkurd och södertäljelagen Assyriska och Syrianska. Mötena mellan Dalkurd och de lag som 

identifierar sig som assyrier och syrianer har ofta utgjort en scen för oroligheter, skandaler, 

våld, rasistiska ramsor och hat. Inför varje match har säkerhetsbemanningen ökat och polisen 

211 Kawa Kurdish från Rojfans Dalkurds supporterförening mailade över texterna. 
212 Niva, Sportbladet, 11/10/2014
213 Ibid 
214 Staffas, Dala- Demokraten, 31/8/2012. 



har vidtagit extra åtgärder inför matcherna som har klassats som högriskmatcher.215 Dalkurd 

har sammanlagt mött Assyriska och Syrianska sex gånger. Stök och oroligheter förekom i 

olika former i fem av matcherna varav en blev avbruten av domaren. Här nedan visas två 

exempel av rapporteringen från matcherna, mötet med Syrianska (Superettan 2017) och mötet 

med Assyriska (Superettan 2016):  

Superettan-mötet mellan Syrianska och Dalkurd avbröts efter en publikskandal. En person i 

hemmaklacken kastade in ett knallskott mot Dalkurd-forwarden Richard Yarsuvat som förts till 

sjukhus och även en ordningsvakt skadades i samband med oroligheterna.216(sportbladet) 

Assyriska är anmälda på tre punkter – däribland för att ha sjungit rasistiska ramsor och att en 

supporter sprungit in på planen – medan Dalkurd är anmälda på sex punkter. I nykomlingens 

fall handlar det bland annat om användning av pyroteknik och supportervåld mot vakter och 

polis.217(Fotbollskanalen) 

Rivaliteten som finns mellan lagen har nationalistiska grunder som härstammar ur relationen 

mellan assyrier/syrianer och kurder i Mellanöstern. Assyriskas före detta tränare Tor-Arne 

Fredheim beskriver den första matchen mellan lagen som en känslomatch. 

Det ligger nära till hands, assyrier och kurder. De är ju från samma område i princip. Det är en 

känslig match för alla supportrar, men också för spelarna såklart.218 

5.3. Dalkurds aktiviteter 

Dalkurd FF är en dynamisk förening som har aktiviteter både i och utanför Sveriges gränser. 

Dessa aktiviteter kommer att undersökas utifrån tre teman; organisatoriska, sportsliga och 

sociala/politiska. Att analysera föreningens aktiviteter kan bidra till att skapa en uppfattning 

om klubbens identitet.  

En infekterad relation 

Den mest radikala och omtalade förändringen som föreningen har gjort under sin relativt 

korta historia är nog beslutet att flytta sin verksamhet från Borlänge till Uppsala efter att ett 

enhälligt medlemsbeslut togs hösten 2017, på ett extrainsatt medlemsmöte. Diskussioner om 

215 Kristian Bågefeldt, ”Polisen på tå inför Assyriskas match mot Dalkurd:” "Bemanningen är väl tilltagen", Ludvika tidning, 

21/10/2016. https://www.lt.se/artikel/fotboll/polisen-pa-ta-infor-assyriskas-match-mot-dalkurd-bemanningen-ar-val-tilltagen 

(Hämtad 2018-12-20).   
216 Erik Karlsson, ”Skandal i superettan – knallskott mot spelare”,  Sportbladet, 3/6/017. 

https://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/a/mmAx0/skandal-i-superettan--knallskott-mot-spelare (Hämtad 2018-12-12). 

Anton Svensson, ”Efter skandalscenerna - det här är Assyriska och Dalkurd anmälda för”, Fotbollskanalen, 

21/4/2016.https://www.fotbollskanalen.se/superettan/efter-skandalscenerna---det-har-ar-assyriska-och-dalkurd-anmalda-for/ 

(Hämtad 2018-12-02). 
218 Omar Daham, ”Högriskmatch redan i premiären”, Svt Nyheter, 1/4/2016. 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sodertalje/hogriskmatch-redan-i-premiaren (Hämtad 2018-12-02). 

https://www.lt.se/artikel/fotboll/polisen-pa-ta-infor-assyriskas-match-mot-dalkurd-bemanningen-ar-val-tilltagen
https://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/a/mmAx0/skandal-i-superettan--knallskott-mot-spelare
https://www.fotbollskanalen.se/superettan/efter-skandalscenerna---det-har-ar-assyriska-och-dalkurd-anmalda-for/
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att flytta från Borlänge började redan under 2013 då föreningen var missnöjd med stödet från 

kommunen och då man såg möjlighet till mer stöd från supportrarna. Klubbens ordförande 

