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Abstrakt 
Fotboll har under de senaste 100 åren växt till att bli en enorm företeelse i Sverige och övriga 
världen. 
Att vara fotbollsintresserad är idag en vanlig sida hos många människor, i Sverige och i 
övriga världen. För vissa är det identitetsskapande, och så viktigt att allt kretsar runt det 
fotbollslag man följer. Livet i övrigt kommer i andra hand. Det finns de som säger att fotboll 
är viktigare än religion för dem, eller att det är fotboll som är deras religion. 
 
Jag har i detta arbete försökt se om fotboll kan vara en religion eller fungera som en religion. I 
ett samhälle där kyrkans roll blir mindre och mindre, har jag funderat på om fotbollen i viss 
mån tagit kyrkans tidigare roll i många människors liv. 
 
Inom fotbollskulturen finns bilder, ikoner, färgkoder, språk, rum, sociala koder, tankesätt och 
åsikter, som alla är delar av livet som supporter. 
 
Jag kommer i arbetet ta på mig religionshistorikerns roll, liksom fotbollssupporterns. 
Uppsatsen redogör för medias roll och vikt för fotbollen, som kanal för utövandet av fotbollen 
som ”tro”. 
 
Att gestaltningen skulle vara en film bestämde jag tidigt, och samlade in mycket material. 
Tanken var att under tiden man ser filmen någon gång ställer sig en fråga liknande: ”Kan 
fotboll verka som en religion?” Det var de bilder från matcher med supportrar från Malmö FF, 
där största engagemang visas, som jag bäst kunde få fram detta. 
 
Vad jag kommit fram till är inte ett svar som ja eller nej, men däremot en förståelse för 
fotboll, som om man ser på frågeställningen lite annorlunda, blir väldigt lik en religion. 
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund 

Jag är fotbollstokig. Kanske inte en av de allra galnaste, vars sinnesstämning endast beror på 

hur det går för det egna laget, men ändå, en av de människor som följer sitt fotbollslag i vått 

och torrt. Många tycker att jag är ganska konstig som upplåter så mycket av min tid och 

energi åt ett spel där 22 vuxna män sparkar omkring en boll. Jag förebrår dem inte, ibland 

inser även jag att fotboll är något man kanske inte alls behöver, men ändå, det är ju just det 

man gör! 

Jag tror att alla människor behöver något att hänga upp sitt liv på; sin familj, sitt jobb eller en 

hobby är väl några av de vanligare sakerna. Och religion, förstås. 

 

Jag kommer från en akademikerfamilj, men min pappa växte upp inom en baptistisk 

församling som han lämnade vid flytten hemifrån. Nuförtiden är han forskare och naturvetare, 

och kanske tron på logik och vetenskap har fått ersätta tron på gud. Själv blev jag uppfostrad 

efter en öppet ateistisk linje, där politik var en starkare övertygelse än religion. När jag var 

barn var fotbollsintresset bland mina kamrater stort, vilket det inte var hemma, och detta 

intresse anammade jag, har sedan burit med mig och odlat.  

 

Alla som är religiöst troende skulle nog anse att religionen ger deras liv en slags mening. 

Liksom alla med en politisk övertygelse. Liksom alla med en hobby. Kort och gott alla som 

engagerar sig i något. Ju djupare, desto mer mening. Det kan förstås vara långt ifrån både det 

som biologerna, filosoferna och teologerna menar är meningen med livet. Likaså väldigt långt 

ner på Maslows berömda behovstrappa.1 Icke desto mindre, fotboll är oerhört viktigt för 

oerhört många människor. Faktum är att fotboll som företeelse är större än islam och 

buddhism tillsammans!2 

 

1.2 Syfte 

Varför engagerar sig så många människor så mycket i fotboll? Jag vill veta om det kanske är 

så att fotbollen fungerar som ett substitut till religion. Kan det kanske även vara så att det är 

ett välkommet komplement till religion? Själv har jag alltid kallat mig ateist och icke troende, 

men det kanske inte är sant? Är fotboll min religion? 

                                                 
1 Bunkholdt, Vigdis (1997) Psykologi, Lund: Studentlitteratur s. 252 
2 Engstrand, Magnus (2003) Fotboll och religion, Stockholm: Proprius förlag s. 29 
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1.3 Frågeställning 

• Kan man se fotboll som en religion? 

• Kan fotboll fungera som religion, rent praktiskt? Är fotbollsintresset ett substitut till 

religion? 

• Vilken betydelse har media för huruvida fotboll kan jämföras med en religion? 

 

1.4 Teoretiskt perspektiv 

Denna studie är inte omfattande, men har ändå några olika ingångar: Jag närmar mig från ett 

teologiskt perspektiv, liksom från ett sociologiskt och kanske kulturvetenskapligt. Jag 

hänvisar i arbetet till litteratur från områden som religion, sport och fritid, medieteori och 

psykologi. Jag vill betona att allt jag redogör för inte motsvarar den uppfattning som jag själv 

representerar. Jag har bara valt att föra fram teorier och ståndpunkter som jag hittat i litteratur 

och genom egna erfarenheter. Jag blir tvungen att generalisera ibland, trots att en upplevelse 

eller åsikt inte är likadan för två olika människor. 

 

Damfotbollen växer som företeelse, åtminstone i Sverige, men är inte i närheten av den 

popularitet herrfotbollen har, varken nationellt eller globalt, inga övriga jämförelser gjorda. 

Jag kommer i detta arbete enbart fokusera på herrfotboll, då nästan allt material behandlar 

denna. Dessutom är det inom herrfotbollen som känslor, åsikter och fanatism är som störst. 

 

Jag kommer heller inte gå in på huliganism, då jag inte anser det vara en del av varken fotboll 

eller supporterkultur. 

 

1.5 Bildlärarpespektiv och didaktiskt syfte 

Fotboll har även blivit en stor del av det Svenska samhället och när elever på min VFU-skola 

ritar vad dom vill, är det inte ovanligt att en klubbsymbol för något av fotbollslagen dyker 

upp. När jag flyttade från Skåne till Ekerö utanför Stockholm som 12 åring, var den första 

frågan jag fick från mina nya klasskamrater om jag höll på Djurgården eller AIK. (Malmö FF 

fanns inte i deras värld.) Det är subkulturer som gör att man positionerar sig med (eller ibland 

mot) andra och även om jag håller på ett annat lag så har vi redan efter den första frågan ett 

samtalsämne och en sysselsättning. Även under de omgångar jag bott utomlands, och även om 

jag inte ännu lärt mig språket, så är fotboll universellt, en ”isbrytare” för ett samtal, bättre än 

någon annan jag kan komma på. 
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Med detta vill jag säga att som lärare är en insikt i fotbollskulturen en öppen väg till många 

människor, både personligen, och i en didaktisk koppling. 

 

Att media har stor betydelse för fotboll, och att fotboll har stor betydelse för media, är ett 

faktum. Jag ville undersöka detta lite närmare och läste en hel del om media och klubbarnas 

makt. 

De tecken, symboler och färgkoder som genomsyrar fotbollen är även detta intressant ur ett 

bildlärarperspektiv, tyvärr grävde jag inte särskilt djupt här. 

Idoldyrkan och dyrkan av bilder på idoler är också ett bildlärarperspektiv som jag gick in i lite 

djupare. 

