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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Under min tid som religionsstuderande har jag från första stund hävdat att fotboll kan betraktas 
som en religion. Jag kan hänvisa till min första lektion på HiG med Birgit Lindgren-Ödén som 
min Religion A lärare. Redan på min första lektion hade jag ett uttalande om min syn på fotboll 
kontra religion. En del höll med mig, och en del höll inte med mig. Då beslöt jag mig för att under 
min tid som religionsstudent försöka påvisa att fotboll kan man visst ha som religion. Jag cyklade 
genast till Akademibokhandeln för att inköpa någon form av litteratur som kunde stärka min syn 
och tro på vad jag framhållit. 
 
Jag hittade omgående en bok som heter ”Fotboll och Religion” skriven av Magnus Engstrand 
(fil.mag. i religionsvetenskap, skribent och fotbollssupporter). Den gav mig kött på benen och 
råg i ryggen angående mina synpunkter på fotboll och religion. 
 
Min uppsats ska inte handla om fotboll kan betraktas som en religion, det har de skrivit, forskats 
och debatterats i så många sammanhang. Så där tror jag att jag inte kan komma med något nytt. 
Men jag ska dels visa på många olika händelser där fotboll och religion går hand i hand, och tar 
hjälp av varandra. Jag ska också visa på betydelsen fotbollen har för aktiva fotbollsspelare, 
tränare och supporters när de ska bearbeta något sorgligt och negativt som händer i deras liv. Att 
fotbollen har samma funktion som kyrkan i sorgarbetet. 
 

1.2 Syfte 
Min ambition med den här uppsatsen är att påvisa att fotboll kan ha samma effekt och samma 
funktion som kyrkan, när det gäller att bearbeta sorg. Jag har även som syfte att framhålla 
likheter gemensamma nämnare och samarbete mellan fotboll och religion. 
 

1.3 Metod 
Jag har läst en del böcker och tidskrifter, men framförallt har jag intervjuat ett antal personer som 
har koppling till fotboll på ett eller annat sätt. Mitt val av litteratur har fallit på olika reportage 
från framför allt Offside. Det är en tidskrift som går på djupet i ämnet fotboll och dess supporters. 
Jag har även fått många uppslag om fotboll och religion i just boken ”Fotboll och Religion” av 
Magnus Engstrand. Han är fil.mag. i religionsvetenskap och GAIS-supporters. Jag anser hans 
text som trovärdig eftersom han vet hur det är att vara passionerad supporters. 
 
Men något som Engstrand inte tar upp är hur fotboll kan hantera sorg, på samma vis som 
religionen gör. Det kommer jag att göra. Framför allt i mina intervjuer kommer det fram. 
Engstrand hävdar också att fotboll kan ses som en religion, om man syftar på en funktionell 
definition. Medan jag går ett steg längre och hävdar att fotboll kan ses som en religion både vad 
det gäller den funktionella som den substantiella definitionen. Jag har tagit hjälp av två böcker för 
att stärka min tes. Jag har dels en allmän psykologibok om kriser, dels en bok om pastoral 
själavård till min hjälp. Jag har haft tur att träffat väldigt öppenhjärtiga och utlämnande personer, 
som delgivit mig många givande sanningar om respektive person. Hur de tänker, reagerar och 
fungerar i sitt sorgearbete har stärkt min tro på fotboll som en religion. 
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1.4 Centrala begrepp om religion 
Funktionell religions definition är vad en religion gör, behöver inte ha någon/några gudar och 
inte ha något svar på vad som skapade världen. Inte heller vad som sker efter döden. Man 
behöver inte svara på frågan: varför eller varifrån känslan av en övernaturlig makt kommer ifrån. 
Det religiösa kan hänvisas till människans upplevelse och beteende i sig. Substantiell religions 
definition är vad en religion är och vad den innehåller. En mer traditionell och snävare syn, där 
man kan hänvisa till en gud eller till ett övernaturligt väsen.1

                                                 
1 Engstrand 2003, s. 41. 
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2 Fotboll och Religion 

2.1 Påvar och Präster 
Den nyss avlidne påven Johannes Paulus den andra har en gång sagt dessa klassiska ord: Fotboll 
är världens viktigaste oviktiga sak. Med de orden la han ribban på vad fotboll betyder för många. 
Han stod i mål i sin ungdom i Krakow (Polen), så fotbollsintresse hade han. Johannes Paulus den 
andra var för övrigt medlem i Barcelona FC. 
 
Den förre Påven fördömde år 2000 Lazios (italienskt fotbollslag) fascistiska supporterskara, när 
det hade hånat mörkhyade spelare. Han sa följande ”varken kyrkan eller fotbollen skiljer mellan 
raser och folkslag!2 Att spelare och lag ber om audiens av Påven är ofta förekommande. Bland 
exemplen kan nämnas AC Milan, Roma, Juventus inför säsongen eller inför någon viktig match. 
 
Att man tar hjälp av präster förekommer ofta i sydeuropeiska länder, men även här i Sverige 
förekommer det. Kyrkoherden Arne Rubin i Degerfors bad ofta förbön om att laget skulle 
förskonas från skador och att Herren skulle ha en skyddande hand över föreningen. Han fick till 
och med en välsignelse av Biskopen att slippa kvällstjänsten när det var match. IK Häcken 
(allsvenskt lag) har samarbete med en präst som heter Alf Österström, som dels ber för laget, dels 
skriver krönikor i matchprogrammet. Hjälp på ett annat sätt än bön fick Halmstads BK 
(allsvenskt lag). Erling Ivarsson var hejarklacksledare och präst på 80-talet. I Italien är det ofta 
förekommande att lag tar hjälp av präster. 
 
Den forne mittfältsstrategen i svenska landslaget berättar att när han spelade i Fiorentina 
(italienskt lag), så kom fader Giovanni Martini varje vecka på ett besök. Han tog emot bikt och 
jobbade med spelarnas andliga värld. 30 minuter innan avspark så hade han alltid en bönestund. 
 
Det finns lag som stannar till vid en kyrka, på väg till en bortamatch. För att de ska be inför 
matchen. Lecces (italienskt lag) förre tränaren Boniek gav direktiv att spelarna måste vara med 
på kyrkomässan närmast matchen. Han petade till och med sin forward Pietro Paolo Virdis för att 
han inte gick i mässan. Valencia (spanskt lag) hade samlingar inför säsongen i en katedral för att 
bli välsignad av en präst eller biskop. I USA anses det som ett naturligt inslag, att besöka kyrkan 
innan match. Exemplen kan göras många men att lag och spelare tar hjälp av högre makter är ett 
faktum. 
 
I en artikel i tidskriften Offside så berättar man om att Vatikanen har ett eget fotbollslag.3 Även 
Påvens livvakter förfogar över ett lag. Där berättas att fader Davide har fotboll som sitt sätt att 
missionera. Han berättar att han alltid har bollen med sig när han ska ut för att träffa folk. Hans 
strategi är att det är lättare att lyssna på en präst som lirat boll och slagit en tunnel med/på dem. 
Den erfarenheten har han. Först spela lite fotboll och sen samtala om Kristus. Fader Davide säger 
att han älskar fotboll nästan lika mycket som han älskar Gud. 
 
I samma artikel i Offside så står det om en italiensk präst Fader Peretti som 1991 åkte till 
Rumänien för att ta hand om ett kloster i misär. Där både staden och klostret hade lidit av 
Ceausescus makt och vanstyre. Det fanns munkar som hade varit inlåsta i decennium, föräldrar 
som inte hade kunnat ordna mat och tak över huvudet till sig själva, än mindre till sina barn. Han 
undrade hur han skulle få lite hopp och framtidstro i den här samlingen med folk. Resultatet blev 
att han bildade ett fotbollslag. Första träningen beskriver han som en magisk upplevelse. 

                                                 
2 Offside nr l/2001, s. 87. 
3 Offside nr l/2001, s. 81. 
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Upplevelsen var en känsla av frälsning. När han såg alla människor med olika defekter (märkt 
efter en svår tid), som visade sådan glädje genom att få spela fotboll. 
 
Fader Peretti menar att fotbollen är också en Kristi församling. Han menar att han inte kan hitta 
bättre liknelser för hur Gud använder olika personligheter. Karaktärer av blandade slag som blir 
till en helhet, ett lag. Han tar upp exempel som den lojala grovarbetaren, den kloke kaptenen, den 
konstnärliga yttern som älskar att improvisera, att göra underverk med bollen, men måste ha 
andras understöd för att inte motståndaren ska mala honom sönder och samman. Alla behövs lika 
mycket. Han fortsätter att tala om metaforerna kan man överföra till familjen, arbetsplatsen, 
kamratgänget och kyrkan. Fader Pertti säger att fotbollen fostrar, det gäller att ta ansvar, tygla sitt 
humör, ha tålamod. Vi spelar för att ära Gud, för att ha roligt, men också för att lära oss något om 
livet och om oss själva. 
 
Att man kan ta hjälp av en Påven, biskop eller präst har jag redan redogjort för. Det finns andra 
exempel på hjälp av andligheten. Framförallt har man det i den afrikanska kulturen. Där tar man 
hjälp av medicinmän. I Senegal finns det medicinmän som specialiserat sig på att utföra ockulta 
ritualer och magi med inriktning på fotboll. Man kallar dessa för marabouter och de har sitt 
ursprung i afrikansk folktro och islam. Marabouterna kan sitta sömnlösa i dygn för att 
koncentrera sig på att påverka olika matcher. De tar ofta hjälp av en amulett som har magisk kraft. 
Som ett exempel så var två journalister på besök hos en marabout. De bad om hjälp för sitt 
favoritlag Roma. Efter viss tvekan utfördes ritualerna. Roma vann den säsongen väldigt 
överraskandet före storfavoriterna Lazio och Juventus (Fotboll och religion). Att utföra ockulta 
ritualer är inget som marabouterna skryter öppet med. Det är rädda dels för att magin ska få dåligt 
rykte, dels är de rädda för att bli attackerad av ockulta andar. Det anses att de är så viktiga, att de 
är bättre betalda än många spelare. Men även i Europa förekommer skrock och magi. När man 
går in till match hand i hand, symboliserar man att man är oslagbar. Brasilien gick in så 
VM-finalen 1994. Sedan har många lag tagit efter. Det här beteendet härstammar från afrikansk 
folktro som sedan överförts till kristendom och islam. I Sydamerika och i Afrika förekommer det 
väldigt frekvent att man använder både svart och vit magi. 95 % av de kenyanska fotbollslagen 
hyr in medicinmän för de ändamålen. Medicinmän har pinkat på målstolparna (Burkina Faso 
1982) för att ge magi. 
 
Sydafrikas förbundskapten Phillippe Troussier (1998) uppmanades att bada fötterna i getblod, 
plus att han skulle bära ett speciellt armband. Genom att han gjorde de sakerna, skulle han och 
spelarna få styrka. 2002 tvättade Senegals VM-trupp sig i heligt vatten för att lura onda andar. 
 
Ett annat exempel på vad en del tror är trolldom är en match i staden Kongo-Kinshasa. Under 
matchens gång bröt ett åskväder ut. Det resulterade i ett blixtnedslag som dödade samtliga 
spelare i hemmalaget, däremot klarade sig alla spelare i bortalaget. 
 
Ett annat förekommande inslag är att spelarna har någon typ av symbol som de bär med sig under 
matcherna. Många spelare bär ett krucifix om halsen för att ha kontakt med högre makter. Man 
gör korstecknet när man beträder planen, man anser att man ska in på helig mark, man beträder en 
kyrka. Kakà4 har skor där det är ingraverat på plösen ”I belong to Jesus”. Paulinho5 hade ett 
svettband på armen mot Djurgården (25/4), som han visade upp när han gjort mål, där det 
stod ”Jesus”. Han hävdade att Jesus är med honom, och han ville tacka honom (expressen). 
 

                                                 
4 Brasiliansk spelare som spelar i Milan 2005. 
5 Brasiliansk spelare som spelar i Örgryte IS 2005. 
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Peter Ijeh (Nigeria) som spelar i Malmö FF har T-shirts på sig under matchtröjan, där han har 
skrivit olika bibelcitat. T-shirten visar han om och när han gör mål. Han tackar Gud för sina 
framgångar och menar att bibelcitaten ger honom styrka under matcherna. 
 

2.2 Kyrkan och fotboll 
I slutet av 1800-talet så försökte vissa kyrkor och präster motarbeta synd, med fotbollsspelande. 
Vikten av att samarbeta och göra ett jobb tillsammans är viktiga egenskaper som fått kyrkan och 
fotbollen så nära varandra. Under samma tid så använde prästerna i de finaste skolorna i England, 
fotbollens goda moraliska kvaliteter och egenskaper för att föra över på eleverna. 
 
Engelska ligaklubbar som har bildats på ren kyrklig bas är Aston Villa, Everton och 
Wolverhampton. I början när Liverpool-klubben Everton bildades var det stora konflikter mellan 
Everton som var protestanter och katolikernas klubb Liverpool FC. I dag bär inte klubbarna 
någon katolsk eller protestantisk identitet. Däremot i Skottland råder rena supporter- och 
religionskrig. Här föds man till Celtic (katolik) anhängare eller Glasgow Rangers (protestant) 
anhängare. På 1970-talet var det en spelare som hade spelat i Celtic, via några år i England 
flyttade han tillbaks till Glasgow. Men han gick inte till Celtic utan till Glasgow Rangers. Han 
var inte bara före detta Celtic-spelare utan också katolik i ett protestantiskt lag. Det blev ett 
ramaskri utan dess nåde. Han var tvungen att bryta kontraktet och flytta tillbaks till England. 
 
I ett avsnitt i boken ”Fotboll och Religion”6 har Max Weber studerat förhållanden mellan 
protestanter och katoliker som umgås. Där hävdar han att protestanterna (överlag) är rikare och 
förmögnare än katolikerna. Glasgow Rangers-fansen hävdar att de är lika fattiga som 
Celtic-fansen, på grund av att de vill båda se sig som riktiga supportrar. Riktiga supportrar 
härstammar från arbetarklassen och då har man generellt inte så mycket pengar. En intressant 
iakttagelse är Nederländernas relation mellan spelare och tränare. Oftast har tränaren en hög 
position där det nästan är att skända om man kritiserar tränaren. Men i Nederländerna har Jean 
Calvin satt sina avtryck. Efter som Calvin uppmanade folket att ignorera auktoriteter, så som 
präster och liknande. Det har även påverkat dagens fotbollsspelare. Det är ett vanligt inslag i den 
holländska fotbollen att tränaren får öppen kritik och förslag av spelarna, och ingen tycker det är 
konstigt. Kritik får även andra tränare i andra länder, men där motas det helt annorlunda. Oftast 
brukar det sluta med att spelaren får byta klubb, men inte i Holland. 
 
Under fotbolls-VM 1998 öppnade många kyrkor i Tyskland sina församlingar för alla människor 
som ville titta på VM på storbildsskärm. Efter matchen hade man debatt om Gud och fotboll. 
Desmond Morris är zoolog, beteendevetare och doktor på Oxford universitet,7 han menar att 
supportrarnas sånger kan hänvisas till kyrkliga gosskörers mässhymner. Han säger att många av 
fansens sånger är kända psalmer. 
 
I Sydamerika har kyrka och fotboll en stark koppling och en betydelsefull roll i hela samhället. 
Författaren Simon Kupper8 säger att fotboll och kristendom i Brasilien är så stort att man i alla 
byar och små orter har en kyrka och en fotbollsplan. I alla fall finns det en fotbollsplan. 
 