Ramazan Kizil förklarar för Radiosporten: 

Vi får inte möjlighet att hitta plan och anläggningar här i Borlänge, så vi har varit tvungna att 

söka alternativ till Borlänge. Knivsta ligger bra till mellan Uppsala och Stockholm, där vi har 

en stor publik219 

Diskussionerna om flytten tystnar eftersom den politiska/humanitära situationen förändras 

hösten 2014 då terrororganisationen Islamiska Staten (IS) anfaller den kurdiska staden 

Kobane som ligger i sydvästra Kurdistan samtidigt som fotbollssäsongen 2015 drar igång. 

Men diskussionerna väcks till liv igen efter avancemang till Superettan. Kort efter 

avancemanget kommer föreningen överens med de kurdiska investerarna som också utgör en 

viktig pusselbit i flyttfrågan. Dalkurds ordförande Ramazan Kizil pekar på arenafrågan som 

orsak till tankarna om flytten. 

De ska inte gå efter division eller namnet på klubben. Ska de göra något så måste de vara 

överens med sig själva om att göra en elitarena för Borlänge. Inte för Brage, Dalkurd eller 

någon annan.220(Ramazan Kizil) 

Men kommunalrådet Leif Lindström ser det hela som ett utspel för att sätta press på 

kommunen.  

Det här med att vilja flytta till en annan kommun har vi hört tidigare. Det är ju ingenting som 

jag har någon särskild synpunkt på, kommunordförande.221 (Leif Lindström, Borlänge kommuns 

ordförande 2014–2018) (Leif Lindström) 

Kommunens svar blir en kravlista som de vill att Dalkurd ska skriva under. 

Borlänge kommun kommer att renovera Domnarvsvallen om Dalkurd går upp i 

allsvenskan. Kravet är att Dalkurd förbinder sig att betala renoveringen med höjda 

planhyror.222 

Ramazan Kizil är besviken på Borlänge kommun och upplever att laget har blivit orättvist 

behandlat. 

219 Autonom, ”Dalkurd vill flytta från Borlänge - till Knivsta”, Sveriges Radio, 9/11/2013. 

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=179&artikel=5699674 (Hämtad 2018-12-02). 
220 Jerry Brodin & Louise Sundström, ”Det finns korruption och maktmissbruk”, Borlänge Tidning, 3/9/2016. https://web-

retriever-info-com.till.biblextern.sh.se/services/archive/search (Hämtad 2018-12-20). 
221 Kristian Bågefeldt, ”Kommunalrådet: Tänker inte åta mig något ansvar för Dalkurds flyttplaner" Dala- Demokraten, 

16/8/2016. https://web-retriever-info-com.till.biblextern.sh.se/services/archive/search  (Hämtad 2018-12-05). 
222 Sylvia Kjällberg, ”Kommunen kräver högre matchhyra av Dalkurd för att rusta Domnarvsvallen” Dala- Demokraten, 

30/9/2016. https://web-retriever-info com.till.biblextern.sh.se/services/archive/search (Hämtad 2018-12-06). 

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=179&artikel=5699674
https://web-retriever-info-com.till.biblextern.sh.se/services/archive/search
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Vill de bygga en ny arena ska det vara för Borlänges befolknings skull. Kanske spelar vi i 

allsvenskan nästa år och åker ur, hur blir det då?... Vi har bråkat i så många år om precis 

samma fråga. De hade ett beslut från kommunfullmäktige 2013 att bygga om Domnarvsvallen 

med en 50 miljonersbudget… Men Brage åkte ur (Superettan) och vi kom upp i stället. Då lade 

de beslutet under bordet och fortfarande ligger beslutet under bordet…Varför gör de inget, vad 

hände med beslutet? Varför åker det inte upp på bordet igen? 223  

En intressant fråga kring flyttfrågan är huruvida föreningen själv känner tillhörighet och 

kärlek till den geografiska platsen nämligen till Borlänge. Enligt Andersson handlar fotboll 

mest om känslor och den geografiska tillhörigheten som handlar om en kärlek till den 