 

2. Undersökningen 
2.1 Empiri 

Även om mina empiriska erfarenheter inom fotboll är stora så har mitt arbete till stor del 

grundats på litteratur. Jag har läst böcker om religion, och böcker om fotboll. Och böcker om 

religion och fotboll.  

 

 

 

2.2 Metod 

Frågan som arbetet i sin grund bygger på är förstås frågan om vad en religion är, och det var 

därför nödvändigt att börja i den religionshistoriska änden. Nästa steg är att försöka förstå vad 

fotboll egentligen är och hur det började, som sport och som samhällsföreteelse. Ett försök att 

hitta likheter mellan de två kommer därefter att diskuteras.  

 

 

3. Bearbetning och analys 
3.1 Vad är religion? 

Det latinska ordet Religio användes av romerska författare för visa att något skulle tas på 

allvar, vara noggrann, främst när det gällde traditioner, plikter och det sätt på vilket livet 

borde levas.3 

 
                                                 
3 Jensen, Tim m fl (1994) Religionshistoria. Ritualer. Mytologi. Ikonografi Köpenhamn: Gyldendalske 
Boghandel/Nordisk förlag A. S., s 24 
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Friedrich Max Müller skrev 1878 i sin Religionens ursprung och utveckling ”Vi vill finna ett 

tillvägagångssätt, som har sin utgångspunkt i det som tillerkännes oss alla, nämligen den 

kunskap våra fem sinnen ger oss, och som leder oss direkt, om än ganska långsamt, till en tro 

som inte, eller åtminstone inte helt och hållet, förmedlas av sinnena: det oändligas, det 

övernaturligas eller det gudomligas med olika förklädnader.”4 

 

En religiös tro är alltså enligt Müller en förklaring på den del av omvärlden som inte går att 

förklara på annat sätt. Man tar in omvärlden med sina sinnen och förstår det mesta, men det 

finns alltid det som inte kan förklaras. Naturen i sig, det komplexa och fantastiska med den 

värld vi lever i, är stort att försöka förstå. Det finns alltid frågor som inte kan besvaras. De 

stora frågorna som alltid kommer att finnas hos människan; Vad är meningen med livet? Vad 

händer när vi dör? Är världen oändlig? Svaren på dessa frågor är ofta grundpelare i religioner, 

och om jag förstår Müller rätt, anledningar till att religioner uppkommer. 

 

3.1.1 Religion 

Det är lätt att tänka att man någorlunda enkelt kan försöka utkristallisera vad som definierar 

en religion och därefter passa in de religioner man kan i den mallen, och avfärda andra som 

ickereligioner. Det är dock inte så enkelt. 

 

Det är lätt för oss i den kristna traditionen att föreställa oss att en eller flera gudar är det mest 

essentiella för en religion, men problem uppstår då många kulturer/religioner inte har gudar 

som det centrala. Inom t ex klassisk buddhism har gudar ingen större betydelse. Likadant blir 

det om jag börjar i en annan ände; det som är viktigt i en religion har ingen betydelse i en 

annan, som likväl kallas religion. Definitionen av en religion verkar aningen flytande, och 

olika från fall till fall. Kanske är det så att det inte finns en klar definition av religion, och om 

det finns, vad skiljer den från sekter, kulturer eller intressen, inom vilka olika grader av 

fanatism alltid finns. 

 

3.1.2 Kristendom 

Jag har valt att fokusera på kristendom av två anledningar: 

1. Det är den religion som ligger närmast det svenska samhället jag lever och verkar i. 

                                                 
4 Engstrand, Magnus (2003) Fotboll och religion, Stockholm: Proprius förlag s. 13 
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2. Det är den religion som praktiseras i de allra flesta av de länder där fotboll spelar stor 

roll. Undantagen är i Afrika, där islam och en del kvarvarande stamreligioner inom 

vissa områden fortfarande är stora, och Asien där buddhism, hinduism och islam är 

dominerande.5 

Dock är det så att det inom dessa områden fortfarande är kristendomen som är den mest 

ökande religionen, än idag. Jag tänker inte gå in mer på fotbollen i Asien, då det 

fortfarande är en relativt ny företeelse, förutom i de västra delarna. 

 

Kristendomen bygger på värderingar som följer det som står i det gamla och nya testamentet. 

Där har den troende även fått tio budord att följa. Jesu liv och död är grundpelaren inom 

kristendomen, och Jesus som är messias, är den stora skillnaden mot judendomen, ur vilken 

kristendomen växte fram. Jesus tillbeds, liksom hos katolikerna även diverse helgon. Till den 

religiösa gemenskapen hör också diverse större och mindre ceremonier av rituell karaktär, 

varav de essentiella är6:  

1. Dopet, under vilket man blir invigd i kyrkans gemenskap 

2. Nattvarden som representerar Jesus, vars kropp och blod man intar för att hedra Jesus i 

väntan på hans återkomst. 

3. Bönen, som liksom i de flesta religioner är en kontakt med Gud, profeten, eller helgon. 

Detta är väldigt förenklat, men ändå den grund som kristendomen vilar på.7 

 

Kristendomen finns i väldigt många olika riktningar, men de två dominerande är 

protestantism och katolicism. Av de 7 länder som vunnit fotbolls-VM (Uruguay, England, 

Brasilien, Argentina, Tyskland, Frankrike, Italien) är alla antingen protestantiska eller 

katolska. 

 

3.2 Vad är fotboll? 

Fotboll har funnits länge, kanske så länge som 2000 år om man ska tro vissa forskare som 

beskriver ett liknande rituellt bollspel i Kina och Japan. Dock menar de flesta att den moderna 

fotbollen härstammar från England, och enligt sägnen var de första bollarna fiendens 

avhuggna huvuden efter en strid med romarna i Derby år 217 e kr. Zoologen och 

beteendevetaren Desmond Morris menar att bollspelet är ett substitut till jakten som är djupt 
                                                 
5 Jensen, Tim m fl (1994) Religionshistoria. Ritualer. Mytologi. Ikonografi Köpenhamn: Gyldendalske 
Boghandel/Nordisk förlag A. S., s 406 
6 Ibid., kap IV, 10 
7 Ibid., sid. 210 
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rotad inom oss alla som ett existentiellt behov.8 En sak som många människor håller med 

Morris om, är att fotboll är någonting allvarligt, något mer än bara ett tidsfördriv. 

 

3.2.1 Fotboll  

”Vissa folk tror att fotboll är lika viktigt som liv och död. Jag kan försäkra dem om att den är 

betydligt viktigare än så.”9 

 Bill Shankly, f d Liverpooltränare 

 

Byar i Storbritannien spelade mot varandra och var kanske de första ”klubbarna”, där det 

vinnande laget tog med sig bollen hem som en symbol för solen, vilket var bra för skörden. 

Fotboll var då en religiös fruktbarhetsrit om man så vill. I England skrev man även ner de 

första reglerna för hur fotboll skulle spelas och kanske är det en bra punkt att börja fotbollens 

moderna historia på. De första riktlinjerna för hur reglerna skulle se ut nedtecknades 1848 i 

Cambridge, och 29 år senare skrevs en standardiserad regelbok, på vilken dagens regler 

fortfarande är baserade, och faktiskt liknar ganska mycket fortfarande.10  

Man fastslog att ett lag skulle bestå av 15-60 spelare, varav 11 i varje lag på planen samtidigt. 