2.3 Supporters 
Det var enligt BBC 1 miljon människor som hyllade Liverpool efter deras seger mot Milan i 
Champions League-finalen den 25/5-05. Var femte invånare i staden Liverpool hade sjukskrivit 

                                                 
6 Engstrand 2003, s. 24. 
7 Engstrand 2003, s. 27. 
8 Engstrand 2003, s. 28. 

6 



sig dagen efter finalen. Det var 900 000 tusen som deltog i firandet av Barcelonas serieseger i år 
(2005). 
 
Det är bara ett axplock av fotbollens förmåga att engagera, men även sprida glädje. 1994 års VM 
i USA är ett typexempel på när fotbollslagets framgång entusiasmerar väldigt många människor. 
Vare sig du var insatt i VM eller inte, så lockades väldigt många människor med i 
framgångsvågen. Till slut var det en landsangelägenhet, där i stort sett alla brydde sig om hur det 
gick för Sverige. 
 
Jag var själv på en VM-kval match på Råsunda (Sveriges nationalarena) mellan Sverige och 
Västtyskland (1985). Västtyskland ledde med 2-0 när det är 4 minuter kvar av matchen. Sverige 
byter in Mats Magnusson (Malmö FF, Benfica) och han gör 2-1 och 2-2. När han slår in 2-2 målet, 
så finns det inga gränser för hur glad man kunde bli. Folk hoppade, skuttade, skrek, skrattade och 
framförallt kramades. Alla kramade alla, de som man hade gått dit med, de som satt bredvid, de 
man kom i kontakt med. En helt underbar upplevelse, som jag är glad att ha fått uppleva. Det som 
var så fantastiskt var att man fick dela glädje med 35000 andra. Fick se att det fanns så mycket 
värme hos sina medmänniskor, och att alla ville dela med sig. 
 
En annan gång var jag och såg AIK-IFK Göteborg på Råsunda (i slutet av 90-talet). Då fick jag 
uppleva andra känslor. Jag satt på norra läktare som är AIK supportrarnas läktare. Anledningen 
att jag satte mig där var att det var den ingången som uppenbarade sig först när jag kom till arenan. 
Jag ville se en bra match helt enkelt. Redan i minut ett började människor att skrika nidramsor 
efter Göteborgsspelarna. Det var allt från vilka usla fotbollsspelare de var till att gå på rena 
personangrepp och kommentera deras utseende. Alla kommentarer var så hatfyllda så man blev 
ledsen över att folk kan bära med sig så mycket hat inom sig. 
 
Två exempel där olika sorters känslor har kommit fram genom att se en fotbollsmatch. De ska 
dock sägas att de flesta supportrarna lever med laget och gläds när laget vinner och sörjer när 
laget förlorar. Det finns i alla större klubbar (både i Sverige och i utlandet) en utbrytargrupp, en 
falang som kallas firmor. De ser sig som lite förmer än andra supportrar. I AIK:s firma så kallar 
man supporters med allehanda souvenirer för julgranar. 
 
I en utmärkt artikel av Stephan Mendel-Enk9 i Offside kan man läsa att de tycker att de är 
gräddan av alla AIK-supporters. Det som binder medlemmarna samman är deras kärlek till AIK 
och intresset för våld, sägs det. Firman som består av ett sjuttiotal människor, består av alla sorter, 
allt från egna företagare till socialbidragstagare. Allt från att de är yrkeskriminella till chefer i 
stora företag, från nazister till invandrare. Klädseln är viktig för dem, genom att bära 
märkeskläder som Lacoste, Burberry och liknande märken, urskiljer sig firman mot andra 
supportrar. 
 
De berättar att de lägger ribban hur man ska vara som supporters. Är någon AIK-fan lite för 
skränig på någon bortamatch, då får de sig en åthutning. Om det är någon som kritiserar firman så 
får de sig en reprimand. I artikeln tar firman upp ett exempel där en supporter gjorde en hemsida 
där han kritiserade firman. Då hackade sig firman i på hemsidan och tog över den. De skrev att 
firman äger den här sidan (om hemsidan). Sen ringde de upp killen med hemsidan och sa att han 
inte var välkommen på Råsunda10 någon mer gång. Firman säger sig ha kontroll över vad som 
sker på Råsunda, bland annat vilka banderoller som ska visas på matchen, vilka sånger och hur 
massan ska agera. I Sydamerika lägger sig firmorna i vilka spelare klubben ska köpa och sälja 

                                                 
9 Offside, nr 4/2002. 
10 AIK:s hemmaplan, även Sveriges nationalarena. 
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och om tränaren ska få sparken. I Sverige har det inte gått så långt. AIK:s firma menar att de är 
nöjda med den makt de har. De säger sig ha ett inofficiellt samarbete med AIK. 
 
De menar att de kan fotboll, att några har spelat juniorfotboll med AIK:s juniorer. De har 
kvartssamtal med tränaren i A-laget. Vare sig tränaren vill det eller inte så kräver de ett 
kvartsamtal. Där det vill höra hur tränaren tänker. När det pratade med förre tränaren Olle Nordin 
tänkte de kräva hans avgång. Men efter samtalet förstod de att Olle Nordin ville AIK:s bästa!! ?? 
Officiellt har AIK förbjudit kvartsamtal mellan tränare och supporters. Förra året (2004) 
vandaliserades klubbchefen Sanny Åslunds hus pga. dålig framgång för AIK i allsvenskan. 
 
Firman håller även koll på spelarna så att det sköter sig på sidan av planen. De tycker inte att 
spelarna ska vara på krogen ifall de inte presterar bra på planen. Firman berättar att man har 
skickat hem spelare som de har upptäckt varit på krogen. 
 
Spelare som lämnat AIK är inte populära. Framförallt inte om man går till Djurgården eller 
Hammarby. Ett exempel är Jesper Jansson byte från AIK till Djurgården efter ett kontraktsbråk. 
Han blev mordhotad, fick mängder av pizzor och andra postordersaker hemskickade. En dag när 
han kom hem efter ett träningspass så var han dörr ommålad i en orange färg, det stod även 
JUDAS på dörren. Jesper Jansson fick skyddad identitet, nytt personnummer och hemlig adress. 
Det slutade med att han var tvungen att bryta kontraktet med Djurgården och flytta till Norge. 
 
På frågan om hur långt är ni beredda att gå? Svarar de: hur långt som helst, vad som krävs. 
Behövs det våld så tar vi till det. En supporter med ett annat uppsåt än att slå ned folk är Joel 
Spångberg. I en text av Gellert Tamas som följt AIK-supportrarna under en tid, tar han upp att 
han mött en av de största AIK-supporters genom tiderna Joel Spångbergs son. Sonen heter 
nämligen Alex Ingvar Knut, och det visar sig att hans tre syskon också är döpt efter AIK. När 
Spångbergs dotter, Anette Inger Karina gifte sig med en Djurgårdare. Då vägrade han gå på 
bröllopet. 
 

2.4 Barcelona 
Fotbollsklubben FC Barcelona är världens största klubb. Den har 130 000 medlemmar. 
Medlemmarna kommer från alla hörn av världen. Förutom att de har över etthundratrettiotusen 
medlemmar i FC Barcelona så finns det också Les Penyes eller som man säger i Sverige, 
supporterklubbar. För närvarande finns 1700 olika Barcelona penyes, med omkring 200000 
medlemmar. Det finns penyes i hela världen, från Spanien till Japan, från Ukraina till Senegal. 
Det finns ett fängelse-penyes och ett penyes i spanska parlamentet. Supporterklubbarnas främsta 
mål, förutom att heja fram Barcelona är att fokusera sig på sociala aktiviteter. Man kan ha egna 
pubar, man kan anordna helgutflykter eller resor till matcher. Supporterklubben i parlamentet blir 
som en typ av Rotary. En penyes driver soppkök medan någon annan driver en fotbollsskola. 
 
Även Barcelona som förening engagerar sig för mer än bara framgången på fotbollsplanen. Att 
vara Barcelona-fans är att vara ambassadör för Barcelona och Katalonien. Det innebär att man 
hedrar offren från attentatet i Madrid (11 mars 2004), eller att man arbetar med något 
Unicefprojekt i klubbens namn. Barcelonas framgång på fotbollsplan är inte bara en seger för 
fotbollen. Den är också en seger för Katalonien. Real Madrid var före detta kungen och diktartorn 
Francisco Francos lag. Franco försökte erövra Katalonien och förbjuda deras språk. Därför 
betyder segrar och framgång mer än bara det sportsliga. 
 
Klubben arbetar just nu för att ta fram ett skyddsnät för alla spelare som spelat för Barca. Som 
innehåller garanterad utbildning, pension efter 65år, gratis privat läkarvård mm. Allt för att 
klubben vill ta sitt ansvar och visa sin tacksamhet för spelarnas prestationer på planen. Men även 
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för att man vill bygga sin framtid på sin historia. Man ska känna stolthet i att tillhöra Barca, och 
man ska aldrig glömmas bort. 
 

2.5 Maradona 
Diego Armando Maradona anses som en av två som nämns som världens bästa fotbollsspelare. 
Pelé är den andre. 1986 spelades VM i Mexico. Argentina och England spelade en historisk 
match. Argentina vann med 2-1 och Maradona gjorde båda målen för Argentina. Men det var inte 
det som gjorde att den matchen blev någonting mer än bara ett resultat i statistiken. Ett av 
Maradonas mål gjordes av guds hand hävdade Maradona. Det kom ett inlägg mot Englands 
målvakt och Maradona går upp i en närkamp med honom. För att nå bollen så tar Maradona sin 
hand till hjälp för att styra in bollen i mål. Domaren ser inte att Maradona regelvidrigt använder 
handen. På presskonferensen efter matchen så talar Maradona om guds hand. 
 
Maradona var så stor som spelare att folk avgudade honom som en gud. Det hela slutade med att 
det var några som bildade en Maradona kyrka i Argentina. Även i Neapel (Italien) blev han den 
störste. I Italien är det en kamp mellan rika Norditalien och fattiga Syditalien. De bästa 
fotbollsklubbarna finns i norr (Juventus, Milan, Inter) men när Maradona spelade i Napoli (syd) 
lyckades de vinna ligan två gånger och Uefacupen en gång. Det var inte bara en seger för 
fotbollen utan även en knäpp på näsa åt de rika i norra. Hans storhet kan ytterligare förtydligas 
med att i Napolis materialförvaltares rum finns två bilder upphängda. Han har en bild på helgonet 
Padre Pio och en på Maradona. Han rör vid och kysser bilderna varje dag innan han går hem. En 
av Napolis sånger går så här: ”Maradona, nu när du är här, snälla sudda ut all skam kring denna 
stad, Maradona, du kan inte misslyckas. Du är vår broder, fader och mor. Maradona, vi lämnar 
oss till dig.” 
 
I Argentina har man satt upp en Maradonamusical. Han har fått sig ett antal låtar tillägnade. 
Bland annat av Mimmo Politanó (italienare) som är den enda som har tillstånd att tonsätta Påvens 
dikter. När Maradona skulle göra sin första träning för Newell (argentinskt lag) 1993 så kom 
40000 till arenan. Den rymmer 30000. 
 
Inglesia Maradoniana är Maradona-kyrkan. Den bildades av två kompisar i Argentina som den 
30 oktober 1998 ringde den ena till den andra för att önska god jul. Spanska ordet för jul är 
navidad och betyder födelse. Det var just 30 oktober 1960 som Maradona föddes. De träffades 
plus en vän till och utbringade den första födelse-skålen för Maradona den dagen. Traditionen 
fortsätter med fler och fler anhängare för varje år. 
 
2001 tänkte det göra det lite större och festligare. Det hyrde en lokal för 30-40 personer och 
gjorde lite inbjudningar. Det kom 150 personer som var frälsta av Maradona. Det var starten på 
Maradonakyrkan, tillsammans med att 52 apostlar åkte till Maradonas avskedsmatch i Buenos 
Aires. Där vecklade de ut en banderoll som det stod ”Maradonakyrkan, Guds hand, Rosario” 
Efter de här två händelserna så har kyrkan fått massvis med medlemmar. Stora spelare i dagens 
fotboll som Ronaldinho, Michael Owen och Rivaldo är medlemmar. Kyrkan har en egen liturgi. 
Den förre detta Fifa-chefen José Havelange ses som djävulen. 
 
Man har upprättat tio budord som kan lyda ”Älska fotboll över allt annat” eller ”ta Diego som ditt 
andra namn och ge det till din son”. Maradonas själbiografi är den heliga skriften. Den högste 
själv skrivs DIOS. Det är en mix av spanska ordet för Gud och Maradonas tröjnummer (10). Man 
har ingen egen kyrkbyggnad, men man menar att varje plan som Maradona har spelat på är 
helgad mark. När man träffas varje 30 oktober så utför man en ritual där varje individ får hoppa 
upp och slå med handen på en boll. Giftermål har ägt rum, då läser man högt ur självbiografin och 
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platsen är någon av planerna som Maradona spelat på. Enligt maradonianska tidräkningen är vi 
inne på år 45. 
 

2.6 Lite smått och gott 
Vissa folk tror att fotboll är lika viktigt som liv och död. Jag kan försäkra dem om att den är 
betydligt viktigare än så. Så sa Bill Shankly11 i ett berömt citat. Jag ska påvisa att han inte var fel 
ute när han sa det. Att fotboll förbrödrar är en klassisk fras som jag har hör väldigt ofta. Men när 
Sven Göran ”Svennis” Eriksson var ledare för ett lag i Gothia cup,12 som var hälften israeliter 
och hälften palestinier, då drog han de orden till sin spets. Försöket slog väl ut, så nu planerar 
Svennis att ordna en fotbollsskola i Israel för barn som är från Israel och Palestina. Anledningen 
är att fotbollen ska bygga broar mellan olika nationaliteter. Som i förlängningen skapar fred. Det 
är helt enkelt ett fredsprojekt. 
 
Motsatsen till Svennis insats är matchen mellan Honduras och El Salvador 1969 (kval till 
fotbolls-VM 1970). De båda grannländerna skulle mötas i en hemma- och en bortamatch för att 
utse vilket av de båda lagen som skulle spela VM. El Salvador började borta. De anlände dagen 
innan matchen. Men nattsömnen blev förstörd av att en hel hord Honduras anhängare gjorde allt 
för att förstöra nattsömnen för sina gäster. De skrek, tutade, slamrade och allt annat som kan 
tänkas föra oväsen med sig. Den aktionen lyckades, för Honduras vann med 1-0. En flicka vid 
namn Amelia Bolanios blev så ledsen över förlusten, så hon sköt sig själv till döds med sin 
pappas pistol. Det blev stor uppmärksamhet, och slutade med statsbegravning med hedersgarde, 
president och ministrar som deltog vid begravningen. Relationerna blev än mer ansträngda av 
händelsen. 
 
En vecka senare så blev det returmatch i El Salvador. Proceduren upprepade sig på natten, fast nu 
var det Honduras spelarna som fick lida av sömnbrist. Innan matchen så var det inte Honduras 
flagga som hissades upp, utan en smutsig trasa med stora hål i. Matchen vanns av El Salvador 
med 3-0. Honduras tränare sa efter matchen att deras förlust förmodligen räddad deras liv. 
Spelarna transporterades med pansarvagnar till flygplatsen. Många Honduras-supporters blev 
skadade under och efter matchen. Grannsämjan försämrades ytterligare med den här matchen. En 
vecka senare bröt kriget ut. Kriget varade i hundra timmar. Sex tusen människor dog och cirka 
femtontusen människor blev skadade. Det här så kallade fotbollskriget har den polske 
journalisten Ryszard Kapuscinski skrivit en novell om.13

 
Andra konflikter som har visat upp andra uttryck är exempelvis relationen mellan Japan och 
Sydkorea. Den har varit väldig frostig ända sedan Japans ockupation av Sydkorea 1910-1945. 
Där lyckades man med hjälp av fotbollen bilda ett samarbeta och en viss försoning, när man 
anordnade VM 2004 tillsammans. 
 