geografiska platsen gentemot andra geografiska platser. Det kan handla om landsbygd mot 

stad, stad mot stad eller stadsdelar mot varandra.224 Detta är en fråga som kan diskuteras 

utifrån olika perspektiv eftersom det inte finns ett enkelt svar på den här frågan. Med det sagt 

tolkar jag föreningens beslut om flytt som en viktig ledtråd. För att kunna analysera dessa 

spänningar som uppstår mellan Dalkurd och andra berörda aktörer kring flyttfrågan tog jag 

hjälp av begreppen topofili225 och heterotopi.226 Båda begreppen kan på olika sätt presentera 

en geografisk plats. Topofilin kan presentera både orten, staden men även på ett mindre plan, 

idrottsarenan som är mer relevant när det gäller fotboll. I detta avseende blir ”hemmaarenan”, 

eller Domnarsvallen i Dalkurds fall, viktig för att skapa identifikation med ett fotbollslag.227 

När det gäller heterotopier är dessa olika rekonstruerade rum i form av temporära 

motsägelsefulla platser, som till och med kan vara utopiska.228 Därför blir känslor och 

tillhörighet till platsen viktig utifrån både orten och fotbollsarenan.  

Att Dalkurd flyttade tolkar jag som brist på topofili hos föreningen. Ett sätt analysera 

fotbollsklubbarnas topofili är att utgå från supportarnas sånger och ramsor.229 När det gäller 

till exempel Brage finns det direkta kopplingar till ”bruksorten” och ”vallen” (hemmaarenan) 

i sångerna. Medan Dalkurds supportrar mest sjunger om den kurdiska tillhörigheten. Alltså i 

Dalkurds fall är supportrarnas kärlek till den lokala platsen inte lika stark som hos Brages 

supportrar då kärleken istället finns på en utopisk plats, nämligen Kurdistan.  

223 Anders Käck & Frida Fagerlund, ”40 till 50 miljoner har ögonen på oss” , Sportbaldet, 

28/10/2017.https://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/a/VO1Ql/40-till-50-miljoner-har-ogonen-pa-oss (Hämtad 2018-

12-08). 
224 Andersson 2016
225 Dan Porsfelt, ”Supporterskap - mellan homotopisk topofili och karnevalisk heterotopi”, i: Inkast: Idrottsforskning från 

Växjö universitet, (Växjö: Institutionen för samhällsvetenskap, 2006), s. 206. 
226 Ibid. 
227 Jämför med Ibid. 
228 Jämför med ibid. 
229 Ibid. 

https://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/a/VO1Ql/40-till-50-miljoner-har-ogonen-pa-oss


”Är det värt det?” 

Bland borlängeborna är det delade uppfattningar om Dalkurds flytt. Det finns insändare som 

är positiva, en del som är besvikna och en del som försöker förhindra flytten. 

Jag hoppas innerligt att Dalkurd flyttar till Uppsala, det skulle gynnar stadens stolthet Brage 

och så slipper man höra lagets smutskastande av Brage och Borlänge kommun. (medborgare)230  

Vi ser det som ett stort svek mot alla barn, ungdomar, föräldrar och ledare som bor och verkar 

här i Borlänge och dess närhet. Vi har dessutom hört att Uppsala kommun inte ens idag 

tillgodoser bra förutsättningar för de föreningar som finns i den staden, vad är det som talar för 

att det blir bättre om Dalkurd flyttar dit? (insändare Fredrik Nilsson)231 

I den lokala pressen är reaktionerna för det mesta negativa till flytten och det finns besvikelse 

över att laget flyttar. I en krönika diskuterar Kristian Bågefeldt, som har följt Dalkurd i många 

år, frågan och landar i en del egna förklaringar.  

Snarare kan man se det hela ur ett affärsmässigt perspektiv, samt utifrån viljan att göra 

Dalkurds varumärke större, även internationellt… Viljan att ta de kurdiska färgerna ut i 

Europa och världen… Att fjolårets stora flyttkarusell snurrade igång relativt snart efter att de 

köpt in sig i klubben är förstås ingen tillfällighet… För affärsmän är Uppsala - som en betydligt 

större stad, med betydligt fler potentiella supportrar - ett klart mer attraktivt alternativ än lilla 

Borlänge.232(Kristian Bågefeldt) 

Däremot ifrågasätter Bågefeldt om det är värt det: 