Fotboll kan framför allt kallas strategispel. ”Spelets mål är enligt reglerna att förpassa bollen 

in i motståndarlagets mål, med det implicita tillägget att det inte skall vara för lätt men inte 

heller för svårt för ett lag att utföra denna handling som är fotbollens grundbult.”11 Då detta 

arbete delvis avhandlar fotboll ur ett historiskt perspektiv så kommer tyngdpunkten att ligga 

på brittisk fotboll, som är fotbollens vagga. 

 

 3.2.2 Supporterkultur 

Att fotboll har en uppgift som moralskapande verksamhet skriver jag mer om senare, och 

detta kan vara en anledning till den starka supporterrörelsen. Även det faktum att alla någon 

gång provat att ”joxa med trasan”, gör att närheten till sporten är stor, och därigenom 

intresset. Men varför supporterrörelsen blivit synonym med sporten fotboll kan man undra. 

Det är dock så att denna rörelse har växt fram under årtionden och nu har blivit en viktig, om 

inte helt nödvändig, del av fotbollen. Om det är någonstans inom fotbollen en jämförelse med 

religion blir extra tydlig, är det inom supporterkulturen. Det är hos dessa ”troende”, mer eller 

                                                 
8 Engstrand, Magnus (2003) Fotboll och religion, Stockholm: Proprius förlag s. 15 
9 Karlsson, Petter (2004) Fotboll, en kärlekshistoria, Värnamo: Bokförlaget Max Ström  s. 71 
10 http://www.fifa.com/en/history/history/0,1283,2,00.html 060510 
11 Andersson, Mårten (2001) Trepoängare, trunkbärare och trävirke Göteborg: Göteborgs Universitet s. 8 
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mindre ortodoxa och mer eller mindre fundamentalistiska, som man hittar många av de 

element som kan liknas vid en religion. 

En supporter som inte engagerar sig med själ och hjärta är ingen ”riktig” supporter, enligt 

dem som säger sig vara just detta.12 

 

Stora känslor är i omlopp för en fotbollssupporter. Lika bra som man mår vid vinst, lika dåligt 

mår man vid förlust. När man följer ett lag i motgång kan man ofta undra varför. Varför 

utsätter jag mig för detta? Men lojaliteten med sitt lag är ingenting man kan bryta, det är inget 

man kan göra något åt över huvud taget, detta är ett kall. Nick Hornby skriver:  

”Efter Swindonmatchen hade jag upptäckt att lojalitet, åtminstone i  fotbollssammanhang, inte 

var ett moraliskt val i stil med tapperhet eller vänlighet; det var med som en vårta eller en 

puckel, något man inte kunde bli kvitt.”13 

 

En supporter försöker på något vis ta på sig alla roller på en gång, och bubblar av åsikter som 

ofta endast ventileras med andra supportrar. Man tycker till om hur tränaren borde agera, 

vilka spelare som sportchefen borde köpa eller sälja eller hur spelarna borde spela. Men den 

person som flest supportrar har åsikter om är domaren. Det är domaren som i praktiken ska stå 

för rättvisa och för att reglerna följs. Han kan sägas förkroppsliga de protestantiska idealen 

om ”den absoluta rättvisan” (något som jag inbillar mig inte är lika viktigt i katolska länder 

där fusk är lite mer ”ok” så länge det fungerar). Alla supportrar kan minnas matcher som laget 

förlorat på grund av domaren, eller vunnit trots domaren. En dålig domare är en brist på 

kristen etik. Samtidigt måste åskådarna visa prov på kristen moral genom att respektera att fel 

domslut ofta förekommer, och att en domare inte är mer än människa. Detta är dock sällsynt. 

Det är ofta domaren som får skulden för en förlorad match, och som är den vanligaste 

syndabocken. För syndabockar är något som alltid behövs för att kunna gå vidare efter en 

förlust, och det kan lika gärna vara en spelare. 

 

3.2.3 Klubbar, klass och nation 

Under större delen av 1900-talet har fotboll av flera anledningar varit arbetarklassens 

tidsfördriv. Det var ett sätt att få ur sig den frustration en veckas hårt arbete ger, och en chans 

att få tänka på något annat. Allt som ett hårt liv som fabriksarbetare innebär, får man äntligen 

en välkommen paus från i 90 minuter, som är så länge en fotbollsmatch pågår. Den andra 

                                                 
12 Engstrand, Magnus (2003) Fotboll och religion, Stockholm: Proprius förlag s. 8 
13 Hornby, Nick (1997) Fever Pitch: En i laget, Stockholm: Månpocket s. 38 
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anledningen är att arbetarklassen politiskt sett alltid lagt stor vikt vid kollektivet. Detta är även 

en grundbult inom fotbollen, där man måste arbeta för varandra för att lyckas. Identifikationen 

med denna idé var viktig under fotbollens tidiga popularitetsökning under slutet av 1800-talet 

och under 1900-talet. I denna anda startade de flesta fotbollsklubbar sin verksamhet, även om 

det ganska snart därefter startade överklassklubbar som motpoler till de tidigare. Även idag 

har majoriteten av alla fotbollsklubbar sin grund i arbetarklass. 

Det kan vara svårt för utomstående att se idag när alla toppklubbar styrs av ekonomiska 

vinstintressen, men det ligger mycket politik kvar i fotbollsvärlden. Arbetarklass mot 

medel/överklass är fortfarande en stark kamp inom städer där lagen delar upp befolkningen 

under ett derby, i England och Italien, likväl som i Sverige. Detta även om det idag inte är lika 

stor fokus på klasstillhörighet inom klubbar i Sverige, kanske på grund av kommersialismen, 

men även då medelklassen och arbetarklassen samsas inom samma klubbar. Rörelsen som 

sådan når dessutom alla slags människor, även om grunden finns kvar, och en supporter lever 

med sin klubb även historiskt. 

 

En annan politiskt känslig företeelse är vid landskamper. Nationalismen är sällan starkare än 

under ett sportevenemang, och man talar ofta om sportens förmåga att läka politiska sår 

mellan nationer. Men likväl kan en landskamp bidra till att öppna ett sår som håller på att 

läka, och säkerheten är alltid extra stor under det klassiska mötet mellan fotbollsstormakterna 

England och Argentina, efter det ännu så känsliga falklandskriget, som fortfarande svider i 

båda nationernas kollektiva hjärtan. 

 

3.3 Media 

3.3.1 Media och religion 

I det svenska samhället jag lever i, har en kristen grundtro under de senaste 100 åren mer och 

mer fått stå tillbaka i det allmänna medvetandet, till förmån för en tro på politik, vetenskap 

eller en brist på tro (ateism). Idag ser man inte mycket av kristendom eller andra religioner 

genomsyra vardagen. Hos majoriteten av befolkningen i Sverige finns idag ingen tradition att 

gå i kyrkan varje söndag, eller att be, vare sig innan middag eller när man går till sängs. 

 

Under samma tid har massmedia vuxit fram, i Sverige såväl som i övriga världen, och liksom 

i större delen av övriga världen, speglar massmedia omvärlden. Inte heller i massmedia är 

religion ett stort inslag. Det är däremot sport i allmänhet och fotboll, som varandes den största 

sporten, i synnerhet.  
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3.3.2 Media och fotboll 

Att fotboll har kunnat bli så pass stort har vi nog en hel del att ”tacka” TV för. Detta medium 

är numera så globalt som något kan bli. Dessutom är det så att det enligt många är det bästa 

man kan se på TV, det mest spännande, det mest nervpirrade, till och med det viktigaste som 

kan förmedlas, är fotboll. Det är familjeunderhållning på ett sätt som ”konstgjorda” program 

inte kan lyckas med, och det engagerar som inget annat TV-program. 