I Magnus Engstrands bok ”fotboll och religion” skriver han att fotbollen i Sydamerika har blivit 
folkets opium.14 Han skriver att det har blivit en symbol för de fattiga. De ser en chans att nå en 
profan himmel och lämna sin misär för en stund. Han tar ett exempel där fotbollen för det fattiga 
är en sorts revolt mot eländet. Genom fotbollen vägrar man vara olycklig och genom Brasiliens 
landslag får man sin stolthet. Den brasilianska poeten beskriver fotbollens betydelse så 
här: ”Fotboll är den lille fattige mannens känsla av att vara vinnare i ett liv som han vet att han 
redan har förlorat”. 

                                                 
11 Legendarisk och mångårig tränare i Liverpool FC. 
12 Ungdomsturnering i Göteborg som räknas som en av Europas största turnering i sitt slag. 
13 Novellens namn är Fotbollskriget. 
14 Engstrand 2003, s. 111. 
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Nick Hornby är en genuin Arsenal-supporters och en erkänt duktig författare. I självbiografin 
Fever Pitch (bok och film) liknar han sin kärlek till fotboll som samma känslor som kärleken till 
en kvinna. Han planerade sin vardag efter när Arsenal spelade matcher. 
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3 Intervjuer 
 
Här ska jag redovisa mina intervjuer, eller snarare samtal med tränare, spelare, supporters, inom 
fotbollen som har drabbats av någon form av sorg. Hur de har använt fotbollen som sätt att 
bearbeta sorgen, både medvetet och omedvetet. Allt från att deras barn har dött till att favoritlaget 
har förlorat. 
 

3.1 Person 1 
Det är en spelare som berättar om sitt sätt att bearbeta sin skilsmässa. Han berättar att han träffade 
sitt livs kvinna några dagar innan jul. De träffas och allt är helt perfekt. Han upplever ett 
fantastiskt år, han uppfattar det som rena paradiset. Precis ett år efter första mötet gifter de sig, 
ännu ett år senare får de sitt första barn. Allt går relativt snabbt (enligt person 1). Fortfarande 
tycker han att han är lyckligt lottat som träffade den här underbara kvinnan. När barnet var 1½ år 
så begär hon skilsmässa. Helt utan förvarning (enligt person 1) Så här i efterhand sände hon ut 
varningssignaler, har han förstått. När han ser tillbaks på det efter en tid, men då var han så upp 
till öronen förälskad så han uppfattade ingenting. 
 
Känslan han fick var att det fanns ingenting att leva för. Till saken hör att person 1 inte är religiös, 
men har kristna värderingar. När det gäller giftermål och skilsmässa, så står orden som man säger 
när man gifter sig ”leva tillsammans till döden skiljer oss åt” för någonting mer än bara ord. Han 
tog de orden på allvar. Om någon part mår dåligt under tiden man är gift, då löser man det, med 
alla medel. Skilsmässa är det totala misslyckande, enligt person 1. Om man är förälskad plus att 
man har värderingar som person 1 har angående giftermål, då blir problemet ännu större, tycker 
person 1. 
 
Hans tankar pendlade hela tiden mellan att göra allt för att vinna tillbaka sin kärlek/kvinna och att 
ta livet av sig. Varje dag som han åkte till träningen eller match, så tänkte han ”att nu kör jag bilen 
mot ett träd i full fart”. När en sådan tanke dök upp, så var nästa tanke ”jag gör det efter 
träningen/matchen”, varje gång. Person 1 berättar att det höll säkert på så här i fyra - fem 
månader. 
 
Han säger att han efter varje träning/match hade fått så mycket energi/livsgnista tillbaka, så 
tankarna som var i hans huvud då, var hur han skulle göra för att visa att han var den rätta mannen 
för sin ex fru. 
 
Han beskriver hur fotbollsträningarna/matcherna fick honom att glömma alla bekymmer. Inte en 
gång tog han med sig sina bekymmer ut på planen. Han kan inte förklara hur det gick till. Men 
han kände sig otroligt fokuserad på uppgifterna på plan. Han fick skratta och ta ut sig hur mycket 
han ville. Han säger att fotbollen var som balsam för själen. Han pratade om allt möjligt, utom 
om sin sorg med lagkompisarna. Det tyckte han var väldigt skönt. Fast han inte pratade om 
skilsmässan med någon lagkompis, så gjorde fotbollsspelandet sitt till. Han fick en tidsfrist när 
han inte ältade sitt problem. Så när han kom hem efter träning, så kunde han se lite positiva sidor 
pö om pö. På så sätt menade han att han bearbetade sin sorg, från något negativt till en förståelse 
och en acceptans, och vände den till något positivt. 
 

3.2 Person 2 
Han och flickvännen såg fram emot att bli föräldrar. De gick på kontroller regelbundet, och allt 
var normalt. Helt plötsligt när de ska gå på en kontroll i 18de veckan, får de besked att någonting 
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är fel med fostret. Det blir akut operation, men tyvärr kan inte fostret räddas. Person 2 och hans 
flickvän får en chock. Han säger att de levde som i ett vakuum. Han rannsakade sig själv, och 
undrade om de hade gjort något fel. Det var en otroligt jobbig tid tyckte person 2. Även om han 
fick stöd från släkt och vänner, och att han och flickvännen hjälptes åt att stödja varandra, så 
kände han det som att han aldrig kom ifrån ältandet. Det var även svårt att prata om andra saker, 
och skämta och skoja. 
 
Person 2 upplevde det som väldigt befriande att få gå ner på fotbollsträningarna. Han berättar att 
det var svårt att helt och hållet glömma vad som hade hänt, men det var skönt att fly verkligheten 
en stund. Alla lag kompisar hade fått reda på vad som skett, och de visade en stor respekt för 
person 2 (tyckte han). En del kunde han prata allvar med och få lite terapi. Med andra kunde han 
prata om allt utom om barnet. Han uppskattade skämten och att han fick tillåtas att skratta. Den 
glädjen tog han med sig hem omedvetet och smittade av sig på sin flickvän. Det har han förstått 
så här i efterhand. 
 
Han fick sådan styrka av lagkompisarnas sätt att vara plus att få spela fotboll gjorde honom gott. 
När han spelade så var han tvungen att fokusera och koncentrera sig så mycket, att han glömde 
bort sorgen i sitt liv. Även om det bara var en timme som han glömde bort det, så var det mycket 
värdefullt, menade han. Genom att han kände sig starkare och hade bearbetat det som hänt på ett 
vettigt sätt, så kunde han hjälpa och stödja sin flickvän. 
 
Person 2 berättade att först när det hände så tänkte han ta en paus från fotbollen. Men han blev 
övertalad av en tränare att komma ner och försöka. Bara komma ned och göra något annat som 
den tränaren hade uttryckt det. Att han gick ned på den träningen ångrade person 2 inte. Han 
talade om träningen som rädda honom från att helt bryta ihop. Då menade han både fotbollen som 
spel, men också hans lagkompisar som fick agera stöd på olika vis. Han fick syre genom att träna, 
som han uttryckte det. Det i kombination med samtalen han hade med släkt och vänner, blev en 
bra mix tyckte person 2. 
 

3.3 Person 3 
Han hade genomgått en skilsmässa där man var överens om hur de skulle ha deras 2 
gemensamma barn. De bodde relativt nära varandra, (ca 700-800 meter) i grannområdet. Barnen 
var så kallade varannan-veckas-barn. De kunde byta dagar och veckor, utan större 
komplikationer. Båda hade sina egna liv utan nya partners. En dag bestämde sig person 3 ex fru 
för att flytta ihop med en ny man. Inga problem tänkte person 3. Deras skilsmässa hade skett för 
rätt länge sedan, så de hade rätt ut det mesta, framför allt känslorna mellan de båda, menade 
person 3. 
 
Det var som att vända på en hand, så fort hennes nya man flyttade in. Då började person 3s ex fru 
att kräva att barnen skulle vara hos henne och hos person 3 varannan helg, vilket han motsatte sig. 
Han berättade att han ville ju också ha en vardag med sina barn, så han stred emot sin ex fru. Rätt 
som de var så flyttade båda barnen med sin mamma till ett samhälle som låg ca två mil bort. Hon 
bytte skola för barnen, utan person 3 medgivande. Snart därpå ringer socialtjänsten och vill träffa 
person 3. Han åker dit och får reda på att ex frun har anmält honom för misshandel av sina barn. 
Han får reda på att under utredningen får han inte träffa sina barn. Utredningen planeras hålla på 
i fem till sex veckor. Den chocken som person 3 upplevde var förfäligt hemsk, berättade han. Inte 
träffa sina barn på så lång tid är rena terrorn. Att sedan bli anklagad för att slå sina barn är lika 
gräsligt. Han fick under resans gång reda på att ex frun talat om i skolan och andra ställen där 
barnen rörde sig, att han var föremål för en utredning om misshandel av sina barn. 
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Han vet inte varför han fortsatte spela fotboll. Så här i efterhand så tycker han att det mest 
naturliga hade varit att bryta ihop. Men han är glad att han hade fotbollen. Då var han spelande 
tränare, och det är förmodligen det, att han hade ansvar för ett lag som gjorde att han kämpade på, 
menade han. Fotbollen fick honom att koncentrera sig på någon annan, det var helt livsavgörande, 
tyckte han. Han fick gör något roligt, något som betyder något, eftersom fotboll alltid har varit 
den stora passionen, som han uttrycker det. Den fick honom att glömma det hemska, samtidigt 
som fotbollen gav mening med livet. 
 
Under tiden som konflikten mellan ex frun och person 3 utspelade sig, så var det en eller två som 
visste vad som pågick. Person 3 var inte intresserad av att prata om sitt problem med lagkompisar. 
Han hade andra vänner som fick hör hans klagan och förtvivlan. Fotbollen gav honom ren och 
skär glädje. Få göra någonting som han tyckte var så roligt, var anledning nog att spela, tyckte 
han. 
 
Så här när han har fått lite distans till det hela, så gjorde fotbollen mer för honom än han kunde 
föreställa sig. Den gjorde så han orkade fortsätta och gå vidare. Den gjorde så han kunde visa sig 
från sin bättre/normala sida, när han pratade med lärare, socialen och andra ställen där han måste 
visa sig och förklara hur det egentligen låg till. Efter sex veckor visade utredningen att det inte 
låg någon sanning i anklagelse, så person 3 fick åter träffa sina barn. Han är helt säker på att 
fotbollen höll honom flytande. Den livskraften han fick genom att spela och träna fotboll, menar 
han är obeskrivbar. 
 

3.4 Person 4 
Det här hände för drygt tjugo år sedan. Person 4 föräldrar skiljer sig. Han är i övre tonåren. Han är 
uppvuxen med en stabil kärnfamilj. Ingen i släkten eller i hans vänskapskrets har skilda föräldrar, 
så det är något oerhört ovanligt. Han har haft en fantastisk barndom, tycker han. Han har bra 
relationer mellan både mamma och pappa. Även om hans föräldrar bråkar ibland, så ligger 
skilsmässa honom väldigt långt bort, som alternativ. En dag så meddelar föräldrarna person 4 att 
de ska skiljas. Han tar fotbollen till hjälp för att fly från sorgen. Han har kommit på långt senare 
att han sällan eller aldrig pratade med någon om sin sorg. Han sökte sin tröst hos fotbollsspelet. 
Både var det gäller själva spelet, men också lagkompisarna. Han bearbetade sin sorg indirekt med 
fotbollen. Det var inget val han gjorde, utan som jag tog upp tidigare, det var en flykt. 
 
Så här i efterhand så har person 4 kommit fram till att han löser många funderingar, tankar och 
dilemman när han sticker ut och springer. Om det har ett samband med hans sätt att agera i sin 
ungdom, det har han ingen aning om. Däremot så vet han att genom att göra roliga saker, som att 
spela fotboll, så får han en enorm energi. Så att man kan klara av sorgliga, obekväma och 
negativa situationer. 
 
Då var fotbollen en flykt från det onda. Nu när han har blivit lite mer lärd, plus att han känner sig 
själv mycket bättre, så vet han att fotbollen är ett redskap för att ta till om man vill hitta en inre 
frid i sig själv. Det är han helt övertygad om. 
 

3.5 Person 5 
Den här personen är en supporter. Han flyttade till Sverige för 25 år sedan, från ett sydeuropeiskt 
land. Han vet inte varför det blev just fotboll, men det har alltid varit fotboll som har legat person 
5 närmast hjärtat. Vad betyder fotboll för honom? Allt svarade han. Det är religion, det är kärlek 
det är glädje, sorg, frid, identitet. Kort och gott, det är hans liv. För det första så har jag blivit 
någon, genom fotbollen säger han. Han är ingen svartskalle utan han är en person med namn och 
han är gjort av kött och blod. 
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Han berättar att när laget förlorat, då mår han mer eller mindre dåligt ända till nästa match. Han 
känner givetvis en enorm glädje när laget vinner. Han säger att han inte kan åka bort, om 
favoritlaget har match. Det vill säga att en fotbollssäsong (matcher) börjar i början av februari 
och håller på ända till slutet av oktober eller början av november. Han har en ritual som han alltid 
gör match dagen. 
 
Dagen börjar klockan fem på morgonen, då börjar han med att titta i sitt urklippsalbum. Sen går 
han ned till matcharenan vid åtta- niotiden för att träffa vaktmästaren och annat folk som befinner 
sig på området. Sen blir det lunch på någon restaurang, innan han beger sig till arenan igen. Sen 
är han runt fotbollsplanen ända tills matchen är slut. Han berättar att fotbollen har gett honom 
både vänner och ovänner, mest vänner. Alla han känner någorlunda väl, har han fotbollen att 
tacka för att vägarna har korsats. Ovännerna är mest från andra lags supporters som inte gillar 
hans val av lag att heja på. Men han gillar å andra sidan inte dem heller, så det är ömsesidigt. 
 
Fotbollen tar fram både hans goda och mindre goda sidor av honom. Han berättar att han får 
utlopp för alla typer av känslor under en match. Han ger kärlek till laget, spelarna, ilska och vrede 
mot domaren och motståndarlaget. Glädje när laget gör mål och sorg om man släpper in mål. 
Frustration om inte laget kommer upp i normal kapacitet. Lycka om det är en favoritspelare som 
gör en bra match. 
 
Fotbollen är en livsstil för honom. Dagligen så är han på arenan fyra till fem timmar. Han åker på 
så många bortamatcher som möjligt, även B-lagets matcher. På frågan om han bearbetar sorg 
genom fotbollen, så svarade han självklart. Min far dog förra året, samma dag var jag på match. 
När det är match finns så mycket kärlek och det är skönt att få ge utlopp för kärleken när man är 
ledsen. Sen när matchen är slut då sörjer jag. Fotbollen ger mig så mycket gott som uppväger det 
negativa, så det blir lättare att gå vidare, säger han. 
 
Att betyda något för någon är viktigt tycker han. Det har fotbollen hjälpt honom med. Att folk vet 
vem han är när han kommer på bortamatcherna gör honom varm. Även när han skulle gå ut på ett 
dansställe och inte fick betala inträde pga. att han var kult som han som tog betalt sa, gör honom 
rörd. Men också att killarna i favoritlaget vet att han avgudar dem, gör honom tillfredställd. Han 
avslutar med att säga att meningen med livet är en bra fotbollsmatch. Det har alla ingredienser 
som får en att må bra. 
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4. Kan fotboll ge stöd åt människor i kris? 