Är det värt att vända ryggen åt tappra eldsjälar som har varit med och gjort klubben till det den 

är?... Är det värt att kasta det man byggt upp, under tretton års tid, över bord och riskera att bli 

betraktad som en själlös produkt?... Är det värt att lämna Borlänge - sitt hem?233(Kristian 

Bågefeldt) 

”En klubb som sålt sin själ” 

Hösten 2017 togs ett enhälligt medlemsbeslut på ett extrainsatt medlemsmöte att flytta 

föreningens hemvist från Borlänge till Uppsala. Efter flytten från Borlänge var det länge 

oklart var laget skulle spela sina matcher. Till slut valde man att tillfälligt spela i Gavlevallen 

230 Insändare, ”Hoppas verkligen Dalkurdflyttar till Uppsala - det skulle gynna Brage”, Dalarnas Tidningar, 3/10/2017. 

https://web-retriever-info-com.till.biblextern.sh.se/services/archive/search (Hämtad 2018-12-10). 
231 Insändare, Fredrik Nillson, "Rösta för att vi får behålla vårt lag i Borlänge!" Dala- Demokraten, 23/11/2017. 

https://www.dalademokraten.se/artikel/insandare/insandare-rosta-for-att-vi-far-behalla-vart-lag-i-borlange (Hämtad 2018-12-

10). 
232 Kristian Bågefeltd, ”Är det värt det, Dalkurd?”, Dalarnas tidningar 22/9/2017. https://www.dt.se/logga-in/bagefeldt-ar-

det-vart-det-dalkurd (Hämtad 2018-12-20). 
233 Ibid. 

https://web-retriever-info-com.till.biblextern.sh.se/services/archive/search
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i Gävle. Tillhörigheten till de kurdiska rötterna framförs ofta som en annan anledning till 

flytten då kurder i Sverige framför allt bor i Uppsala, Stockholm och kring Mälardalen. 

Det är inte bara Borlänge kommun och Dalkurd som är parter i diskussionen, även Uppsala 

kommun och fotbollslaget Sirius blandar sig i. Uppsala kommun har i stort sett varit positiv 

inställd till föreningens flytt men från Uppsalalaget Sirius håll var reaktionerna annorlunda.  

Vi har varit jättetydliga med kommunen att det inte fungerar… det här kommer direkt att 

motarbeta Sirius som har verkat i Uppsala och varit stadens lag i många generationer.234 (Ove 

Sjöblom, ordförande i Sirius) 

Dåvarande tränaren Kim Bergstrand är också minst sagt besviken på kommunen: 

Jag har lust att lägga av. Jag är riktigt less235 

Men de starkaste reaktionerna kommer från Sirius supporterförening Västrasidan: 

Fler tecken än så slösar inte Bortaguiden på denna klubb som sålt sin själ i jakten på ära och 

pengar.236  

”Välgörenhetsprojektet till stöd för jordbävningsoffren i den kurdiska staden Wan” 

Den sociala sidan av föreningen är känd då Dalkurd sedan det grundades har varit aktiva 

angående sociala problem och integration i Borlänge kommun. Men Dalkurd har även visat 

engagemang för politiska och humanitära frågor över nationella gränser. Den första 

aktiviteten bestod av en humanitär stödsatsning efter en jordbävning i norra Kurdistan. 

Det mest uppmärksammade sociala projektet var välgörenhetsprojektet till stöd för 

jordbävningsoffren i den kurdiska staden Wan, som arrangerades den 6 november 2011. Där 

och då, på Skytteholms IP i Stockholm, mötte Dalkurd ett lag bestående av Tv-profiler och 

allsvenska stjärnor.”237(Dalkurds hemsida) 

I samband med kriget i Kurdistan som utvecklades under 2014 visar föreningen engagemang 

genom att aktivt stödja de drabbade i södra Kurdistan. Lagkaptenen Peshraw Azizi tillbringar 

ett par av sina semesterveckor i södra Kurdistan, där han arrangerar en fotbollsskola för de 

lokala barnen.  