 

Ofta är massmedia en orsak till att intresset kring fotboll uppstår hos individen. Man får 

matchen rakt in i TV-soffan, barstolen, kyrkbänken (ja många kyrkor med storbildsskärm 

används som samlingsplats vid stora mästerskap), pinnstolen eller lergolvet. Många skulle 

nog vilja gå på fotbollsmatch ”live”, men det kanske är för dyrt både med matchbiljett och 

resa, för svårt logistiskt (i länder med politisk oro kan det till och med hända att 

hemmamatcher spelas i grannlandet), ovana, brist på plats (i stora mästerskap som VM och 

EM är det som regel alltid slutsålt, liksom i matcher med storlag och i derbyn), rädsla för bråk 

mellan supportrar och polis på och utanför arenan, men det vanligaste är nog vanlig lathet. 

Det går ju på TV, och faktum är att man ser många saker bättre i TV, såsom närbilder och 

repriser. Många påstår att stämningen är anledning nog att gå på match live, och den kan inte 

förmedlas genom TV-apparaterna, men har man aldrig upplevt det vet man inte det. 

Supportrar som går på matcherna live, hävdar att TV motverkar identifikation med det egna 

laget, och många av supportrarna håller inte med medias skildring av fotboll som 

”underhållning”, då de menar att det är en för glättig bild av något mycket viktigare än så. 

 

Idag är TV-bolagen de stora aktörerna inom fotbollen. De är större än de största klubbarna 

och landslagen. De har pengarna och rättigheterna till vad som visas. Och framförallt när det 

ska visas. Det som förr i Sverige var institutionen Stryktipset, med engelska första och 

andradivisionen där man följde alla matcher klockan 16:00 med ”pling i rutan”, finns 

fortfarande, men nu ligger en del matcher efter andra för att få mer TV-tid. Hela serier med 

matcher bestäms av TV-bolag. Fotbollsförbunden och klubbarna får snällt rätta sig. Värst är 

det förmodligen i Italien, där Silvio Berlusconi var president, äger majoriteten över TV-

bolagen och är dessutom ordförande i ett av de största fotbollslagen. 

 

Den numera ”klassiska” fotbollen, vit med svarta femkantiga fläckar på, tillverkades på 

uppdrag av ett TV-bolag inför ett stort mästerskap. Detta för att den skulle kunna ses tydligare 

på de svartvita TV-apparaterna än den dåvarande bruna varianten. 
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Det är väldigt få av de människor som uppskattar fotboll, som verkligen går på match live, 

utan de flesta njuter av sport vid sin TV. En annan stor känsla som upplevs vid ett stort 

sportevenemang på TV är att miljoner, kanske till och med miljarder människor över hela 

jorden upplever samma sak simultant.14 

 

Fotboll är ”bra TV” och har fått mer och mer utrymme. Idag sänds svensk fotboll på bästa 

sändningstid samtidigt som de stora ligorna i Spanien, Italien och England även de ökar i 

sändningstid i svensk TV. Fotbollen har därmed nått stora massor på ett effektivt sätt. 

Religiösa TV-program är sällan, om någonsin, lika mycket nerv och känslostormande, och för 

en sökande människa kan fotboll kanske vara lättare att hitta och engagera sig i. Särskilt om 

man som många här i Sverige vill vara ”ateist”, så passar fotboll som en ”ickereligiös 

religion”. 

David Rowe skriver följande om sport i TV: ”There’s a good reason why sports is a TV 

staple: It’s human drama at a base level, it’s cheap to produce and it’s live.”15 Till detta kan 

man dessutom tillägga att det faktiskt är ett familjeprogram som alla kan se och förstå oavsett 

ålder.  

 

I Italien minskar idag antalet gudstjänstbesökare mycket på grund av fotbollens matcher på 

söndagar. 16 Och att de visas då beror främst på att det är då människor har tid, och att TV-

bolagen vill att folk ska ha tid. TV-bolagen är en oerhört stark maktfaktor inom dagens 

fotboll. 

 

Inom dags och kvällspress har alla större tidningar en fristående sportbilaga, varje dag! Visst 

kan detta verka som en slags indoktrinering även om den inte är tvångsbunden, som den som 

den kristna religionen använt sig av genom historien. Men informationsflödet är stort idag och 

det gäller även information om fotboll, och övrig sport. Ett nyhetsprogram på TV kan idag 

ofta delas in i fyra separata delar; allmänna nyheter, ekonomi, väder och sport. Väder har 

människor i alla tider sett som en viktig kunskap (även idag, trots att de flesta i det svenska 

samhället har sysselsättning som är oberoende av vädret), ekonomi är ett växande ämne även 

                                                 
14 Rowe, David (1999) Sport, culture and the media, Philadelphia, USA: Open University Press s. 82 
15 Ibid., s. 74 
16 Engstrand, Magnus (2003) Fotboll och religion, Stockholm: Proprius förlag s. 28 
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det, men även det ett gammalt huvudbry hos människan. Och sedan Sport, som är det 

viktigaste av alla oviktiga saker. 

 

3.4 Bilder, ikoner och avgudabilder 

3.4.1 Idoler 

den 17 maj 2006 hittade jag på hemsidan www.stureplan.se listan över de 100 mest åtråvärda 

gästerna till nöjeslivet kring Stureplan i Stockholm.17 Topp 5 såg ut som följer: 

1. Zlatan Ibrahimovic 

2. HKH Kronprinsessan Victoria 

3. HKH Prinsessan Madeleine 

4. HMK Kung Carl Gustaf och HKH Drottning Silvia 

5. Lena Philipsson 

 

Detta är kanske ingen bra värdemätare på kändisskap men inte heller en dålig. Att 

fotbollsspelaren Zlatan Ibrahimovic, från problemstadsdelen Rosengård i Malmö, ligger högst 

upp på denna lista, före hela kungafamiljen, (och under det artisten Lena Philipsson,) säger en 

del om hur stor stjärnstatus fotbollsspelare har i samhället idag. 

 

Saxat från NationalEncyklopedin: 

idol [-å´l] subst. ~en ~er ORDLED: id-ol-en 

• person som är föremål för intensiv beundran särsk. av ungdomar; spec. om artister av 

olika slag: idoldyrkan; idolporträtt; popidol; ungdomsidol; flickorna ville ha ~ens 

namnteckning; t. o. m. meteorologer kan bli ~er om de jobbar på TV 

HIST.: sedan 1797; via lat. av grek. eidalon 'gestalt; bild; avgudabild' 

idolatri´  (medeltidslat. idolatri´a, av lat. idololatri´a, av grek. eidalolatreia 

'avgudadyrkan'), idololatri, detsamma som bilddyrkan. 

 

En idol är alltså en människa som utsätts för beundran. Detta är enligt första testamentet något 

fult. Idoler och idoldyrkan, i en strikt biblisk mening, föraktas av såväl kristna som judar. 

Detta grundas på ett av budorden: Du skall inga andra gudar hava jämte mig.  