4.1 Religionens kontra fotbollens funktion till människan 
Jag har med den här C-uppsatsen försökt att komma fram till om fotbollen kan fylla kyrkan och 
religionens funktioner. Eftersom jag ända sedan lektion ett på religionsvetenskap A på HiG har 
jag hävdat att fotboll är en religion. Jag vill minnas att de flesta inte höll med mig, medan några 
delvis kunde ta mina åsikter till sina. Jag blev så inspirerad att ta fram litteratur om fotboll och 
religion och deras samband, så jag åkte till närmaste bokhandel för att inhandla en eller några 
böcker. Jag hittade ”Fotboll och religion” skriven av Magnus Engstrand fil.mag. i 
religionsvetenskap plus att han är en hängiven GAIS supporter. Den boken bekräftade mina 
tankebanor. Religion och fotboll kan vara religioner båda två, det hävdar jag med bestämdhet. 
Fotboll hänför så många människor, och får folk att skratta och gråta. Få utlopp för alla typer av 
känslor. Genom mina exempel i texten har jag gjort ett försök att förklara hur mycket fotboll 
betyder för människor. Från att man bildar en kyrka åt och för en idol till att planera hela sin 
vardag till förmån för fotboll. Att olika lag lockar runt en miljon människor som vill hylla dem, 
det talar sitt tydliga språk. Fotbollen engagerar och hjälper folk i olika situationer, i samma anda 
som religionen gör. 
 
I boken ”Fotboll och Religion” slår Engstrand fast att fotboll kan ses som en religion om man 
definierar den som funktionell.15 Jag vill gå ett steg längre, jag hävdar att man kan ta in andra 
definitioner också. Skapelsen och döden har inte fotbollen, men väl en gud (hos vissa). Det är inte 
bara Maradona som är GUD, jag skulle kunna räkna upp ett tjog av spelare som klassas som 
gudar för många. Det förekommer att människor kommer för att träffa någon spelar, så att 
spelaren kan röra deras barn och få en välsignelse. Att fotbollen har en funktion i sorgearbete fick 
jag fram i mina intervjuer (mer om det i ett annat avsnitt). Samtidigt tycker jag att fotboll och 
religion har mycket som de kan samarbeta om och dra nytta av varandra. Många spelare är 
religiösa och tar hjälp av olika gudar, eller man tar hjälp av magi och liknande. Ett av världens 
äldsta försäljningsknep är att man gör något trevligt först innan man ska sälja varan. Man får 
kunden att känna sig bekväm och betydelsefull. Det fungerar även i kyrkans värld. Prästen som 
lirade lite boll, innan han missionerade om gud. Kyrkan tar även hjälp av fotbollens moral och 
deras sätt att få ihop ett lag. Det applicerar fotbollen olika funktioner och detaljer till 
vardagsmänniskan i ett religiöst perspektiv. 
 
Det jag kan tycka är lite anmärkningsvärt är att exempelvis kombinera kristendom och islam 
skulle vara väldigt ifrågasatt och mycket svårt att bli accepterat. Men en kombination av fotboll 
och en annan religion är det ingen som höjer på ögonbrynen åt. Vän av ordning kan då säga att 
fotboll inte är någon religion. Så där uppstår det inga konflikter emellan. Men som en av 
personerna jag intervjuade sa att fotbollen har gett honom hela hans liv. Hans identitet har han 
fått genom fotbollen. Han har upplevt alla sorters känsloyttringar genom fotbollen. Alla hans 
vänner och ovänner har sitt ursprung från fotbollen. 
 
Det jag undrar då är: vad är meningen med att människor har en religion? Det är väl (anser jag) att 
människa ska bli hel. Man ska kunna få vägledning hur man ska leva sitt liv. Man ska få en 
förståelse för vad meningen med livet är, och hur man på bästa sätt lever ett gott liv, enligt den 
religion som man tillhör. Allt det jag har räknat upp som delar i ett religiöst liv, allt detta har min 
intervjuperson fått genom fotbollen. För mig är fotbollen en religion vare sig mer eller mindre än 
någon annan religion. 
 

                                                 
15 Engstrand 2003, s. 57. 
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4.2 Sekter och fotboll, går det ihop? 
Jag har kommit fram till att fotbollen berör en massa människor i olika grad. En del vill titta på 
fotboll bara på grund av lite avkoppling. Många är engagerade i ett speciellt lag (för han/hon) 
som de följer i vått och torrt. De gläds med de sina vid vinster och de sörjer vid förlust. Man följer 
laget och deras utseende, både spelmässigt och vilka som spelar. De flesta supporters är väldigt 
fredligt sinnade. Man kan ha åsikter som spretar åt olika håll, men man vet hur man ska göra och 
man har en acceptans för oliktänkande. 
 
Sen finns det en grupp som jag har skrivit om i texten, som kallas firmor. De flesta storlag i alla 
serier runt om i världen har firmor. I Sverige har Stockholm, Göteborg och Malmö-lagen firmor. 
De ser sig som lite förmer än vanliga supporters. Gräddan av supporters som någon utryckte sig, 
ur AIK:s firma. När jag har läst om olika firmor så tänker jag direkt på sekter. Det är slående 
liknelser mellan firmor och sekter. För det första så kan inte vem som helst vara med i en firma, 
man blir utvald. 
 
Detsamma blir man i en sekt. Man känner ett utanförskap och avskärmar sig, man vill göra det. 
Man sätter upp egna lagar och regler som inte går hand i hand med nationens lagar och 
förordningar. Man är dessutom känslig för kritik mot sig själv och andra i firman/sekten. Om 
man vill prata om en sekt eller firma med deras medlemmar så är det oftast väldigt sällan de vill 
föra en öppen dialog. Det ska vara på deras premisser, annars får det vara. Sekt eller firma det 
spelar ingen roll tycker jag. För beskrivningen på vad man kan klassificera som en sekt går hand 
i hand med firmans beskrivning. 
 
Karl-Erik Nylund är präst i svenska kyrkan och mycket insatt i sektens värld. Han har skrivit en 
bok ”Att leka med elden - i sektens värld” där han har skrivit om allt han fått reda på om sekter. I 
en artikel i ”Pedagogiskt magasinet nr 4/2004” så klargör han fyra kriterier som gör en sekt 
skadlig: 1 Aggression, 2. Aversion (motvilja) 3. Alienation (känslan av främlingskap) och 4. 
Absolut sanning. Om man uppfyller tre av dessa fyra kriterier så är sekten skadlig. K-E Nylund 
menar att inte alla sekter är skadliga. Han menar att det är mänskligt att känna sig betydelsefull, 
få en uppgift, få uppmärksamhet. Att vara samhällskritisk och stå upp för sina ideal är sunt, 
menar Nylund Man kan även bli betraktad som fanatisk utan att det behöver vara skadligt, 
avslutar han. 
 
Jag vill hävda att firmor i alla dess konstellationer är skadliga. Om man ska följa Nylunds fyra 
kriterier för vad en skadlig sekt är, och synar AIK:s firma så är resultatet detta: Aggression har de 
så det räcker och blir över. Aversion kan man lugnt säga att det är en av deras mest påtagliga 
egenskaper. Motvilja mot andra supporters i andra lag och även till sina egna, om de inte gör som 
firman säger. Motvilja mot spelare som firman tycker sviker etc. Alienation är en självvald väg 
de valt att gå. Absolut sanning är ett understatment på deras verksamhet. De vet bättre än tränarna 
vilka som ska spela och hur de ska spela, tycker de. De vet bäst hur spelarna ska leva sina liv. De 
vet bäst vilka ramsor man ska skrika osv. De är beredda att gå till våldshandlingar för att få som 
de vill. 
 
Jag kan bara konstatera att firman/firmorna uppfyller enligt mig alla fyra kriterierna, och då kan 
man uppfatta firman som en skadlig sekt. Det är en skadlig och sjuk verksamhet firmorna håller 
på med. Jag tar avstånd från allt vad de gör. Firmorna anser sig vara gräddan, jag skulle vilja säga 
att de tillhör avskrapet. Det har ingenting med fotboll att göra. Jag är tränare själv (Gefle IF) och 
jag skulle under inga omständigheter tillåta någon eller några från firman att prata med mig om 
laget (Gefle IF har tack och lov ingen firma). Om de är så duktiga, så förstår inte jag varför de inte 
tränare ett lag. 
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Att de blandar ihop våld med fotboll och kallar sig riktiga fans, det är löjeväckande tycker jag. 
Om man bryr sig om laget så skulle man aldrig vilja smutsa ned laget/föreningens namn genom 
att slå och sparka ned med människor. Barcelona menar att alla Barca-anhängare är 
ambassadörer åt Barca. Om man utövar våld, vem vill ha sådana som ambassadörer. Jag kan 
gissa på noll seriösa föreningar. Det första jag lärde mig i idrottspsykologi var att man presterar 
som bäst i ett bra klimat mellan spelare, ledare och omgivning. Att man vågar prova på nya saker, 
att man vågar misslyckas. 
 
Men ingen ur firmorna kan ha läst psykologi, för när de hotar spelare och ledare så får laget 
sannerligen inget bra klimat att jobba i. Man behöver inte ha läst någon psykologi, utan det räcker 
med lite sunt förnuft. Jag vill här och nu fastställa att det firmorna ägnar sig åt, har ingenting med 
fotboll att göra. Det är värsta avarten av mänskligt beteende. Det de gör allra minst är att stödja 
sitt lag, vilket de tror. Men rädda spelare presterar sämre. 
 

4.3 Fotbollens funktion inom sorgarbete 
Kyrkan och psykologer har enligt min mening (med all rätt) ensamrätt på bearbetning av olika 
typer av sorg. Händer det något hemskt och/eller sorgligt så upprättas ett kristeam bestående av 
präster och psykologer. 
 
I boken ”Lärobok i Psykologi” tar man upp att det inte är krisen eller traumats storlek eller 
dignitet som avgör hur en människa ska hantera det de får uppleva. Utan det är hur väl förberedd 
han/hon är.16 Då menas att det finns tre olika begrepp om grundläggande näring.17 1. Fysisk 
närhet av vänner och möjligheter att man kan ta hand om sig själv. 2. Psykosocial näring är att ha 
ett behov av allehanda relationer och behov av att man klarar av saker och ting. 3. Man får 
sociokulturell näring, vilket innebär att man tillhör en grupp som ger en bra självkänsla. En fast 
punkt i livet, man lär av varandra. Hur man har fått alla de här näringarna tillgodosedda har att 
göra med hur man reagerar på olika traumatiska händelser. 
 
Tre betingelser för att en kris ska kunna lösas på ett bra sätt är följande: 1. Den enskildes tidigare 
erfarenhet av att hanterat problemsituationer på ett bra sätt och dennes personliga resurser. 2. Det 
sociala nätverket som den drabbade lever i. 3. Möjligheter att få snabb professionell hjälp att 
bearbeta krisen om så är nödvändig.18

 
Vad mina intervjuer har haft för grundläggande näring och för möjligheter att ta hand om en kris 
på ett bra sätt, det vet jag inte. Det jag vet är att alla har haft ett bra socialt nätverk och att en 
person har tagit hjälp av en professionell psykolog. Att mina intervjupersoner genom fotbollen 
har haft någon form av försvarsmekanism i sorgens stund. Det står helt klart, men i vilken form 
kan jag inte uttala mig om. Om det är bortträngning, rationalisering, sublimering eller någon 
annan sort av försvar, det överlåter jag till mer kunniga att avgöra. Det jag tycker är 
anmärkningsvärt på ett positivt sätt, är att även om man använder fotbollen som ett försvar mot 
sorgen. Så upplever jag att för de här personerna har det varit något mer än bara ett substitut. För 
man måste gå vidare i sitt sorgarbete, man kan inte bara förtränga de. Då kommer 
komplikationerna vid något senare tillfälle. Men det har inte hänt utan vad jag kunde tolka av 
mina intervjuer så har fotbollen gett dem energi till att bearbeta sina känslor. Jag tror alla 
personerna dock var fulltankad med grundläggande näring. Fysisk närhet kan vara lite si och så 
med personen i skilsmässo-intervjun och där en av personerna inte fick träffa sitt barn på en lång 
tid. Men om man ser på begreppet ta hand om sig själv, så tror jag att just fotbollen gjorde så att 

                                                 
16 Bunkholdt 1991, s. 225. 
17 Bunkholdt 1991, s. 223. 
18 Bunkholdt 1991, s. 228. 
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de personerna fick den näringen genom det. Den andra punkten om behovet att man ska ha 
relationer till andra människor, samt att ha ett behov av att klara saker. Där fyller fotbollen 
återigen en viktig funktion. De vet att de klarar av att spela fotboll och de får massvis med 
relationer inom laget. De flesta är oftast goda och bra relationer. Den tredje punkten där man bör 
tillhöra en grupp som ger en bra självkänsla. Därifrån får personen otroligt mycket näring. Där 
tror jag att fotbollen verkligen är en fast punkt och en viktig sådan för de här personerna. 
 
Jag tycker att det har kommit fram på olika sätt att fotbollen har gjort något bra med de här 
personerna. De har använt fotbollen (medvetet och omedvetet) på ett sätt som jag inte trodde man 
kunde göra, och att det skulle fungera. Det visar bara att fotboll och religion kan fylla samma 
funktioner. 
 
Om man ska titta på vad kyrkan/religionen gör vid kriser, så ska jag redovisa lite vad Norman 
Autton skriver i sin bok.19 Han menar att människor med olika typer av problem och sorg 
behöver kärlek. Inte bara den sentimentala kärleken eller sympati, utan även att man visar 
förståelse, att man stödjer och att man respekterar personen i fråga. Genom att lyssna, visa att 
man bryr sig, genom att ge värme och genom att ge råd, det är att ge själavård. Man ska se och 
bekräfta personen. Många människor som hamnar i kris behöver stöd med att känna att de 
betyder något för någon. Det ska kännas att det finns människor som bryr sig om hur de mår, och 
att de ska veta att det finns medmänniskor som vill lyssna på deras öde. Autton menar att i varje 
församling finns det folk som behöver kärlek och tillgivenhet och ett behov av gemenskap. 
Prästen kan med sitt sätt att utöva själavård (genom besök, mässor, predikan o dyl.) visa att 
kyrkan verkligen bryr sig. Han tar även upp i boken,20 att genom att förebygga olika trauma, 
påminner han personen ifråga om sin Skapare och dess budskap. På så sätt menar han att man kan 
få en förståelse och kan vara förberedd på olika typer av sorg. 
 
Han menar också att kyrkan borde ha ett nära samarbete med psykiska och medicinska 
inrättningar. För att själavård är en sak, en psykisk sjukdom en annan sak, men han menar att de 
kan ha nytta av varandra. Just själavården menar han, kan vara en enorm hjälp för sjuka eller de 
som hamnat i svårigheter, som inte den skickligaste psykiatrikern kan ge. Medan han är noga 
med att betona att om sorgearbetet eller det trauma som han/hon har leder till något allvarligare. 
Då måste någon expert på just det området ta hand om patienten. Autton säger att religionen 
(kristendomen) skänker mäktiga krafter genom att den kan åstadkomma harmoni och frid. Som 
är nödvändig för att ge hälsa och styrka åt folk med sorgliga upplevelser. 
 