234 Autonom, ”Dalkurd till Uppsala – då rasar Sirius”, Svenska dagbladet 13/11/2017. https://www.svd.se/bekraftat-dalkurd-

flyttar-till-uppsala (Hämtad 2018-12-20). 
235 Ibid 
236 Västrasidan, "...en klubb som sålt sin själ..." västrasidan, u.å., http://www.vastrasidan.se/web/dalkurd-ff/ 

(Hämtad 2018-12-25).
237 https://dalkurd.se/om-oss/  
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Inte på så sätt att jag själv tar ett vapen och krigar i första hand, men staden jag ska till har 

tagit emot hundratusentals flyktingar, och jag vill försöka göra mitt bästa för dem. Jag vill få 

klubbarna där nere att använda fotbollen för att hjälpa de utsatta.238(Peshraw Azizi) 

”Dalkurd är mer än bara fotboll” 

Förutom de humanitära insatserna som riktar sig mot Kurdistan har föreningen även på olika 

sätt visat sitt engagemang genom politiska aktiviteter. Inför EU-valet 2009 ger Dalkurd sitt 

stöd till socialdemokraternas EU-kandidat, den kurdiska kvinnan Evin Cetin.  

Dalkurd är mer än bara fotboll. För oss är det viktigt med samhällsengagemang och att hitta 

unga kvinnliga förebilder för våra ungdomar. Evin Cetin är en sådan person.239 (Elvan Cicen, 

tidigare tränare och ungdomsledare i Dalkurd)  

Det politiska engagemanget är som starkast efter att den kurdiska staden Kobane angreps av 

Islamiska Staten hösten 2014. I samband med en derbymatch mot Brage förbereder Dalkurd 

en manifestation för Kobane. Manifestation väcker diskussioner huruvida den är politisk eller 

inte och Dalkurd anmäls till Svenska Fotbollförbundets disciplinnämnd, som sedan friar 

klubben. 

År 2014 borde krig vara en primitiv företeelse som vi lämnat till mänsklighetens förflutna – det 

är det inte. I flera månader har omvärlden agerat publik när den barbariska organisationen 

Islamiska staten ryckt fram i Mellanöstern. (Dalkurds pressmeddelande)240 

Det som händer i Kobane är på väg att bli ett folkmord på kurder och det vill vi upplysa om. 

Det är att visa medmänsklighet, inte politik. 241 (Adil Kizil, tidigare målvakt, numera klubbchef i 

Dalkurd) 

Dalkurd FF:s politiska ambitioner visar sig även i relationen till sina spelare. Ett intressant fall 

är att föreningen avbryter sitt kontrakt med målvakten Abdulaziz Demircan efter bara åtta 

matcher i klubben på grund av hans agerande på sociala medier.  

”…då han på Instagram publicerade en bild i samband med 99-årsdagen då det turkiska 

frihetskriget inleddes. På bilden, som publicerades på hans story, stod sifforna 1919 (året då 

238 Niva, Sportbladet, 11/10/2014 
239 Kjell Jansson, ”Dalkurd stöder EU-kandidat”, Dalarnas Tidningar, 26/1/2009. https://web-retriever-info-

com.till.biblextern.sh.se/services/archive/search (Hämtad 2018-12-23). 
240 Markus Josefsson, ”Förbundets regler stoppar Dalkurd”, Dalarnas tidningar 9/10/2014. https://www.dt.se/artikel/div-1-

herr/forbundets-regler-stoppar-dalkurd (Hämtad 2018-12-12). 
241 Ibid. 
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kriget började) och den turkiska flaggan. Dessutom syntes Turkiets första president, Mustafa 

Atatürk, även på bilden.”242 (Fotbollskanalen) 

"Efter en intern utredning som har gjorts under den senaste tiden har Dalkurd FF beslutat att 

gå skilda vägar med målvakten Abdülaziz Demircan. Målvakten lämnar klubben med 

omedelbar verkan243(Fotbollskanalen) 

De politiska och humanitära aktiviteterna visar hur Dalkurd är engagerad i hemlandets 

situation. Föreningen har visat intresse för humanitära och politiska aktiviteter även i Sverige 

men engagemanget har främst haft kopplingar till den kurdiska identiteten. Att visa sitt stöd 

och delta i olika evenemang för att kurdiska staden Kobane i sin kamp mot Islamiska statens 

attacker är ett exempel på det.244 Enligt Minoo Alinia som har forskat om kurdiska diasporans 

transnationella aktiviteter, institutioner och transnationella rum bidrar till framväxten av 

gemenskap kring kurdiska identiteter.245  

”Träningsläger i Kurdistan” 

Dalkurd har varit aktiva även genom sporstliga aktiviteter riktade mot hemlandet Kurdistan. 