Burggrave m fl skriver i boken Desirable God att människan tyr sig till religiösa bilder ändå, 

framför allt på Jesus som får stå som symbol för Gud.18  

                                                 
17 http://www.stureplan.se/articles/378/ 060517 
18 Burggrave, Roger m fl (2003) Desirable God: Our fascination with images, idols and new deities Herent: 
Peeters-Leuven s. 96 
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”Johannes 14:8-9 Filippos sade: ’Herre, visa oss fadern, det är nog för oss.’ 

Jesus svarade: ’Så länge har jag varit tillsammans med er, och ändå känner du mig inte, Filippos? 

Den som har sett mig har sett fadern’”19 

 

Det är nämligen svårt för människan, som använder synen mer än något annat sinne, att låta 

bli att skaffa sig bilder att projicera sin tro på. Om man aldrig får se sin gud, kanske man till 

slut tappar tron på densamme, liksom Moses följeslagare gjorde när de blint följde hans ord 

endast med ett löfte om en gud som aldrig visade sig. Denna otålighet är det som provocerar 

fram bilder och får de troende att beundra och dyrka dessa bilder. Med andra ord, idolisering 

står för det mänskliga motståndet mot den fruktan, osäkerhet och otrohet som Guds frånvaro 

innebär.20 

 

Som många kristna så ser även Burggrave en fara i den ökande ateismen, men kanske från en 

annan vinkel: “Within the field of catholic theology liberation theologians challenged us and 

made us aware that what threatens us is not primarily atheism but idolatry. /---/ The primary 

question was no longer if God exists but in which God we believe.” Bilder på beundrade 

människor (idoldyrkan sker sällan efter reella möten mellan den beundrade och den 

beundrande) får alltså en roll som substitut till Gud i ett mer och mer ateistiskt samhälle. Detta 

kan vara en förklaring till att fotbollsstjärnor dyrkas så mycket (liksom popstjärnor och 

skådespelare, men det är en annan diskussion).  

 

3.4.2 Identifikation med fotbollsspelare 

De flesta supportrar idag har alla någon gång närt en dröm av att själv vara en av de stjärnorna 

som kliver ut på den perfekta gräsmattan på Wembley eller Camp Nou. Tanken: Det kunde 

varit jag, finns nog i bakhuvudet hos många, antingen medvetet eller omedvetet. Man lever 

sig med, och en anledning till varför sport är så bra TV är en igenkänningsfaktor som gör att 

man är med lite själv. Detta betyder dessutom att man själv är en av de stora stjärnorna och 

därmed fullföljer sin dröm från soffan.  

 

De allra flesta av de stora fotbollsstjärnorna världen över, kommer från problematiska 

förhållanden där fotboll är en av få möjligheter man har att lyckas komma ur en svår tillvaro. 

                                                 
19 Bibeln, Joh 14:8-9 (översättning år 2000) 
20 Burggrave, Roger m fl (2003) Desirable God: Our fascination with images, idols and new deities Herent: 
Peeters-Leuven s. 34 
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Arsenals stjärnanfallare Thierry Henry (från miljonprogramsförorten Les Ulis utanför Paris21) 

säger sig ha mycket gemensamt med Brasilianaren Ronaldinho (från en kåkstad utanför 

staden Porto Alegre22) och Engelsmannen Wayne Rooney (från den slitna arbetarstadsdelen 

Croxteth, Liverpool23), då han ser samma drivkraft, samma ilska, i deras ögon som han känner 

inom sig. Dessa spelare är varken i samma klubbar eller från samma länder. Livet på gatan är 

den bästa skolan för en fotbollsspelare, fortsätter Henry. Det är ett hårt liv inom båda 

världarna och man lär sig att vara mentalt stark.24 Detta gör att de flesta människor kan 

identifiera sig med någon spelare, och känna att de är lika, och att det kunde varit jag. Det är 

klassiska framgångssagor, och dessa berättelser hjälper också till att höja statusen på spelarna, 

genom en inte ovanlig mytbildning.25 

 

Har man även spelat fotboll, har man dessutom kanske lättare att imponeras av de stora 

stjärnornas skicklighet i teknik eller speluppfattning. Och ju mer sporten har växt ju större blir 

betydelsen hos dessa fotbollsspelare. En liten genialisk petning av bollen till en målchans kan 

ses av en miljard människor samtidigt! Med denna enorma betydelse och med alla dessa 

människors åsikt om en enskild spelare, blir spelaren en av de största kändisarna i världen. 

Och då alla har provat att sparka boll blir fotbollsstjärnan en av de mest beundrade. Man har 

mer gemensamt med Zlatan än Göran Persson, Lena Philipsson eller HKH kronprinsessan 

Victoria.  

 

2.4.3 Fans 

Ordet ”fan” kan härledas till latinets ”fanaticus”, som betyder hänförd, inspirerad, förryckt, 

besatt. Det ordet kommer av substantivet ”fanum” som betyder ”helig, åt gudarna vigd ort, 

helgedom, tempel”.26 

 

När fotboll är så viktigt för miljoner människor att det påverkar hela samhället, livet kretsar 

runt fotbollen och inte tvärtom, då anses till slut den enskilde genialiske fotbollsspelaren, trots 

att han spelar i ett lag, vara den hjälte som nationen, klubben, staden, regionen eller den 

enskilda människan behövde. Han som gjorde det avgörande målet har då gett mig som ”fan” 

otroligt mycket. Att börja helgonförklara och skapa idoldyrkan runt denne är enligt Fredrik 
                                                 
21 http://www.aftonbladet.se/vss/sport/story/0,2789,826234,00.html 060516 
22 http://www.cml.nu/penyasuecia/spelarinfo.php?spelarid=14 060518 
23 Christenson, Marcus (2005) ”Slaget om Rooney”, i Offside nr 1/2005 Göteborg: Sveriges Tidskrifter 
24 http://www.aftonbladet.se/vss/rss/story/0,2789,826236,00.html 060516 
25 Gustafsson, Irene (1997) Drömmar, idoler och identifikation Stockholm: Konstfack 
26 Strage, Fredrik (2005) Fans, Stockholm: Natur och Kultur s.10 
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Strage ett sätt att betala tillbaka, att ge denne som gett mig så mycket, något tillbaka.27 Trots 

att idolen aldrig kommer att veta hur mycket han betyder för just mig, så blir denna dyrkan till 

ett kall. 

 

Om nu fotboll, så som jag beskriver i kapitel 1, är en ädel sport med grundvärden som hårt 

arbete och solidaritet med med- och motspelare, kan dessa egenskaper föras över till den 

enskilde spelaren. Han får stå som representant för de sociala kristna myterna och för 

egenskaper vi värdesätter i samhället, en ställföreträdande Jesus om man vill hårdra det. 

 

Dagens största stjärna är utan jämförelse brasilianaren Ronaldinho som spelar i Barcelona. En 

spelare som han kan under några få sekunder bryta spelets mönster och ge spelet en ny 

dimension. En sådan spelare sägs helt kunna få folk att glömma vardagens bekymmer och på 

så vis bli en form av fotbollens messias. Att dessa superstjärnor blir just superstjärnor kan 

man nog skylla på media, som gärna tar alla tillfällen att utropa någon som den bäste, varpå 

sponsorer ökar, och snöbollen sätts i rullning. Det är media som artefakt, som konstruerar 

religioner genom att skapa idoler av de bilder de förmedlar. 