Sammanfattar man det Norman Autton21 säger om själavård till folk med tragiska upplevelser, så 
kan man säga att mycket värme, lyhördhet, förståelse, gemenskap och ett och annat gott råd, samt 
religionens budskap är viktiga ingredienser för att få en deprimerande människa att bli hel. Om 
man tittar på vad fotbollen kan tillföra. Gemenskap för det allra flesta är något fotbollen är känd 
för, både i laget och bland supportrarna. Om jag har tolkat mina intervjuer rätt så har de känt en 
värme ifrån lagkompisar eller i själva sporten. Förståelse och lyhördhet fick någon av sina 
fotbollskompisar, medan någon annan fick andra tankar efter man hade genomfört ett 
träningspass eller en match. Att man blev sedd och uppskattad, det kunde alla mina 
intervjupersoner säga att de blev. 
 
Jag menar att i stort sett det enda som skiljer fotbollen och kyrkans själavård, det är kyrkans 
budskap om skaparen och bibeln, koranen mm och deras budskap. Jag hävdar att fotbollen kan ha 
lika stor möjlighet som kyrkan att hjälpa personer som drabbats av sorg. I likhet med själavården 
så kan fotbollen inte bota trauman och psykiska åkommor som har blivit till en sjukdom. Det 
                                                 
19 Autton 1965, Själavård vid psykiskohälsa, kapitel 1 depressioner s. 24. 
20 Autton 1965, s. 30. 
21 N. Autton har jobbat 6 år som heltidsanställd präst vid Deva Psychiatric Hospital i Chester. 
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finns professionella yrkesmän/kvinnor som kan det bättre. Ett lindrig symtom22 kan fotbollen, 
lika bra som kyrkan, ta hand om. Det har mina intervjuer visat. I ett lag är man någon, man 
betyder något och de ger ofta tillfälle till delad glädje och sorg (matchresultat), samt en gemytlig 
stämning att tillbringa sin fritid. 
 

                                                 
22 Med lindrig menar jag något som inte har utvecklats till en neuros exempelvis. 
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Sammanfattning 
Jag tycker att jag har fått svar på min fråga: Om fotboll och religion kan fylla samma funktioner? 
Mitt svar är helt klart ja. Allt från att man hänger sig till någon gud/spelare till att dra nytta av 
kyrkan/fotbollen vid ett sorgearbete, för att bearbeta känslor. Även när man jämför kyrkans 
funktion när det gäller sorgarbete med det jag har fått fram, så ser jag ingen större skillnad. Men 
jag ska betona att sorgarbetet under fotbollens försyn inte passar alla, men det gör inte kyrkan 
heller, vill jag påstå. Även avarterna av församlingar finns i båda lägren. Sekter på kyrkans sida 
och firmor på supporterklubbarnas sida är kyrkan och idrottens negativa inslag. 
 
Fotbollen berör en väldigt stor massa, där de kan få utlopp för sina känslor och där man kan få 
bearbeta sina känslor också. Jag har kommit fram till att fotboll kan fungera lika bra som en 
religion oavsett vad en människa söker. Men att en kombination eller att man utövar både en 
religion och är hängiven fotboll är inget hinder. Snarare tvärtom, skulle jag utrycka det. 
Avslutningsvis vill jag konstatera att i fotboll och religion finns det tro, hopp och kärlek, ingen 
har mer och ingen har mindre. 
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1. Inledning

1.1 Bakgrund


Under min tid som religionsstuderande har jag från första stund hävdat att fotboll kan betraktas som en religion. Jag kan hänvisa till min första lektion på HiG med Birgit Lindgren-Ödén som min Religion A lärare. Redan på min första lektion hade jag ett uttalande om min syn på fotboll kontra religion. En del höll med mig, och en del höll inte med mig. Då beslöt jag mig för att under min tid som religionsstudent försöka påvisa att fotboll kan man visst ha som religion. Jag cyklade genast till Akademibokhandeln för att inköpa någon form av litteratur som kunde stärka min syn och tro på vad jag framhållit.


Jag hittade omgående en bok som heter ”Fotboll och Religion” skriven av Magnus Engstrand (fil.mag. i religionsvetenskap, skribent och fotbollssupporter). Den gav mig kött på benen och råg i ryggen angående mina synpunkter på fotboll och religion.

Min uppsats ska inte handla om fotboll kan betraktas som en religion, det har de skrivit, forskats och debatterats i så många sammanhang. Så där tror jag att jag inte kan komma med något nytt. Men jag ska dels visa på många olika händelser där fotboll och religion går hand i hand, och tar hjälp av varandra. Jag ska också visa på betydelsen fotbollen har för aktiva fotbollsspelare, tränare och supporters när de ska bearbeta något sorgligt och negativt som händer i deras liv. Att fotbollen har samma funktion som kyrkan i sorgarbetet.


1.2 Syfte

Min ambition med den här uppsatsen är att påvisa att fotboll kan ha samma effekt och samma funktion som kyrkan, när det gäller att bearbeta sorg. Jag har även som syfte att framhålla likheter gemensamma nämnare och samarbete mellan fotboll och religion.


1.3 Metod

Jag har läst en del böcker och tidskrifter, men framförallt har jag intervjuat ett antal personer som har koppling till fotboll på ett eller annat sätt. Mitt val av litteratur har fallit på olika reportage från framför allt Offside. Det är en tidskrift som går på djupet i ämnet fotboll och dess supporters. Jag har även fått många uppslag om fotboll och religion i just boken ”Fotboll och Religion” av Magnus Engstrand. Han är fil.mag. i religionsvetenskap och GAIS-supporters. Jag anser hans text som trovärdig eftersom han vet hur det är att vara passionerad supporters.


Men något som Engstrand inte tar upp är hur fotboll kan hantera sorg, på samma vis som religionen gör. Det kommer jag att göra. Framför allt i mina intervjuer kommer det fram. Engstrand hävdar också att fotboll kan ses som en religion, om man syftar på en funktionell definition. Medan jag går ett steg längre och hävdar att fotboll kan ses som en religion både vad det gäller den funktionella som den substantiella definitionen. Jag har tagit hjälp av två böcker för att stärka min tes. Jag har dels en allmän psykologibok om kriser, dels en bok om pastoral själavård till min hjälp. Jag har haft tur att träffat väldigt öppenhjärtiga och utlämnande personer, som delgivit mig många givande sanningar om respektive person. Hur de tänker, reagerar och fungerar i sitt sorgearbete har stärkt min tro på fotboll som en religion.


1.4 Centrala begrepp om religion

Funktionell religions definition är vad en religion gör, behöver inte ha någon/några gudar och inte ha något svar på vad som skapade världen. Inte heller vad som sker efter döden. Man behöver inte svara på frågan: varför eller varifrån känslan av en övernaturlig makt kommer ifrån. Det religiösa kan hänvisas till människans upplevelse och beteende i sig. Substantiell religions definition är vad en religion är och vad den innehåller. En mer traditionell och snävare syn, där man kan hänvisa till en gud eller till ett övernaturligt väsen.


2 Fotboll och Religion

2.1 Påvar och Präster

Den nyss avlidne påven Johannes Paulus den andra har en gång sagt dessa klassiska ord: Fotboll är världens viktigaste oviktiga sak. Med de orden la han ribban på vad fotboll betyder för många. Han stod i mål i sin ungdom i Krakow (Polen), så fotbollsintresse hade han. Johannes Paulus den andra var för övrigt medlem i Barcelona FC.


Den förre Påven fördömde år 2000 Lazios (italienskt fotbollslag) fascistiska supporterskara, när det hade hånat mörkhyade spelare. Han sa följande ”varken kyrkan eller fotbollen skiljer mellan raser och folkslag!
 Att spelare och lag ber om audiens av Påven är ofta förekommande. Bland exemplen kan nämnas AC Milan, Roma, Juventus inför säsongen eller inför någon viktig match.


Att man tar hjälp av präster förekommer ofta i sydeuropeiska länder, men även här i Sverige förekommer det. Kyrkoherden Arne Rubin i Degerfors bad ofta förbön om att laget skulle förskonas från skador och att Herren skulle ha en skyddande hand över föreningen. Han fick till och med en välsignelse av Biskopen att slippa kvällstjänsten när det var match. IK Häcken (allsvenskt lag) har samarbete med en präst som heter Alf Österström, som dels ber för laget, dels skriver krönikor i matchprogrammet. Hjälp på ett annat sätt än bön fick Halmstads BK (allsvenskt lag). Erling Ivarsson var hejarklacksledare och präst på 80-talet. I Italien är det ofta förekommande att lag tar hjälp av präster.


Den forne mittfältsstrategen i svenska landslaget berättar att när han spelade i Fiorentina (italienskt lag), så kom fader Giovanni Martini varje vecka på ett besök. Han tog emot bikt och jobbade med spelarnas andliga värld. 30 minuter innan avspark så hade han alltid en bönestund.

Det finns lag som stannar till vid en kyrka, på väg till en bortamatch. För att de ska be inför matchen. Lecces (italienskt lag) förre tränaren Boniek gav direktiv att spelarna måste vara med på kyrkomässan närmast matchen. Han petade till och med sin forward Pietro Paolo Virdis för att han inte gick i mässan. Valencia (spanskt lag) hade samlingar inför säsongen i en katedral för att bli välsignad av en präst eller biskop. I USA anses det som ett naturligt inslag, att besöka kyrkan innan match. Exemplen kan göras många men att lag och spelare tar hjälp av högre makter är ett faktum.


I en artikel i tidskriften Offside så berättar man om att Vatikanen har ett eget fotbollslag.
 Även Påvens livvakter förfogar över ett lag. Där berättas att fader Davide har fotboll som sitt sätt att missionera. Han berättar att han alltid har bollen med sig när han ska ut för att träffa folk. Hans strategi är att det är lättare att lyssna på en präst som lirat boll och slagit en tunnel med/på dem. Den erfarenheten har han. Först spela lite fotboll och sen samtala om Kristus. Fader Davide säger att han älskar fotboll nästan lika mycket som han älskar Gud.


I samma artikel i Offside så står det om en italiensk präst Fader Peretti som 1991 åkte till Rumänien för att ta hand om ett kloster i misär. Där både staden och klostret hade lidit av Ceausescus makt och vanstyre. Det fanns munkar som hade varit inlåsta i decennium, föräldrar som inte hade kunnat ordna mat och tak över huvudet till sig själva, än mindre till sina barn. Han undrade hur han skulle få lite hopp och framtidstro i den här samlingen med folk. Resultatet blev att han bildade ett fotbollslag. Första träningen beskriver han som en magisk upplevelse. Upplevelsen var en känsla av frälsning. När han såg alla människor med olika defekter (märkt efter en svår tid), som visade sådan glädje genom att få spela fotboll.


Fader Peretti menar att fotbollen är också en Kristi församling. Han menar att han inte kan hitta bättre liknelser för hur Gud använder olika personligheter. Karaktärer av blandade slag som blir till en helhet, ett lag. Han tar upp exempel som den lojala grovarbetaren, den kloke kaptenen, den konstnärliga yttern som älskar att improvisera, att göra underverk med bollen, men måste ha andras understöd för att inte motståndaren ska mala honom sönder och samman. Alla behövs lika mycket. Han fortsätter att tala om metaforerna kan man överföra till familjen, arbetsplatsen, kamratgänget och kyrkan. Fader Pertti säger att fotbollen fostrar, det gäller att ta ansvar, tygla sitt humör, ha tålamod. Vi spelar för att ära Gud, för att ha roligt, men också för att lära oss något om livet och om oss själva.


Att man kan ta hjälp av en Påven, biskop eller präst har jag redan redogjort för. Det finns andra exempel på hjälp av andligheten. Framförallt har man det i den afrikanska kulturen. Där tar man hjälp av medicinmän. I Senegal finns det medicinmän som specialiserat sig på att utföra ockulta ritualer och magi med inriktning på fotboll. Man kallar dessa för marabouter och de har sitt ursprung i afrikansk folktro och islam. Marabouterna kan sitta sömnlösa i dygn för att koncentrera sig på att påverka olika matcher. De tar ofta hjälp av en amulett som har magisk kraft. Som ett exempel så var två journalister på besök hos en marabout. De bad om hjälp för sitt favoritlag Roma. Efter viss tvekan utfördes ritualerna. Roma vann den säsongen väldigt överraskandet före storfavoriterna Lazio och Juventus (Fotboll och religion). Att utföra ockulta ritualer är inget som marabouterna skryter öppet med. Det är rädda dels för att magin ska få dåligt rykte, dels är de rädda för att bli attackerad av ockulta andar. Det anses att de är så viktiga, att de är bättre betalda än många spelare. Men även i Europa förekommer skrock och magi. När man går in till match hand i hand, symboliserar man att man är oslagbar. Brasilien gick in så VM-finalen 1994. Sedan har många lag tagit efter. Det här beteendet härstammar från afrikansk folktro som sedan överförts till kristendom och islam. I Sydamerika och i Afrika förekommer det väldigt frekvent att man använder både svart och vit magi. 95 % av de kenyanska fotbollslagen hyr in medicinmän för de ändamålen. Medicinmän har pinkat på målstolparna (Burkina Faso 1982) för att ge magi.


Sydafrikas förbundskapten Phillippe Troussier (1998) uppmanades att bada fötterna i getblod, plus att han skulle bära ett speciellt armband. Genom att han gjorde de sakerna, skulle han och spelarna få styrka. 2002 tvättade Senegals VM-trupp sig i heligt vatten för att lura onda andar.


Ett annat exempel på vad en del tror är trolldom är en match i staden Kongo-Kinshasa. Under matchens gång bröt ett åskväder ut. Det resulterade i ett blixtnedslag som dödade samtliga spelare i hemmalaget, däremot klarade sig alla spelare i bortalaget.


Ett annat förekommande inslag är att spelarna har någon typ av symbol som de bär med sig under matcherna. Många spelare bär ett krucifix om halsen för att ha kontakt med högre makter. Man gör korstecknet när man beträder planen, man anser att man ska in på helig mark, man beträder en kyrka. Kakà
 har skor där det är ingraverat på plösen ”I belong to Jesus”. Paulinho
 hade ett svettband på armen mot Djurgården (25/4), som han visade upp när han gjort mål, där det stod ”Jesus”. Han hävdade att Jesus är med honom, och han ville tacka honom (expressen).


Peter Ijeh (Nigeria) som spelar i Malmö FF har T-shirts på sig under matchtröjan, där han har skrivit olika bibelcitat. T-shirten visar han om och när han gör mål. Han tackar Gud för sina framgångar och menar att bibelcitaten ger honom styrka under matcherna.


2.2 Kyrkan och fotboll

I slutet av 1800-talet så försökte vissa kyrkor och präster motarbeta synd, med fotbollsspelande. Vikten av att samarbeta och göra ett jobb tillsammans är viktiga egenskaper som fått kyrkan och fotbollen så nära varandra. Under samma tid så använde prästerna i de finaste skolorna i England, fotbollens goda moraliska kvaliteter och egenskaper för att föra över på eleverna.


Engelska ligaklubbar som har bildats på ren kyrklig bas är Aston Villa, Everton och Wolverhampton. I början när Liverpool-klubben Everton bildades var det stora konflikter mellan Everton som var protestanter och katolikernas klubb Liverpool FC. I dag bär inte klubbarna någon katolsk eller protestantisk identitet. Däremot i Skottland råder rena supporter- och religionskrig. Här föds man till Celtic (katolik) anhängare eller Glasgow Rangers (protestant) anhängare. På 1970-talet var det en spelare som hade spelat i Celtic, via några år i England flyttade han tillbaks till Glasgow. Men han gick inte till Celtic utan till Glasgow Rangers. Han var inte bara före detta Celtic-spelare utan också katolik i ett protestantiskt lag. Det blev ett ramaskri utan dess nåde. Han var tvungen att bryta kontraktet och flytta tillbaks till England.