Inför fotbollssäsongen 2014 åkte hela laget till Kurdistan på träningsläger mellan den 16–24 

mars. Dalkurd spelade två träningsmatcher mot de kurdiska fotbollslagen Diyarbakir och 

Duhoklaget Zerevani.246 På sitt Twitter konto skriver föreningen om resan:  

Dags för träningsläger. På söndag flyger vi söderut. En oförglömlig resa till Kurdistan väntar 

Dalkurd FF247 (Dalkurds Tvitter konto) 

Enligt Holmes betyder framgångar i fotbollen att gemenskapen i diasporan stärks och skapar 

en möjlighet att bygga relationer med hemlandet.248 Dalkurds framgångar har med andra ord 

betytt att den kurdiska gemenskapen stärkts och ledde till ett närmare samarbete framförallt 

efter avancemang till Superettan. Föreningen har även öppnat två fotbollsakademier i södra 

Kurdistan enligt överenskommelse med investerarna Kawa Junad och Sarkat Junad.  

242 Max Richnau, ”Sparkade Dalkurd-målvakten blev attackerad av lagkamrat efter Instagram-bilden: Jag har fått så mycket 

hat" Fotbollskanalen, 26/6/2018. https://www.fotbollskanalen.se/allsvenskan/sparkade-dalkurd-malvakten-blev-attackerad-

av-lagkamrat-efter-instagram-bilden-/ (Hämtad 2018-12-12). 
243 Christian Sundqvist, 2Efter kritiserade Instagrambilden - Dalkurd sparkar målvakten”, Fotbollskanalen, 13/6/2018. 

https://www.fotbollskanalen.se/allsvenskan/efter-kritiserade-instagrambilden---dalkurd-sparkar-malvakten-/ (Hämtad 2018-

12-12). 
244 Jämför med Dahlsted & Khayati 2015 samt Wahlbeck 1999. 
245 Alinia 2007. 
246 Svenskafans, ”Träningsläger i Kurdistan”, Svenskafans. 28/3/2014. 

https://www.svenskafans.com/fotboll/dalkurd_ff/traningslager-i-kurdistan--503459.aspx (Hämtad 2018-12-12). 
247 Dalkurd på Twitter, ”status” u.å., https://twitter.com/dalkurdff/status/444568384915902465 (Hämtad 2018-12-12). 
248 Holmes 1994 s. 93 
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Vi kommer att starta två akademier i Kurdistan varav en i Erbil och den andra i Duhok… 150 

kurdiska ungdomar i åldersgruppen 6–16 i Brusk Sports Complex i Erbil kommer att få 

professionell fotbollsträning i världsklass.249 (egen översättning från turkiska) 

I samband med flytten till Uppsala har Dalkurd under säsongen 2018 startat ett långsiktigt 

samarbete med Borlängelaget Forssa, som kommer att fortsätta främja ungdomsakademin och 

hjälpa båda föreningarna att utvecklas.250 Samtidigt har styrelsen tagit ett beslut om att starta 

en ungdomsverksamhet i Uppsala. En viktig del i satsningen blir samarbetet med Uppsala-

Kurd FK som spelar i division fyra.251 

6. Slutsatser: mellan det lokala och transnationella  

Syftet med studien var att undersöka huruvida fotbollslaget Dalkurd verkar lokalt respektive 

transnationellt utifrån sina aktiviteter, relationer och identifikationer i form av tillhörigheter 

och symboler. Studiens resultat visade att fotbollslaget har skapat ett triadisk förhållande i 

form av ”transnational social space”252, med den tyska sociologen Thomas Faists formulering, 

mellan fotbollsföreningen Dalkurd, bosättningslandet Sverige och hemlandet Kurdistan. 