 

En del av dessa spelare blir sedan mer eller mindre helgonförklarade även långt efter sin 

aktiva period. Ofta finns det några få bilder från stora och viktiga matcher som folk kommer 

ihåg, som får stå som symboler för spelarna själva. Dessa bilder får även stå som symbol för 

spelarens genialitet, och man har dem gemensamt med resten av fotbollsvärlden. 

 

John Lennon blev mycket kritiserad när han vid en presskonferens råkade nämna att Beatles 

hade mer inflytande över ungdomar än Gud, vilket förmodligen var helt sant. Idag har nog 

Gud förlorat ännu mer status, och en präst som talar om moral och hårt arbete når inte 

ungdomar mer än ytterst marginellt, inte ens om han/hon fick bästa sändningstid i TV. Men 

om Zlatan Ibrahimovic skulle prata om exakt samma saker skulle ungdomarna lyssna. Denna 

makt gör att många av stjärnorna blir tvungna att ta på sig ett visst moraliskt ansvar trots att 

de bara vill sparka boll.  

 

Ofta är hängivenheten över en viss spelare inte bara dyrkan av en spelare, utan kärleken till ett 

helt lag. Om man som supporter är fast med ett visst lag är det just inom detta lag som man 

                                                 
27 Ibid., s.12 
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hittar spelare att beundra. Ibland är det inte heller den förmåga som Ronaldinho har som är 

anledningen till ens intresse, utan att spelaren visar ”hjärta för laget”. Alltså samma hjärta för 

laget som man själv har. 

 

3.5 Fotboll och Religion 

3.5.1 Fotboll och religion i symbios 

I antikens Grekland var idrottsutövande en del av religionen, och de ritualer som ingick 

innehöll även bön, offer, musik och dans. Priset kunde dessutom vara ett högt religiöst 

ämbete, även om äran var det högsta priset, och de förlorande idrottsmännen avrättades 

vanligtvis (som om det inte räckte med skammen att förlora). Allt inför ögonen på gudarna, 

vilka var åskådare.  

Efterhand fick dessa spel och tävlingar mer civiliserade former, och tävlingen i sig värderades 

allt högre, varpå det religiösa inslaget försvann allt mer, för att till slut vara nästan helt borta. 

 

I England spelades förr fettisdagsfotboll i samband med firandet av påsken, som var/är en stor 

kristen högtid. Här fick man utlopp för konflikter som låg och pyrde. Det var här kyrkan som 

arrangerade denna fotboll, liksom ofta annars. Aggressivitet var ett oönskat element som ofta 

fanns latent i den frustrerade arbetarklassen, vilken kyrkan hade stor makt över. 

Gudstjänsterna då kunde vara vilda och svåra att styra. Man insåg tidigt vikten av fotboll som 

ett sätt att kanalisera denna frustration, dels kunde aggressiviteten ventileras, och dels kunde 

man genom fotbollen skapa en slags ordning, gemenskap och solidaritet. 

 

Den främsta anledningen till kyrkans nära koppling till fotbollen är dess egenskap av lagspel. 

Arbetsmoral, disciplin och lojalitet mot varandra sätts i fokus. ”Allt jag vet om moral och 

plikter har jag lärt mig av fotbollen.” sade en gång nobelpristagaren i litteratur 1957, Albert 

Camus.28 I slutet av 1800-talet var fotboll en del i prästernas strävan mot att bekämpa synd, 

och var en del i arbetarkyrkans arbete. Man såg också fördelar i gossarnas uppfostran då de 

lärde sig självkontroll, ärlighet, ära, att hantera en förlust och förmåga att uppskatta andras 

framgångar.29 

 

Kyrkan har på många håll haft en betydelsefull roll inom fotbollsklubbarnas historia. I 

England och Skottland finns detta med i klubbarnas historia även om de flesta inte tänker på 

                                                 
28 Karlsson, Petter (2004) Fotboll, en kärlekshistoria, Värnamo: Bokförlaget Max Ström  s. 156 
29 Engstrand, Magnus (2003) Fotboll och religion, Stockholm: Proprius Förlag s. 47 
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det idag. Det ställe där det än idag finns en sådan grund är i Glasgow, där man föds in i en 

fotbollsklubb lika mycket som i den religion man tillhör. Klubben Celtic för katoliker och 

Glasgow Rangers för protestanter. Det är dessutom i stort sett endast dessa två starkt 

rivaliserande klubbar som slåss om ligatiteln år efter år. 

 

I Brasilien och resten av Sydamerika är fotboll och religion båda så stora företeelser att båda 

på något sätt är lika viktiga och ingen går att skilja från den andra. ”I Brasilien har till och 

med den allra minsta by en kyrka och en fotbollsplan. Åtminstone en fotbollsplan.”30 Det är 

en djupt förankrad del av hela samhället, lika mycket som musik, kultur och mat.  

 

Det är vanligt förekommande att fotbollsspelare från den katolska världen gör korstecknet 

innan de beträder planen, eller knäböjer och kysser sina krucifix. Denna ritual är ett bevis på 

att många ser fotbollsplanen som en kyrka. Detta är även vanligt efter att en spelare gjort mål, 

något som vittnar om hur många ser det som ett ingripande av Gud när man lyckas med det. 

Många tackar även Gud för sin talang, som en gudomlig möjlighet att uträtta stordåd, mycket 

likt en frälsare. Inom kristendomen finns delade åsikter om moralen i att be till Gud för att 

laget skall vinna.  Många anser det oetiskt, till och med fuskigt att göra så. Andra kristna 

anser att det är fullt tillåtet med stöd av Joh 16:23-24:31 

När Jesus i sitt avskedstal talade till sina lärljungar sade han, att: "Vad I 
bedjen Fadern om det skall han giva eder i mitt namn. Hittills haven I 
icke bett om något i mitt namn; bedjen, och I skolen få, för att eder 
glädje skall bliva fullkomlig." 

 

Många stora före detta fotbollsspelare har fortfarande en status som helgon, som kan tillbedjas 

lika gärna som S:a Maria. I Argentina finns till och med en Maradona-kyrka baserad enbart på 

den gamle storspelaren Diego Maradona.32 Att han sedan levt ett högst okristligt liv med ett 

vida känt drogmissbruk och vilda fester, verkar inte spela någon roll. 

 

Många åskådare (och spelare) menar att Gud har ett finger med i spelet i hur en match 

gestaltar sig. Bill Bufford skriver i sin bok Bland Huliganerna hur en åskådare kan erfara att 

ett gudomligt ingripande äger rum på planen: 

 Jag iakttog målvakten. Han hette Keith Branagan och… var en exceptionellt 

duktig målvakt. Under Cambridge Uniteds envetna skottlossning tvingades 

                                                 
30 Jönsson, Henrik (2006) ”Spelarfabriken” Offside nr 2/2006 Göteborg: Sveriges Tidskrifter  
31 Engstrand, Magnus (2003) Fotboll och religion, Stockholm: Proprius Förlag s. 39 
32 Se bild 1 
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Branagan att göra sitt yttersta. Men efter ett tag kände jag att der var något mera: 

En mystisk kraft som verkade kring hans målbur – något större än Branagans 

egen förmåga – något som hindrade bollen från att slippa in. Jag kände att bollen 

aldrig skulle gå i nät och att det vore onaturligt om så skedde.33 

 

När Brasilien i en numera klassisk ”bragdmatch” besegrade England i VM 1970 stod det i en 

tidning i Rio de Janeiro att det var Jesus som räddat laget. De menade att precis när bollen 

skulle gå i mål klev Jesus ner från himlen och sparkade undan bollen. 