I ett avsnitt i boken ”Fotboll och Religion”
 har Max Weber studerat förhållanden mellan protestanter och katoliker som umgås. Där hävdar han att protestanterna (överlag) är rikare och förmögnare än katolikerna. Glasgow Rangers-fansen hävdar att de är lika fattiga som Celtic-fansen, på grund av att de vill båda se sig som riktiga supportrar. Riktiga supportrar härstammar från arbetarklassen och då har man generellt inte så mycket pengar. En intressant iakttagelse är Nederländernas relation mellan spelare och tränare. Oftast har tränaren en hög position där det nästan är att skända om man kritiserar tränaren. Men i Nederländerna har Jean Calvin satt sina avtryck. Efter som Calvin uppmanade folket att ignorera auktoriteter, så som präster och liknande. Det har även påverkat dagens fotbollsspelare. Det är ett vanligt inslag i den holländska fotbollen att tränaren får öppen kritik och förslag av spelarna, och ingen tycker det är konstigt. Kritik får även andra tränare i andra länder, men där motas det helt annorlunda. Oftast brukar det sluta med att spelaren får byta klubb, men inte i Holland.


Under fotbolls-VM 1998 öppnade många kyrkor i Tyskland sina församlingar för alla människor som ville titta på VM på storbildsskärm. Efter matchen hade man debatt om Gud och fotboll. Desmond Morris är zoolog, beteendevetare och doktor på Oxford universitet,
 han menar att supportrarnas sånger kan hänvisas till kyrkliga gosskörers mässhymner. Han säger att många av fansens sånger är kända psalmer.


I Sydamerika har kyrka och fotboll en stark koppling och en betydelsefull roll i hela samhället. Författaren Simon Kupper
 säger att fotboll och kristendom i Brasilien är så stort att man i alla byar och små orter har en kyrka och en fotbollsplan. I alla fall finns det en fotbollsplan.


2.3 Supporters


Det var enligt BBC 1 miljon människor som hyllade Liverpool efter deras seger mot Milan i Champions League-finalen den 25/5-05. Var femte invånare i staden Liverpool hade sjukskrivit sig dagen efter finalen. Det var 900 000 tusen som deltog i firandet av Barcelonas serieseger i år (2005).


Det är bara ett axplock av fotbollens förmåga att engagera, men även sprida glädje. 1994 års VM i USA är ett typexempel på när fotbollslagets framgång entusiasmerar väldigt många människor. Vare sig du var insatt i VM eller inte, så lockades väldigt många människor med i framgångsvågen. Till slut var det en landsangelägenhet, där i stort sett alla brydde sig om hur det gick för Sverige.


Jag var själv på en VM-kval match på Råsunda (Sveriges nationalarena) mellan Sverige och Västtyskland (1985). Västtyskland ledde med 2-0 när det är 4 minuter kvar av matchen. Sverige byter in Mats Magnusson (Malmö FF, Benfica) och han gör 2-1 och 2-2. När han slår in 2-2 målet, så finns det inga gränser för hur glad man kunde bli. Folk hoppade, skuttade, skrek, skrattade och framförallt kramades. Alla kramade alla, de som man hade gått dit med, de som satt bredvid, de man kom i kontakt med. En helt underbar upplevelse, som jag är glad att ha fått uppleva. Det som var så fantastiskt var att man fick dela glädje med 35000 andra. Fick se att det fanns så mycket värme hos sina medmänniskor, och att alla ville dela med sig.


En annan gång var jag och såg AIK-IFK Göteborg på Råsunda (i slutet av 90-talet). Då fick jag uppleva andra känslor. Jag satt på norra läktare som är AIK supportrarnas läktare. Anledningen att jag satte mig där var att det var den ingången som uppenbarade sig först när jag kom till arenan. Jag ville se en bra match helt enkelt. Redan i minut ett började människor att skrika nidramsor efter Göteborgsspelarna. Det var allt från vilka usla fotbollsspelare de var till att gå på rena personangrepp och kommentera deras utseende. Alla kommentarer var så hatfyllda så man blev ledsen över att folk kan bära med sig så mycket hat inom sig.


Två exempel där olika sorters känslor har kommit fram genom att se en fotbollsmatch. De ska dock sägas att de flesta supportrarna lever med laget och gläds när laget vinner och sörjer när laget förlorar. Det finns i alla större klubbar (både i Sverige och i utlandet) en utbrytargrupp, en falang som kallas firmor. De ser sig som lite förmer än andra supportrar. I AIK:s firma så kallar man supporters med allehanda souvenirer för julgranar.


I en utmärkt artikel av Stephan Mendel-Enk
 i Offside kan man läsa att de tycker att de är gräddan av alla AIK-supporters. Det som binder medlemmarna samman är deras kärlek till AIK och intresset för våld, sägs det. Firman som består av ett sjuttiotal människor, består av alla sorter, allt från egna företagare till socialbidragstagare. Allt från att de är yrkeskriminella till chefer i stora företag, från nazister till invandrare. Klädseln är viktig för dem, genom att bära märkeskläder som Lacoste, Burberry och liknande märken, urskiljer sig firman mot andra supportrar.


De berättar att de lägger ribban hur man ska vara som supporters. Är någon AIK-fan lite för skränig på någon bortamatch, då får de sig en åthutning. Om det är någon som kritiserar firman så får de sig en reprimand. I artikeln tar firman upp ett exempel där en supporter gjorde en hemsida där han kritiserade firman. Då hackade sig firman i på hemsidan och tog över den. De skrev att firman äger den här sidan (om hemsidan). Sen ringde de upp killen med hemsidan och sa att han inte var välkommen på Råsunda
 någon mer gång. Firman säger sig ha kontroll över vad som sker på Råsunda, bland annat vilka banderoller som ska visas på matchen, vilka sånger och hur massan ska agera. I Sydamerika lägger sig firmorna i vilka spelare klubben ska köpa och sälja och om tränaren ska få sparken. I Sverige har det inte gått så långt. AIK:s firma menar att de är nöjda med den makt de har. De säger sig ha ett inofficiellt samarbete med AIK.


De menar att de kan fotboll, att några har spelat juniorfotboll med AIK:s juniorer. De har kvartssamtal med tränaren i A-laget. Vare sig tränaren vill det eller inte så kräver de ett kvartsamtal. Där det vill höra hur tränaren tänker. När det pratade med förre tränaren Olle Nordin tänkte de kräva hans avgång. Men efter samtalet förstod de att Olle Nordin ville AIK:s bästa!! ?? Officiellt har AIK förbjudit kvartsamtal mellan tränare och supporters. Förra året (2004) vandaliserades klubbchefen Sanny Åslunds hus pga. dålig framgång för AIK i allsvenskan.


Firman håller även koll på spelarna så att det sköter sig på sidan av planen. De tycker inte att spelarna ska vara på krogen ifall de inte presterar bra på planen. Firman berättar att man har skickat hem spelare som de har upptäckt varit på krogen.


Spelare som lämnat AIK är inte populära. Framförallt inte om man går till Djurgården eller Hammarby. Ett exempel är Jesper Jansson byte från AIK till Djurgården efter ett kontraktsbråk. Han blev mordhotad, fick mängder av pizzor och andra postordersaker hemskickade. En dag när han kom hem efter ett träningspass så var han dörr ommålad i en orange färg, det stod även JUDAS på dörren. Jesper Jansson fick skyddad identitet, nytt personnummer och hemlig adress. Det slutade med att han var tvungen att bryta kontraktet med Djurgården och flytta till Norge.


På frågan om hur långt är ni beredda att gå? Svarar de: hur långt som helst, vad som krävs. Behövs det våld så tar vi till det. En supporter med ett annat uppsåt än att slå ned folk är Joel Spångberg. I en text av Gellert Tamas som följt AIK-supportrarna under en tid, tar han upp att han mött en av de största AIK-supporters genom tiderna Joel Spångbergs son. Sonen heter nämligen Alex Ingvar Knut, och det visar sig att hans tre syskon också är döpt efter AIK. När Spångbergs dotter, Anette Inger Karina gifte sig med en Djurgårdare. Då vägrade han gå på bröllopet.


2.4 Barcelona


Fotbollsklubben FC Barcelona är världens största klubb. Den har 130 000 medlemmar. Medlemmarna kommer från alla hörn av världen. Förutom att de har över etthundratrettiotusen medlemmar i FC Barcelona så finns det också Les Penyes eller som man säger i Sverige, supporterklubbar. För närvarande finns 1700 olika Barcelona penyes, med omkring 200000 medlemmar. Det finns penyes i hela världen, från Spanien till Japan, från Ukraina till Senegal. Det finns ett fängelse-penyes och ett penyes i spanska parlamentet. Supporterklubbarnas främsta mål, förutom att heja fram Barcelona är att fokusera sig på sociala aktiviteter. Man kan ha egna pubar, man kan anordna helgutflykter eller resor till matcher. Supporterklubben i parlamentet blir som en typ av Rotary. En penyes driver soppkök medan någon annan driver en fotbollsskola.


Även Barcelona som förening engagerar sig för mer än bara framgången på fotbollsplanen. Att vara Barcelona-fans är att vara ambassadör för Barcelona och Katalonien. Det innebär att man hedrar offren från attentatet i Madrid (11 mars 2004), eller att man arbetar med något Unicefprojekt i klubbens namn. Barcelonas framgång på fotbollsplan är inte bara en seger för fotbollen. Den är också en seger för Katalonien. Real Madrid var före detta kungen och diktartorn Francisco Francos lag. Franco försökte erövra Katalonien och förbjuda deras språk. Därför betyder segrar och framgång mer än bara det sportsliga.


Klubben arbetar just nu för att ta fram ett skyddsnät för alla spelare som spelat för Barca. Som innehåller garanterad utbildning, pension efter 65år, gratis privat läkarvård mm. Allt för att klubben vill ta sitt ansvar och visa sin tacksamhet för spelarnas prestationer på planen. Men även för att man vill bygga sin framtid på sin historia. Man ska känna stolthet i att tillhöra Barca, och man ska aldrig glömmas bort.


2.5 Maradona


Diego Armando Maradona anses som en av två som nämns som världens bästa fotbollsspelare. Pelé är den andre. 1986 spelades VM i Mexico. Argentina och England spelade en historisk match. Argentina vann med 2-1 och Maradona gjorde båda målen för Argentina. Men det var inte det som gjorde att den matchen blev någonting mer än bara ett resultat i statistiken. Ett av Maradonas mål gjordes av guds hand hävdade Maradona. Det kom ett inlägg mot Englands målvakt och Maradona går upp i en närkamp med honom. För att nå bollen så tar Maradona sin hand till hjälp för att styra in bollen i mål. Domaren ser inte att Maradona regelvidrigt använder handen. På presskonferensen efter matchen så talar Maradona om guds hand.


Maradona var så stor som spelare att folk avgudade honom som en gud. Det hela slutade med att det var några som bildade en Maradona kyrka i Argentina. Även i Neapel (Italien) blev han den störste. I Italien är det en kamp mellan rika Norditalien och fattiga Syditalien. De bästa fotbollsklubbarna finns i norr (Juventus, Milan, Inter) men när Maradona spelade i Napoli (syd) lyckades de vinna ligan två gånger och Uefacupen en gång. Det var inte bara en seger för fotbollen utan även en knäpp på näsa åt de rika i norra. Hans storhet kan ytterligare förtydligas med att i Napolis materialförvaltares rum finns två bilder upphängda. Han har en bild på helgonet Padre Pio och en på Maradona. Han rör vid och kysser bilderna varje dag innan han går hem. En av Napolis sånger går så här: ”Maradona, nu när du är här, snälla sudda ut all skam kring denna stad, Maradona, du kan inte misslyckas. Du är vår broder, fader och mor. Maradona, vi lämnar oss till dig.”

I Argentina har man satt upp en Maradonamusical. Han har fått sig ett antal låtar tillägnade. Bland annat av Mimmo Politanó (italienare) som är den enda som har tillstånd att tonsätta Påvens dikter. När Maradona skulle göra sin första träning för Newell (argentinskt lag) 1993 så kom 40000 till arenan. Den rymmer 30000.


Inglesia Maradoniana är Maradona-kyrkan. Den bildades av två kompisar i Argentina som den 30 oktober 1998 ringde den ena till den andra för att önska god jul. Spanska ordet för jul är navidad och betyder födelse. Det var just 30 oktober 1960 som Maradona föddes. De träffades plus en vän till och utbringade den första födelse-skålen för Maradona den dagen. Traditionen fortsätter med fler och fler anhängare för varje år.


2001 tänkte det göra det lite större och festligare. Det hyrde en lokal för 30-40 personer och gjorde lite inbjudningar. Det kom 150 personer som var frälsta av Maradona. Det var starten på Maradonakyrkan, tillsammans med att 52 apostlar åkte till Maradonas avskedsmatch i Buenos Aires. Där vecklade de ut en banderoll som det stod ”Maradonakyrkan, Guds hand, Rosario” Efter de här två händelserna så har kyrkan fått massvis med medlemmar. Stora spelare i dagens fotboll som Ronaldinho, Michael Owen och Rivaldo är medlemmar. Kyrkan har en egen liturgi. Den förre detta Fifa-chefen José Havelange ses som djävulen.


Man har upprättat tio budord som kan lyda ”Älska fotboll över allt annat” eller ”ta Diego som ditt andra namn och ge det till din son”. Maradonas själbiografi är den heliga skriften. Den högste själv skrivs DIOS. Det är en mix av spanska ordet för Gud och Maradonas tröjnummer (10). Man har ingen egen kyrkbyggnad, men man menar att varje plan som Maradona har spelat på är helgad mark. När man träffas varje 30 oktober så utför man en ritual där varje individ får hoppa upp och slå med handen på en boll. Giftermål har ägt rum, då läser man högt ur självbiografin och platsen är någon av planerna som Maradona spelat på. Enligt maradonianska tidräkningen är vi inne på år 45.


2.6 Lite smått och gott


Vissa folk tror att fotboll är lika viktigt som liv och död. Jag kan försäkra dem om att den är betydligt viktigare än så. Så sa Bill Shankly
 i ett berömt citat. Jag ska påvisa att han inte var fel ute när han sa det. Att fotboll förbrödrar är en klassisk fras som jag har hör väldigt ofta. Men när Sven Göran ”Svennis” Eriksson var ledare för ett lag i Gothia cup,
 som var hälften israeliter och hälften palestinier, då drog han de orden till sin spets. Försöket slog väl ut, så nu planerar Svennis att ordna en fotbollsskola i Israel för barn som är från Israel och Palestina. Anledningen är att fotbollen ska bygga broar mellan olika nationaliteter. Som i förlängningen skapar fred. Det är helt enkelt ett fredsprojekt.


Motsatsen till Svennis insats är matchen mellan Honduras och El Salvador 1969 (kval till fotbolls-VM 1970). De båda grannländerna skulle mötas i en hemma- och en bortamatch för att utse vilket av de båda lagen som skulle spela VM. El Salvador började borta. De anlände dagen innan matchen. Men nattsömnen blev förstörd av att en hel hord Honduras anhängare gjorde allt för att förstöra nattsömnen för sina gäster. De skrek, tutade, slamrade och allt annat som kan tänkas föra oväsen med sig. Den aktionen lyckades, för Honduras vann med 1-0. En flicka vid namn Amelia Bolanios blev så ledsen över förlusten, så hon sköt sig själv till döds med sin pappas pistol. Det blev stor uppmärksamhet, och slutade med statsbegravning med hedersgarde, president och ministrar som deltog vid begravningen. Relationerna blev än mer ansträngda av händelsen.