Studien visar även att ett liknande förhållande har funnits mellan Dalkurd, det lokala 

samhället i Borlänge och den kurdiska diasporan i Sverige, då föreningen visar 

lokalöverskridande aktiviteter och relationer, eftersom transnationella handlingar inte bara är 

betydelsefulla för nationella identiteter utan även är viktiga för de lokala identiteterna. I 

Dalkurds fall har fotbollslaget visat oss att identitetsupplevelser kan vara dubbla eller 

multipla.253 I sådana transnationella sociala rum kombinationer av sociala och symboliska 

band, positioner i nätverk samt geografiskt och internationella platser har spelat roll i 

Dalkurds identifikationer.254 

Två identitetsformer träder i fram i studiens övergripande resultat. Det ena är transnationell 

identitet och den andra lokal identitet. Det är även viktig att understryka att den 

transnationella är mer tydlig och dominerande än den lokala identiteten. Utifrån den sportsliga 

aspekten har Dalkurdstudien visat att fotbollslaget har skapat global uppmärksamhet. Den 

249 Rudaw, ”Dalkurd öppnar akademi i Kurdistan” Rudaw, 13/7/2017. http://www.rudaw.net/turkish/sports/130720174 

(Hämtad 2018-12-12). 
250 Dalkurd FF, ”Nyheter” Dalkurd.se 9/12/2017. https://dalkurd.se/2017/12/09/framtidsplan-ungdomsakademin-

presenterad/ (Hämtad 2018-12-12). 
251Dalkurd FF, ”Nyheter” Dalkurd.se 30/11/2018. https://dalkurd.se/2018/11/30/intervju-med-dalkurds-tillforordnade-

akademichef-einar-brekkan/ (Hämtad 2018-12-12). 
252 Thomas Faist, “Developing transnational social spaces: The Turkish– German example”, i Migration and Transnational 

Social Spaces, red. L. Pries, (Ashgate, London, 1999). 
253 Jämför med Gustafson 2007, s.32–33

Jämför med Faist 1999.
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globala identitet som laget har visar skillnader gentemot globala fotbollslag som Barcelona, 

Real Madrid, Liverpool osv. Dalkurds globala identitet bygger mest på den gemenskap som 

skapats kring den kurdiska identiteten medan andra världslag har en global identitet som 

bygger på sportsliga gemenskaper.  

En annan aspekt som kommer fram i studien är inställningen till diasporiska lag i Sverige. 

Tidigare studier visar att diasporiska fotbollslag har bemötts med rasistiska reaktioner och 

attityder inom den svenska fotbollskulturen255 men här visas att sådana förhållningssätt har 

minskat drastisk eller helt förvunnit i Dalkurds fall. Självklart är förändringen kopplad till den 

förändring som har skett i den samhälleliga strukturen i allmänhet, som gått från ett 

assimilerande förhållningssätt till ett mer inkluderande.  

Efter dessa slutsatser vill jag även sammanfatta de slutsatser som framkommer i resultatets tre 

delar. 

Den första delen visar att Dalkurd genom sina tillhörigheter och symboler främst verkar som 

en transnationell organisation även om det förekommer en del handlingar eller symboler som 

är mer relaterade till det lokala och regionala samhället. Dalkurd, som transnationell kurdisk 

organisation, har i första hand verkat mot hemlandet genom sin tillhörighet och samhörighet 

med de kurdiska rötterna samt genom symboler som förstärker tillhörighetskänslan hos kurder 

i världen. Å andra sidan har föreningen även visat praxis som vänder sig mot 

bosättningslandet Sverige och som lyckats skapa en viss tillhörighet till orten i 

bosättningslandet genom insatser för integration och i sociala projekt.  

När det gäller Dalkurds sociala relationer visar studieresultatet att föreningen har haft 

begränsade framgångar när det gäller att skapa en lokal identitet. Det finns flera aspekter som 

påverkar detta. Det ena är att framgångarna och de höga ambitionerna som finns hos klubben 

skapar spänningar med lokala krafters tradition, förutsättningar och resurser. Det andra är 

Dalkurds kopplingar till kurdiska rötter som skapar en gemenskap hos den kurdiska diasporan 

i Sverige och som gör att laget identifieras som alla svenskkurders lag. Detta är tydligast när 

det gäller supportrar och sponsorer.  

En tredje aspekt handlar om brister i fördelningen av resurser i form av arena, finansiering 

och sponsorer. Detta är intressant utifrån relationerna med rivalerna Brage, som har haft 

fördelar när det gäller att använda de resurser som finns i kommunen., vilket dock inte är så 

255 Jämför med Andersson, 2016 



konstigt med tanke på att Brage i nästan hundra år har varit det enda laget som har sina rötter i 

brukssamhället.   