 

Afrikanska lag hyr alltid in medicinmän för att använda sig av såväl svart som vit magi för att 

få det egna laget att vinna, och tron på magin och dess effekter är större än vad de flesta tror. 

Det kan hända att medicinmannen är den högst betalde i laget och man prioriterar magi före 

taktik. Även sydamerikanska lag kan vara väldigt vidskepliga. Senast för bara några veckor 

sedan, var en medicinman från Ecuador i Tyskland för att driva ut onda andar, från arenorna 

där Ecuador kommer spela sina gruppspelsmatcher i VM i sommar.34 

I Indien har fotboll som sport inte högst status, där den största sporten är en annan brittisk 

kolonialmaktssport, nämligen kricket. Resultatet av detta är att de vänt sina blickar mot den 

europeiska proffsfotbollen, som de har ett stort utbud av genom TV och övrig media. Trots att 

den inhemska fotbollen är en parantes globalt sett, verkar intresset vara stort. Under fotbolls-

VM 1998 blev brasilianaren Ronaldo allmänt ansedd som världens bäste fotbollsspelare. Han 

dyrkades bokstavligen som en gud i Indien (som inte är ett kristet land), där han avbildades 

som en flera meter stor staty, som ansågs fylla ett tempel med gudomlig kraft. Detta är för 

mig ganska obegripligt, men ett bevis på hur fotbollen som global företeelse är enorm och 

VM en högtid även för nationer som inte ens deltar. 

 

Dessutom är skiljelinjen mellan religion och kultur svår att finna på många håll, och i de flesta 

fall har den ena format den andra och tvärtom, vilket gör att religion och kultur går ihop. 

Samtidigt som det bevisligen i många fall verkar gå att tillhöra och förkunna sin religion i en 

kultur som tillhör en annan, som till exempel en muslim i Sverige. 

 

Eller är det kanske så att de som lever i de fotbollstokigaste länderna som med några undantag 

är katolska, har lätt att ta till sig fotbollen som livsstil då de ändå redan är troende, dessutom i 

                                                 
33 Bufford, Bill (1992) Bland Huliganerna, Falun: Gedins Förlag s. 155 
34 http://www.aftonbladet.se/vss/sport/story/0,2789,814617,00.html 060515, se bild 2 
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en religion där helgon tillbeds? De flesta av de övriga länderna är dessutom protestanter vilket 

ger motsättningar mellan de två kristna delarna. Skillnader i spelstil följer dessutom 

religionerna grovt sett, där t ex England (och Sverige för den delen som är väldigt 

anglosaxiskt fotbollsmässigt) alltid har förordat hårt jobb och lagspel framför finess, i Luthers 

anda om man vill hårdra det.35  

 

3.5.2 Fotboll som substitut till religion 

Religionen har ofta stor betydelse för människor i svårare tider. Det är då man behöver något 

att tro på och när hopplösheten sänker sig över människan och man söker svar på livets 

gnagande andliga frågor tyr man sig till religionen, om man ingår i en. Men är detta bara ett 

sökande efter svar eller är det kanske även ett projicerande av de destruktiva tankarna på 

något annat? I detta fall torde man i så fall lika gärna kunna sysselsätta sig med något annat 

om övertygelsen är stor nog; en förening, ett popband eller en supporterklubb för ett 

fotbollslag. 

 

Författaren Petter Karlsson skriver: ”Egentligen är det både märkligt och fantastiskt. Idrotten 

är den enda miljön i vår kultur där det alltid är tillåtet att visa sorg och glädje helt öppet. Bara 

här jublar vi utan skuldkänslor åt en segrare, samtidigt som förloraren ligger gråtande i gräset 

bredvid.”36 Denna tillåtelse att visa känsloyttringar är utan tvekan en stor befrielse för väldigt 

många människor. Sedan länge har fotbollsmatchen fungerat som en anledning att få utlopp 

för de känslor som lagras under en veckas hårt arbete.  

Både kyrkans och fotbollens värld strävar mot en form av perfektion, och mot att skapa moral 

och disciplin. Inom båda har det vuxit fram, aktivt skapats eller utkristalliserats ritualer, 

bundna till plats liksom till rum. Ceremonier som de ”troende” går igenom varje gång, i 

fotbollsvärlden med sång, åsikter (som är ceremoniella, som man bör ha och bör yttra varje 

gång man får tillfälle), klädsel, och olika artefakter som kläder och färgkoder. 

 

Det finns mycket av det stoiska harvandet i vardagslivet över livet som inbiten 

fotbollssupporter. Framför allt om man håller på ett lag som det sällan går bra för. Bönderna 

slet i sitt anletes svett på fälten, och på söndagen gick man till kyrkan. Industriarbetarna sliter 

dom också, men går på fotboll på söndagen istället. Inte endast för att man vill, utan för att det 

är en oundviklig del av ens liv. 

                                                 
35 Engstrand, Magnus (2003) Fotboll och religion, Stockholm: Proprius Förlag s. 46 
36 Karlsson, Petter (2004) Fotboll, en kärlekshistoria, Värnamo: Bokförlaget Max Ström  s. 139 
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Detta övernaturliga man kan uppleva äga rum på fotbollsplanen som jag nämnde i förra 

kapitlet, kan många åskådare känna igen, utan att vara i övrigt troende, eller ingå i en kyrklig 

församling eller annat religiöst sammanhang. Detta kan gälla både det egna laget (som när 

man har flyt i spelet, eller en boll som hittar mål i den enda luckan som finns) och 

motståndarlaget (som när bolluslingen inte studsar vår väg). För att detta övernaturliga ska 

fungera till favör för den enskilde, är det många spelare och supportrar som följer inrutade 

ritualer, som är ett på vidskepelse grundat vanebeteende. Detta är nog något som man inte 

talar högt om att man gör, och många anser nog att det egentligen bara är skrock och 

meningslöst då det faller på sin egen ologiskhet, men ändå återupprepar de samma ritualer om 

och om igen. Det kan vara saker som att (för fotbollsspelaren) ta på sig höger sko först, gå ut 

3:e sist genom spelargången, nudda gräset med fingertopparna när man kommer in på plan. 

Det kan då också vara att (för supportern) alltid gå in på match genom samma vändkors, köpa 

programbladet av samma försäljare eller ha på sig favoritstrumporna under matchdagen. För 

supportrar spelar färger väldigt stor roll. Vissa färger är synonymt med vissa klubbar, och 

andra färger kanske är synonymt med ärkerivalen, de aktar man sig för. 

 

Varje åskådare har sin subjektiva syn på fotboll, så även jag. Många kan nog tycka att det är 

absurt att bygga sin tillvaro runt fotbollen, som vore den meningen med livet, vilket den ju 

omöjligt kan vara, eller? Då klubbtillhörighet/nationalitet oftast är lokalt och/eller kulturellt 

förankrad ser många sitt supporterskap inte som ett aktivt val som de gjort, utan som ett kall. 