En vecka senare så blev det returmatch i El Salvador. Proceduren upprepade sig på natten, fast nu var det Honduras spelarna som fick lida av sömnbrist. Innan matchen så var det inte Honduras flagga som hissades upp, utan en smutsig trasa med stora hål i. Matchen vanns av El Salvador med 3-0. Honduras tränare sa efter matchen att deras förlust förmodligen räddad deras liv. Spelarna transporterades med pansarvagnar till flygplatsen. Många Honduras-supporters blev skadade under och efter matchen. Grannsämjan försämrades ytterligare med den här matchen. En vecka senare bröt kriget ut. Kriget varade i hundra timmar. Sex tusen människor dog och cirka femtontusen människor blev skadade. Det här så kallade fotbollskriget har den polske journalisten Ryszard Kapuscinski skrivit en novell om.


Andra konflikter som har visat upp andra uttryck är exempelvis relationen mellan Japan och Sydkorea. Den har varit väldig frostig ända sedan Japans ockupation av Sydkorea 1910-1945. Där lyckades man med hjälp av fotbollen bilda ett samarbeta och en viss försoning, när man anordnade VM 2004 tillsammans.


I Magnus Engstrands bok ”fotboll och religion” skriver han att fotbollen i Sydamerika har blivit folkets opium.
 Han skriver att det har blivit en symbol för de fattiga. De ser en chans att nå en profan himmel och lämna sin misär för en stund. Han tar ett exempel där fotbollen för det fattiga är en sorts revolt mot eländet. Genom fotbollen vägrar man vara olycklig och genom Brasiliens landslag får man sin stolthet. Den brasilianska poeten beskriver fotbollens betydelse så här: ”Fotboll är den lille fattige mannens känsla av att vara vinnare i ett liv som han vet att han redan har förlorat”.

Nick Hornby är en genuin Arsenal-supporters och en erkänt duktig författare. I självbiografin Fever Pitch (bok och film) liknar han sin kärlek till fotboll som samma känslor som kärleken till en kvinna. Han planerade sin vardag efter när Arsenal spelade matcher.


3 Intervjuer


Här ska jag redovisa mina intervjuer, eller snarare samtal med tränare, spelare, supporters, inom fotbollen som har drabbats av någon form av sorg. Hur de har använt fotbollen som sätt att bearbeta sorgen, både medvetet och omedvetet. Allt från att deras barn har dött till att favoritlaget har förlorat.


3.1 Person 1

Det är en spelare som berättar om sitt sätt att bearbeta sin skilsmässa. Han berättar att han träffade sitt livs kvinna några dagar innan jul. De träffas och allt är helt perfekt. Han upplever ett fantastiskt år, han uppfattar det som rena paradiset. Precis ett år efter första mötet gifter de sig, ännu ett år senare får de sitt första barn. Allt går relativt snabbt (enligt person 1). Fortfarande tycker han att han är lyckligt lottat som träffade den här underbara kvinnan. När barnet var 1½ år så begär hon skilsmässa. Helt utan förvarning (enligt person 1) Så här i efterhand sände hon ut varningssignaler, har han förstått. När han ser tillbaks på det efter en tid, men då var han så upp till öronen förälskad så han uppfattade ingenting.


Känslan han fick var att det fanns ingenting att leva för. Till saken hör att person 1 inte är religiös, men har kristna värderingar. När det gäller giftermål och skilsmässa, så står orden som man säger när man gifter sig ”leva tillsammans till döden skiljer oss åt” för någonting mer än bara ord. Han tog de orden på allvar. Om någon part mår dåligt under tiden man är gift, då löser man det, med alla medel. Skilsmässa är det totala misslyckande, enligt person 1. Om man är förälskad plus att man har värderingar som person 1 har angående giftermål, då blir problemet ännu större, tycker person 1.


Hans tankar pendlade hela tiden mellan att göra allt för att vinna tillbaka sin kärlek/kvinna och att ta livet av sig. Varje dag som han åkte till träningen eller match, så tänkte han ”att nu kör jag bilen mot ett träd i full fart”. När en sådan tanke dök upp, så var nästa tanke ”jag gör det efter träningen/matchen”, varje gång. Person 1 berättar att det höll säkert på så här i fyra - fem månader.


Han säger att han efter varje träning/match hade fått så mycket energi/livsgnista tillbaka, så tankarna som var i hans huvud då, var hur han skulle göra för att visa att han var den rätta mannen för sin ex fru.


Han beskriver hur fotbollsträningarna/matcherna fick honom att glömma alla bekymmer. Inte en gång tog han med sig sina bekymmer ut på planen. Han kan inte förklara hur det gick till. Men han kände sig otroligt fokuserad på uppgifterna på plan. Han fick skratta och ta ut sig hur mycket han ville. Han säger att fotbollen var som balsam för själen. Han pratade om allt möjligt, utom om sin sorg med lagkompisarna. Det tyckte han var väldigt skönt. Fast han inte pratade om skilsmässan med någon lagkompis, så gjorde fotbollsspelandet sitt till. Han fick en tidsfrist när han inte ältade sitt problem. Så när han kom hem efter träning, så kunde han se lite positiva sidor pö om pö. På så sätt menade han att han bearbetade sin sorg, från något negativt till en förståelse och en acceptans, och vände den till något positivt.


3.2 Person 2

Han och flickvännen såg fram emot att bli föräldrar. De gick på kontroller regelbundet, och allt var normalt. Helt plötsligt när de ska gå på en kontroll i 18de veckan, får de besked att någonting är fel med fostret. Det blir akut operation, men tyvärr kan inte fostret räddas. Person 2 och hans flickvän får en chock. Han säger att de levde som i ett vakuum. Han rannsakade sig själv, och undrade om de hade gjort något fel. Det var en otroligt jobbig tid tyckte person 2. Även om han fick stöd från släkt och vänner, och att han och flickvännen hjälptes åt att stödja varandra, så kände han det som att han aldrig kom ifrån ältandet. Det var även svårt att prata om andra saker, och skämta och skoja.


Person 2 upplevde det som väldigt befriande att få gå ner på fotbollsträningarna. Han berättar att det var svårt att helt och hållet glömma vad som hade hänt, men det var skönt att fly verkligheten en stund. Alla lag kompisar hade fått reda på vad som skett, och de visade en stor respekt för person 2 (tyckte han). En del kunde han prata allvar med och få lite terapi. Med andra kunde han prata om allt utom om barnet. Han uppskattade skämten och att han fick tillåtas att skratta. Den glädjen tog han med sig hem omedvetet och smittade av sig på sin flickvän. Det har han förstått så här i efterhand.


Han fick sådan styrka av lagkompisarnas sätt att vara plus att få spela fotboll gjorde honom gott. När han spelade så var han tvungen att fokusera och koncentrera sig så mycket, att han glömde bort sorgen i sitt liv. Även om det bara var en timme som han glömde bort det, så var det mycket värdefullt, menade han. Genom att han kände sig starkare och hade bearbetat det som hänt på ett vettigt sätt, så kunde han hjälpa och stödja sin flickvän.


Person 2 berättade att först när det hände så tänkte han ta en paus från fotbollen. Men han blev övertalad av en tränare att komma ner och försöka. Bara komma ned och göra något annat som den tränaren hade uttryckt det. Att han gick ned på den träningen ångrade person 2 inte. Han talade om träningen som rädda honom från att helt bryta ihop. Då menade han både fotbollen som spel, men också hans lagkompisar som fick agera stöd på olika vis. Han fick syre genom att träna, som han uttryckte det. Det i kombination med samtalen han hade med släkt och vänner, blev en bra mix tyckte person 2.


3.3 Person 3

Han hade genomgått en skilsmässa där man var överens om hur de skulle ha deras 2 gemensamma barn. De bodde relativt nära varandra, (ca 700-800 meter) i grannområdet. Barnen var så kallade varannan-veckas-barn. De kunde byta dagar och veckor, utan större komplikationer. Båda hade sina egna liv utan nya partners. En dag bestämde sig person 3 ex fru för att flytta ihop med en ny man. Inga problem tänkte person 3. Deras skilsmässa hade skett för rätt länge sedan, så de hade rätt ut det mesta, framför allt känslorna mellan de båda, menade person 3.


Det var som att vända på en hand, så fort hennes nya man flyttade in. Då började person 3s ex fru att kräva att barnen skulle vara hos henne och hos person 3 varannan helg, vilket han motsatte sig. Han berättade att han ville ju också ha en vardag med sina barn, så han stred emot sin ex fru. Rätt som de var så flyttade båda barnen med sin mamma till ett samhälle som låg ca två mil bort. Hon bytte skola för barnen, utan person 3 medgivande. Snart därpå ringer socialtjänsten och vill träffa person 3. Han åker dit och får reda på att ex frun har anmält honom för misshandel av sina barn. Han får reda på att under utredningen får han inte träffa sina barn. Utredningen planeras hålla på i fem till sex veckor. Den chocken som person 3 upplevde var förfäligt hemsk, berättade han. Inte träffa sina barn på så lång tid är rena terrorn. Att sedan bli anklagad för att slå sina barn är lika gräsligt. Han fick under resans gång reda på att ex frun talat om i skolan och andra ställen där barnen rörde sig, att han var föremål för en utredning om misshandel av sina barn.


Han vet inte varför han fortsatte spela fotboll. Så här i efterhand så tycker han att det mest naturliga hade varit att bryta ihop. Men han är glad att han hade fotbollen. Då var han spelande tränare, och det är förmodligen det, att han hade ansvar för ett lag som gjorde att han kämpade på, menade han. Fotbollen fick honom att koncentrera sig på någon annan, det var helt livsavgörande, tyckte han. Han fick gör något roligt, något som betyder något, eftersom fotboll alltid har varit den stora passionen, som han uttrycker det. Den fick honom att glömma det hemska, samtidigt som fotbollen gav mening med livet.


Under tiden som konflikten mellan ex frun och person 3 utspelade sig, så var det en eller två som visste vad som pågick. Person 3 var inte intresserad av att prata om sitt problem med lagkompisar. Han hade andra vänner som fick hör hans klagan och förtvivlan. Fotbollen gav honom ren och skär glädje. Få göra någonting som han tyckte var så roligt, var anledning nog att spela, tyckte han.


Så här när han har fått lite distans till det hela, så gjorde fotbollen mer för honom än han kunde föreställa sig. Den gjorde så han orkade fortsätta och gå vidare. Den gjorde så han kunde visa sig från sin bättre/normala sida, när han pratade med lärare, socialen och andra ställen där han måste visa sig och förklara hur det egentligen låg till. Efter sex veckor visade utredningen att det inte låg någon sanning i anklagelse, så person 3 fick åter träffa sina barn. Han är helt säker på att fotbollen höll honom flytande. Den livskraften han fick genom att spela och träna fotboll, menar han är obeskrivbar.


3.4 Person 4

Det här hände för drygt tjugo år sedan. Person 4 föräldrar skiljer sig. Han är i övre tonåren. Han är uppvuxen med en stabil kärnfamilj. Ingen i släkten eller i hans vänskapskrets har skilda föräldrar, så det är något oerhört ovanligt. Han har haft en fantastisk barndom, tycker han. Han har bra relationer mellan både mamma och pappa. Även om hans föräldrar bråkar ibland, så ligger skilsmässa honom väldigt långt bort, som alternativ. En dag så meddelar föräldrarna person 4 att de ska skiljas. Han tar fotbollen till hjälp för att fly från sorgen. Han har kommit på långt senare att han sällan eller aldrig pratade med någon om sin sorg. Han sökte sin tröst hos fotbollsspelet. Både var det gäller själva spelet, men också lagkompisarna. Han bearbetade sin sorg indirekt med fotbollen. Det var inget val han gjorde, utan som jag tog upp tidigare, det var en flykt.


Så här i efterhand så har person 4 kommit fram till att han löser många funderingar, tankar och dilemman när han sticker ut och springer. Om det har ett samband med hans sätt att agera i sin ungdom, det har han ingen aning om. Däremot så vet han att genom att göra roliga saker, som att spela fotboll, så får han en enorm energi. Så att man kan klara av sorgliga, obekväma och negativa situationer.


Då var fotbollen en flykt från det onda. Nu när han har blivit lite mer lärd, plus att han känner sig själv mycket bättre, så vet han att fotbollen är ett redskap för att ta till om man vill hitta en inre frid i sig själv. Det är han helt övertygad om.


3.5 Person 5

Den här personen är en supporter. Han flyttade till Sverige för 25 år sedan, från ett sydeuropeiskt land. Han vet inte varför det blev just fotboll, men det har alltid varit fotboll som har legat person 5 närmast hjärtat. Vad betyder fotboll för honom? Allt svarade han. Det är religion, det är kärlek det är glädje, sorg, frid, identitet. Kort och gott, det är hans liv. För det första så har jag blivit någon, genom fotbollen säger han. Han är ingen svartskalle utan han är en person med namn och han är gjort av kött och blod.


Han berättar att när laget förlorat, då mår han mer eller mindre dåligt ända till nästa match. Han känner givetvis en enorm glädje när laget vinner. Han säger att han inte kan åka bort, om favoritlaget har match. Det vill säga att en fotbollssäsong (matcher) börjar i början av februari och håller på ända till slutet av oktober eller början av november. Han har en ritual som han alltid gör match dagen.


Dagen börjar klockan fem på morgonen, då börjar han med att titta i sitt urklippsalbum. Sen går han ned till matcharenan vid åtta- niotiden för att träffa vaktmästaren och annat folk som befinner sig på området. Sen blir det lunch på någon restaurang, innan han beger sig till arenan igen. Sen är han runt fotbollsplanen ända tills matchen är slut. Han berättar att fotbollen har gett honom både vänner och ovänner, mest vänner. Alla han känner någorlunda väl, har han fotbollen att tacka för att vägarna har korsats. Ovännerna är mest från andra lags supporters som inte gillar hans val av lag att heja på. Men han gillar å andra sidan inte dem heller, så det är ömsesidigt.


Fotbollen tar fram både hans goda och mindre goda sidor av honom. Han berättar att han får utlopp för alla typer av känslor under en match. Han ger kärlek till laget, spelarna, ilska och vrede mot domaren och motståndarlaget. Glädje när laget gör mål och sorg om man släpper in mål. Frustration om inte laget kommer upp i normal kapacitet. Lycka om det är en favoritspelare som gör en bra match.


Fotbollen är en livsstil för honom. Dagligen så är han på arenan fyra till fem timmar. Han åker på så många bortamatcher som möjligt, även B-lagets matcher. På frågan om han bearbetar sorg genom fotbollen, så svarade han självklart. Min far dog förra året, samma dag var jag på match. När det är match finns så mycket kärlek och det är skönt att få ge utlopp för kärleken när man är ledsen. Sen när matchen är slut då sörjer jag. Fotbollen ger mig så mycket gott som uppväger det negativa, så det blir lättare att gå vidare, säger han.


Att betyda något för någon är viktigt tycker han. Det har fotbollen hjälpt honom med. Att folk vet vem han är när han kommer på bortamatcherna gör honom varm. Även när han skulle gå ut på ett dansställe och inte fick betala inträde pga. att han var kult som han som tog betalt sa, gör honom rörd. Men också att killarna i favoritlaget vet att han avgudar dem, gör honom tillfredställd. Han avslutar med att säga att meningen med livet är en bra fotbollsmatch. Det har alla ingredienser som får en att må bra.