En annan aspekt som framkommer i studien är att Dalkurds sportsliga, politiska, humanitära 

och sociala aktiviteter, som bygger på att utveckla relationer med det kurdiska hemlandet, 

visar på föreningens transnationella praxis. Dalkurd har genom sina sportsliga framgångar 

bidragit till att skapa en gemenskap för kurder i hela världen genom det stora engagemanget 

som uppstår för fotbollslaget, framförallt i massmedia och på sociala medier. Dessa aktiviteter 

är även inriktade mot den kurdiska diasporan i Sverige och bidrar till dess inre gemenskap.  

Det centrala som framkommer i Dalkurds organisatoriska, sportsliga och socio-politiska 

aktiviteter är föreningens kopplingar till de kurdiska rötter och den spänning (mellan vilka 

då???) som uppstår i samband med flytten från Borlänge. Att flytta från Borlänge, som 

föreningen har haft svårt att skapa etablerade identifikationer med, kan tolkas på olika sätt. 

Utifrån min tolkning av hela berättelsen är tre punkter viktiga gällande flyttfrågan: För det 

första visar flytten att den geografiska kärleken (varför sker flytten om de har kärlek till 

Borlänge???) är en viktig aspekt som spelar en viss roll för att flytten blir verklig för Dalkurd. 

För det andra den föreställda gemenskapen som skapades kring kurdisk identitet i form av 

”kurdernas landslag”. För det tredje påverkan från de kurdiska investerarna, som hade höga 

ambitioner och ekonomiska resurser för fotbollslaget, vilket inte gick ihop med Borlänges 

verklighet och kravet från svenska fotbollförbundets gällande arenan, något som ledde till 

konflikt mellan kommunen och föreningen. 

6.1. Lösa tankar om vidare forskning 

Eftersom det inte finns så mycket forskning om Dalkurd så ger ämnet goda möjligheter till 

vidare forskning. Fotbollsföreningen har egenskaper och ägnar sig åt aktiviteter som gör att 

Dalkurd blir intressant utifrån flera forskningstraditioner som sociologi, statsvetenskap, 

idrottsvetenskap och etnografi. En intressant aspekt är att undersöka den upplevelse som 

Dalkurd väcker hos kurder som bor i Kurdistan utifrån nationalistiska aspekter.256 I detta 

sammanhang kan både kvalitativa och kvantitativa undersökningar vara intressanta.  

Ett annat intressant forskningsområde är att jämföra Dalkurd med andra diasporiska lag som 

finns ute i europeiska länder. Jämförelsen kan bygga framförallt på ländernas hantering av 

fotbollsklubbar med etnisk bakgrund utifrån aspekter som integration, rasism, diskriminering 

256 Det vill säga kurder som bor i Turkiet, Iran, Irak och Syrien.  



och öppenhet. Frågan är intressant även utifrån möjligheten till etablering utifrån det 

sportsliga aspekterna.  

Ur ett sociologiskt perspektiv är Dalkurds supportrar är också intressant att forska på. Det kan 

handla om supporterkulturen hos diasporiska lag jämfört med traditionella svenska lag utifrån 

klackkultur, huliganism, sånger och ramsor, ritualer och symboler eller supportrarnas 

organisering.  

Dalkurd är intressant även utifrån den organisatoriska utvecklingen och förändringen. Att 

inom relativ kort tid kunna etablera sig är lärorikt utifrån att hur man startar och utvecklar en 

organisation. Vad är det för mekanismer som ligger i grunden? Hur ser föreningen ut utifrån 

fotbollsklubbarnas professionalisering och amatörskap?     
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Ord  Söknings resultat 

Dalkurd  69 263 träff 

Dalkurd + intervju 799 

Dalkurd + kurdiska rötter  26 

Dalkurd + Brwa Nouri 30 

Dalkurd + identitet 276 

Dalkurd + derby mot Brage 34 

Dalkurd + Facebook 884 

Dalkurd + Borlänge kommun 1224 

Dalkurd + Borlänge kommun +före 2009 119 

Dalkurt + flyttar 466 

Dalkurd + flytt 1938 

Dalkurd + flytt+(efter 20160101 före 20180101) 340 

Dalkurd + utanför Sverige 2396 

Dalkurd + sponsorer 614 

Dalkurd + Borlängelaget 1879 

Dalkurd + Borlängeklubben 1080 

Dalkurd + Dalalaget 424 

Dalkurd + kurdisk lag 6 

Dalkurd + invandrarlag 5 

Dalkurd+kurder 1035 