”Det bara blev så”, eller ”det är ödesbestämt” (kanske nämnt med en religiös ton). Nick 

Hornby skriver i boken Fever Pitch: 

”Jag blev förälskad i fotboll på samma sätt som jag senare skulle bli förälskad i kvinnor: 

plötsligt, oförklarligt, okritiskt och utan att ägna en tanke åt den smärta eller omställning som 

det skulle medföra.”37 

 En fotbollssupporters passion är tudelad, den innebär glädje ibland, men lika ofta lika mycket 

lidande. För en vanlig människa kan det vara svårt att förstå att man kan bli så upprörd och 

känna så mycket smärta över något så obetydligt som ett fotbollsresultat. Men fotbollens 

värde för varje individ bör nog varken överskattas eller underskattas. 

 

                                                 
37 Hornby, Nick (1997) Fever Pitch: En i laget, Stockholm: Månpocket s.15 
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Nick Hornby fortsätter i sin bok Fever Pitch att berätta om livets olika sidor hos en supporter 

och dess omgivning. Här är livet som supporter en stor del av livet, och resultaten för lagets 

påverkan av vardagen. Boken handlar även om relationen mellan supportern och de 

människor han har runt sig. Han har tankar och reflektioner kring existensen, men går inte in 

på frågor om livet efter döden, eller liknande. Han framhåller fotbollens egenvärde och är 

tillfredsställd med upplevelsen av att supporterlivet i högsta grad är meningsfullt. Sociologer 

kan nog mena att den moderna supporterkulturen kan fungera som en religion.  

 

 

4. Slutdiskussion 
4.1 Resultat och analys 

Det finns många som menar att fotbollssupportrar inte gör något vettigt med den tid de lägger 

på fotboll. Vad ger egentligen de skeptiker rätten att bestämma att andra människors 

meningsfullhet inte är meningsfull? 

Man kan konvertera till en annan religion, vilken som helst, och ta till sig de värderingar, 

synsätt, tro och livsstil som ingår. Likadant kan man gå upp i ett intresse med mer fanatism än 

de flesta religiöst troende, liksom många fotbollssupportrar gör. 

 

Beroende på vilken religionsdefinition vi använder oss av kommer vi olika tydligt kunna se 

fotboll som en religion. Frågan som bör ställas är alltså inte nödvändigtvis endast vad en 

religion innehåller utan även: Vad har religionen för funktion? Det är lätt att se att fotbollen 

fyller en funktion för religion, snarare än som religion. 

 

Media och framför allt TV som artefakt förmedlar religionen fotboll till oss, och med ett 

aldrig sinande nyhetsflöde. Men ”religiösa glasögon” kan vi se hur TV:n fungerar som en 

kyrka, eller kanske ett altare som alla har hemma, och med vilken tron uppehålls, och växer. 

Där förmedlas bilder på idolerna, där ser vi bilder från de stora, riktiga kyrkorna där ”det 

gröna fältets schack” utspelar sig. I TV-studion n ser vi experter (präster?), vilka förklarar hur 

och varför.  

 

Om religion är något bra eller dåligt för samhället har debatterats länge, och om fotbollens 

makt är lika stor borde den debatten finnas även här. Jag tar inte sida för eller emot, men kan 
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endast konstatera att likheterna är många och tydliga. Kanske är fotboll bara en kultur eller en 

subkultur, med då borde även många religioner kunna vara det. 

 

 

4.2 Slutsats 

Jag tror att om man ändrar synsättet när det gäller frågan om fotboll är en religion, kan man 

komma närmare vad de flesta supportrar menar fyller deras liv. Istället för att fråga sig vad en 

religion har, kan man undra vad en religion ger. En religion kanske inte uppkommer av 

samma anledning eller på samma sätt som en idrott, en kultur, ett intresse eller någon annan 

samhällsföreteelse eller tankesätt. Men de troende eller på annat sätt ”aktiva” bryr sig nog inte 

nämnvärt om detta. För dem är det viktigaste vad just deras religion ger dem, personligen. Då 

frågar sig vän av ordning om inte vilken sysselsättning som helst kan vara en religion, så 

länge den är tillräckligt viktig för den troende? Det finns bilder, ikoner, färgkoder, språk, rum, 

sociala koder, tankesätt och åsikter inom andra subkulturer. Allt kan bli en religion med 

tillräcklig mängd engagemang. Det är ämne för den följddiskussion som detta arbete ger. 

 

Jag skriver i inledningen att fotboll var mitt intresse, men är det nu min religion? Jag tror 

egentligen inte det. Personligen spelar det mindre roll vad mitt intresse får för benämning, 

eller hur människor ser på det.  

Vi kan i ett någorlunda okristligt samhälle, som det svenska, ta till oss fotbollen som vår 

övertygelse istället för en annan då den är relativt rumsren (läs ickereligiös). Om den har 

samma inverkan på oss som religionen har på troende kristna så är det där likheterna finns och 

kan vara nog så.  

 

Med den insikt som detta arbetet har gett mig både inom fotboll, men även religion i 

allmänhet, så har jag fått syn på händelser inom dessa ämnen. Över huvud taget så har jag 

lättare att förstå olika samhällsyttringar, och jag hoppas att detta kan ge mig en förståelse för 

vad än mina blivande elever har för åsikter, kulturbakgrund, intressen, religioner eller 

ideologier. Om de är arga eller glada före eller efter en match med det lokala laget, så är det 

en väg att börja gå vidare på.  
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6. Bilagor 
 
Bild 1 

 
Tack gud för att du är argentinare   
 
 
Bild 2 

 
 
 
 
 
 
 

”Jag är en del av klubben, precis som klubben är en del av mig. Att det innebär lika mycket 

lidande som glädje är inget att göra åt, det är mitt kors att bära.” 

Nick Hornby 
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Världens Viktigaste Oviktiga Sak 
 
 
Gestaltning 
 
Redan från början när examensarbetet började hade jag klart för mig att det var med hjälp av 
rörlig bild jag ville undersöka mitt ämne. 
 
Jag samlade diverse material från fotbollsmatcher på TV och på puben samt live. 
 
Efter ett tag, när mina tankar fått mogna lite så insåg jag att om fotboll skulle vara en religion, 
så är det supportrarna som är de troende. Då är det också bland supportrarna jag borde hålla 
till. 
 
Då Malmö FF är det lag jag själv följer så blev det bland den skara supportrar som bor i 
Stockholm jag filmade. 
 
Tre olika matcher filmade jag, och de supportrar som stod närmast mig blev de vilka fick 
representera de andra. Dessutom så hämtade jag ljud från samtal mellan supportrar, både före 
och efter match, och både då det hade gått bra och dåligt. Dessa samtal är en stor del av 
supporterns liv och en viktig del i filmen, för att kunna få fram den känsla det innebär att vara 
supporter. Att man inte har något val om man ska se matchen eller inte och att det är viktigt. 
Att man pendlar mellan himmel när det går bra och helvete när det går dåligt. 
 
Jag tror att jag genom mina bilder, mina inspelade samtal, min musik och mina citat och 
kommentarer i filmen ger den känsla jag hoppats på. 
Mitt mål var att den som ser filmen och inte känner till det skriftliga i mitt arbete, eller ens 
frågeställningen i detsamma, ändå själv frågar sig om fotboll skulle kunna ses som en 
religion, då har jag lyckats. Och jag tyckte det fungerade. 
Filmen blev ca 10 min lång. 
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Konstfack, Institutionen för bildpedagogik 
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