4. Kan fotboll ge stöd åt människor i kris?

4.1 Religionens kontra fotbollens funktion till människan


Jag har med den här C-uppsatsen försökt att komma fram till om fotbollen kan fylla kyrkan och religionens funktioner. Eftersom jag ända sedan lektion ett på religionsvetenskap A på HiG har jag hävdat att fotboll är en religion. Jag vill minnas att de flesta inte höll med mig, medan några delvis kunde ta mina åsikter till sina. Jag blev så inspirerad att ta fram litteratur om fotboll och religion och deras samband, så jag åkte till närmaste bokhandel för att inhandla en eller några böcker. Jag hittade ”Fotboll och religion” skriven av Magnus Engstrand fil.mag. i religionsvetenskap plus att han är en hängiven GAIS supporter. Den boken bekräftade mina tankebanor. Religion och fotboll kan vara religioner båda två, det hävdar jag med bestämdhet. Fotboll hänför så många människor, och får folk att skratta och gråta. Få utlopp för alla typer av känslor. Genom mina exempel i texten har jag gjort ett försök att förklara hur mycket fotboll betyder för människor. Från att man bildar en kyrka åt och för en idol till att planera hela sin vardag till förmån för fotboll. Att olika lag lockar runt en miljon människor som vill hylla dem, det talar sitt tydliga språk. Fotbollen engagerar och hjälper folk i olika situationer, i samma anda som religionen gör.


I boken ”Fotboll och Religion” slår Engstrand fast att fotboll kan ses som en religion om man definierar den som funktionell.
 Jag vill gå ett steg längre, jag hävdar att man kan ta in andra definitioner också. Skapelsen och döden har inte fotbollen, men väl en gud (hos vissa). Det är inte bara Maradona som är GUD, jag skulle kunna räkna upp ett tjog av spelare som klassas som gudar för många. Det förekommer att människor kommer för att träffa någon spelar, så att spelaren kan röra deras barn och få en välsignelse. Att fotbollen har en funktion i sorgearbete fick jag fram i mina intervjuer (mer om det i ett annat avsnitt). Samtidigt tycker jag att fotboll och religion har mycket som de kan samarbeta om och dra nytta av varandra. Många spelare är religiösa och tar hjälp av olika gudar, eller man tar hjälp av magi och liknande. Ett av världens äldsta försäljningsknep är att man gör något trevligt först innan man ska sälja varan. Man får kunden att känna sig bekväm och betydelsefull. Det fungerar även i kyrkans värld. Prästen som lirade lite boll, innan han missionerade om gud. Kyrkan tar även hjälp av fotbollens moral och deras sätt att få ihop ett lag. Det applicerar fotbollen olika funktioner och detaljer till vardagsmänniskan i ett religiöst perspektiv.


Det jag kan tycka är lite anmärkningsvärt är att exempelvis kombinera kristendom och islam skulle vara väldigt ifrågasatt och mycket svårt att bli accepterat. Men en kombination av fotboll och en annan religion är det ingen som höjer på ögonbrynen åt. Vän av ordning kan då säga att fotboll inte är någon religion. Så där uppstår det inga konflikter emellan. Men som en av personerna jag intervjuade sa att fotbollen har gett honom hela hans liv. Hans identitet har han fått genom fotbollen. Han har upplevt alla sorters känsloyttringar genom fotbollen. Alla hans vänner och ovänner har sitt ursprung från fotbollen.


Det jag undrar då är: vad är meningen med att människor har en religion? Det är väl (anser jag) att människa ska bli hel. Man ska kunna få vägledning hur man ska leva sitt liv. Man ska få en förståelse för vad meningen med livet är, och hur man på bästa sätt lever ett gott liv, enligt den religion som man tillhör. Allt det jag har räknat upp som delar i ett religiöst liv, allt detta har min intervjuperson fått genom fotbollen. För mig är fotbollen en religion vare sig mer eller mindre än någon annan religion.


4.2 Sekter och fotboll, går det ihop?


Jag har kommit fram till att fotbollen berör en massa människor i olika grad. En del vill titta på fotboll bara på grund av lite avkoppling. Många är engagerade i ett speciellt lag (för han/hon) som de följer i vått och torrt. De gläds med de sina vid vinster och de sörjer vid förlust. Man följer laget och deras utseende, både spelmässigt och vilka som spelar. De flesta supporters är väldigt fredligt sinnade. Man kan ha åsikter som spretar åt olika håll, men man vet hur man ska göra och man har en acceptans för oliktänkande.


Sen finns det en grupp som jag har skrivit om i texten, som kallas firmor. De flesta storlag i alla serier runt om i världen har firmor. I Sverige har Stockholm, Göteborg och Malmö-lagen firmor. De ser sig som lite förmer än vanliga supporters. Gräddan av supporters som någon utryckte sig, ur AIK:s firma. När jag har läst om olika firmor så tänker jag direkt på sekter. Det är slående liknelser mellan firmor och sekter. För det första så kan inte vem som helst vara med i en firma, man blir utvald.


Detsamma blir man i en sekt. Man känner ett utanförskap och avskärmar sig, man vill göra det. Man sätter upp egna lagar och regler som inte går hand i hand med nationens lagar och förordningar. Man är dessutom känslig för kritik mot sig själv och andra i firman/sekten. Om man vill prata om en sekt eller firma med deras medlemmar så är det oftast väldigt sällan de vill föra en öppen dialog. Det ska vara på deras premisser, annars får det vara. Sekt eller firma det spelar ingen roll tycker jag. För beskrivningen på vad man kan klassificera som en sekt går hand i hand med firmans beskrivning.


Karl-Erik Nylund är präst i svenska kyrkan och mycket insatt i sektens värld. Han har skrivit en bok ”Att leka med elden - i sektens värld” där han har skrivit om allt han fått reda på om sekter. I en artikel i ”Pedagogiskt magasinet nr 4/2004” så klargör han fyra kriterier som gör en sekt skadlig: 1 Aggression, 2. Aversion (motvilja) 3. Alienation (känslan av främlingskap) och 4. Absolut sanning. Om man uppfyller tre av dessa fyra kriterier så är sekten skadlig. K-E Nylund menar att inte alla sekter är skadliga. Han menar att det är mänskligt att känna sig betydelsefull, få en uppgift, få uppmärksamhet. Att vara samhällskritisk och stå upp för sina ideal är sunt, menar Nylund Man kan även bli betraktad som fanatisk utan att det behöver vara skadligt, avslutar han.


Jag vill hävda att firmor i alla dess konstellationer är skadliga. Om man ska följa Nylunds fyra kriterier för vad en skadlig sekt är, och synar AIK:s firma så är resultatet detta: Aggression har de så det räcker och blir över. Aversion kan man lugnt säga att det är en av deras mest påtagliga egenskaper. Motvilja mot andra supporters i andra lag och även till sina egna, om de inte gör som firman säger. Motvilja mot spelare som firman tycker sviker etc. Alienation är en självvald väg de valt att gå. Absolut sanning är ett understatment på deras verksamhet. De vet bättre än tränarna vilka som ska spela och hur de ska spela, tycker de. De vet bäst hur spelarna ska leva sina liv. De vet bäst vilka ramsor man ska skrika osv. De är beredda att gå till våldshandlingar för att få som de vill.


Jag kan bara konstatera att firman/firmorna uppfyller enligt mig alla fyra kriterierna, och då kan man uppfatta firman som en skadlig sekt. Det är en skadlig och sjuk verksamhet firmorna håller på med. Jag tar avstånd från allt vad de gör. Firmorna anser sig vara gräddan, jag skulle vilja säga att de tillhör avskrapet. Det har ingenting med fotboll att göra. Jag är tränare själv (Gefle IF) och jag skulle under inga omständigheter tillåta någon eller några från firman att prata med mig om laget (Gefle IF har tack och lov ingen firma). Om de är så duktiga, så förstår inte jag varför de inte tränare ett lag.


Att de blandar ihop våld med fotboll och kallar sig riktiga fans, det är löjeväckande tycker jag. Om man bryr sig om laget så skulle man aldrig vilja smutsa ned laget/föreningens namn genom att slå och sparka ned med människor. Barcelona menar att alla Barca-anhängare är ambassadörer åt Barca. Om man utövar våld, vem vill ha sådana som ambassadörer. Jag kan gissa på noll seriösa föreningar. Det första jag lärde mig i idrottspsykologi var att man presterar som bäst i ett bra klimat mellan spelare, ledare och omgivning. Att man vågar prova på nya saker, att man vågar misslyckas.


Men ingen ur firmorna kan ha läst psykologi, för när de hotar spelare och ledare så får laget sannerligen inget bra klimat att jobba i. Man behöver inte ha läst någon psykologi, utan det räcker med lite sunt förnuft. Jag vill här och nu fastställa att det firmorna ägnar sig åt, har ingenting med fotboll att göra. Det är värsta avarten av mänskligt beteende. Det de gör allra minst är att stödja sitt lag, vilket de tror. Men rädda spelare presterar sämre.


4.3 Fotbollens funktion inom sorgarbete


Kyrkan och psykologer har enligt min mening (med all rätt) ensamrätt på bearbetning av olika typer av sorg. Händer det något hemskt och/eller sorgligt så upprättas ett kristeam bestående av präster och psykologer.


I boken ”Lärobok i Psykologi” tar man upp att det inte är krisen eller traumats storlek eller dignitet som avgör hur en människa ska hantera det de får uppleva. Utan det är hur väl förberedd han/hon är.
 Då menas att det finns tre olika begrepp om grundläggande näring.
 1. Fysisk närhet av vänner och möjligheter att man kan ta hand om sig själv. 2. Psykosocial näring är att ha ett behov av allehanda relationer och behov av att man klarar av saker och ting. 3. Man får sociokulturell näring, vilket innebär att man tillhör en grupp som ger en bra självkänsla. En fast punkt i livet, man lär av varandra. Hur man har fått alla de här näringarna tillgodosedda har att göra med hur man reagerar på olika traumatiska händelser.


Tre betingelser för att en kris ska kunna lösas på ett bra sätt är följande: 1. Den enskildes tidigare erfarenhet av att hanterat problemsituationer på ett bra sätt och dennes personliga resurser. 2. Det sociala nätverket som den drabbade lever i. 3. Möjligheter att få snabb professionell hjälp att bearbeta krisen om så är nödvändig.


Vad mina intervjuer har haft för grundläggande näring och för möjligheter att ta hand om en kris på ett bra sätt, det vet jag inte. Det jag vet är att alla har haft ett bra socialt nätverk och att en person har tagit hjälp av en professionell psykolog. Att mina intervjupersoner genom fotbollen har haft någon form av försvarsmekanism i sorgens stund. Det står helt klart, men i vilken form kan jag inte uttala mig om. Om det är bortträngning, rationalisering, sublimering eller någon annan sort av försvar, det överlåter jag till mer kunniga att avgöra. Det jag tycker är anmärkningsvärt på ett positivt sätt, är att även om man använder fotbollen som ett försvar mot sorgen. Så upplever jag att för de här personerna har det varit något mer än bara ett substitut. För man måste gå vidare i sitt sorgarbete, man kan inte bara förtränga de. Då kommer komplikationerna vid något senare tillfälle. Men det har inte hänt utan vad jag kunde tolka av mina intervjuer så har fotbollen gett dem energi till att bearbeta sina känslor. Jag tror alla personerna dock var fulltankad med grundläggande näring. Fysisk närhet kan vara lite si och så med personen i skilsmässo-intervjun och där en av personerna inte fick träffa sitt barn på en lång tid. Men om man ser på begreppet ta hand om sig själv, så tror jag att just fotbollen gjorde så att de personerna fick den näringen genom det. Den andra punkten om behovet att man ska ha relationer till andra människor, samt att ha ett behov av att klara saker. Där fyller fotbollen återigen en viktig funktion. De vet att de klarar av att spela fotboll och de får massvis med relationer inom laget. De flesta är oftast goda och bra relationer. Den tredje punkten där man bör tillhöra en grupp som ger en bra självkänsla. Därifrån får personen otroligt mycket näring. Där tror jag att fotbollen verkligen är en fast punkt och en viktig sådan för de här personerna.


Jag tycker att det har kommit fram på olika sätt att fotbollen har gjort något bra med de här personerna. De har använt fotbollen (medvetet och omedvetet) på ett sätt som jag inte trodde man kunde göra, och att det skulle fungera. Det visar bara att fotboll och religion kan fylla samma funktioner.


Om man ska titta på vad kyrkan/religionen gör vid kriser, så ska jag redovisa lite vad Norman Autton skriver i sin bok.
 Han menar att människor med olika typer av problem och sorg behöver kärlek. Inte bara den sentimentala kärleken eller sympati, utan även att man visar förståelse, att man stödjer och att man respekterar personen i fråga. Genom att lyssna, visa att man bryr sig, genom att ge värme och genom att ge råd, det är att ge själavård. Man ska se och bekräfta personen. Många människor som hamnar i kris behöver stöd med att känna att de betyder något för någon. Det ska kännas att det finns människor som bryr sig om hur de mår, och att de ska veta att det finns medmänniskor som vill lyssna på deras öde. Autton menar att i varje församling finns det folk som behöver kärlek och tillgivenhet och ett behov av gemenskap. Prästen kan med sitt sätt att utöva själavård (genom besök, mässor, predikan o dyl.) visa att kyrkan verkligen bryr sig. Han tar även upp i boken,
 att genom att förebygga olika trauma, påminner han personen ifråga om sin Skapare och dess budskap. På så sätt menar han att man kan få en förståelse och kan vara förberedd på olika typer av sorg.


Han menar också att kyrkan borde ha ett nära samarbete med psykiska och medicinska inrättningar. För att själavård är en sak, en psykisk sjukdom en annan sak, men han menar att de kan ha nytta av varandra. Just själavården menar han, kan vara en enorm hjälp för sjuka eller de som hamnat i svårigheter, som inte den skickligaste psykiatrikern kan ge. Medan han är noga med att betona att om sorgearbetet eller det trauma som han/hon har leder till något allvarligare. Då måste någon expert på just det området ta hand om patienten. Autton säger att religionen (kristendomen) skänker mäktiga krafter genom att den kan åstadkomma harmoni och frid. Som är nödvändig för att ge hälsa och styrka åt folk med sorgliga upplevelser.


Sammanfattar man det Norman Autton
 säger om själavård till folk med tragiska upplevelser, så kan man säga att mycket värme, lyhördhet, förståelse, gemenskap och ett och annat gott råd, samt religionens budskap är viktiga ingredienser för att få en deprimerande människa att bli hel. Om man tittar på vad fotbollen kan tillföra. Gemenskap för det allra flesta är något fotbollen är känd för, både i laget och bland supportrarna. Om jag har tolkat mina intervjuer rätt så har de känt en värme ifrån lagkompisar eller i själva sporten. Förståelse och lyhördhet fick någon av sina fotbollskompisar, medan någon annan fick andra tankar efter man hade genomfört ett träningspass eller en match. Att man blev sedd och uppskattad, det kunde alla mina intervjupersoner säga att de blev.


Jag menar att i stort sett det enda som skiljer fotbollen och kyrkans själavård, det är kyrkans budskap om skaparen och bibeln, koranen mm och deras budskap. Jag hävdar att fotbollen kan ha lika stor möjlighet som kyrkan att hjälpa personer som drabbats av sorg. I likhet med själavården så kan fotbollen inte bota trauman och psykiska åkommor som har blivit till en sjukdom. Det finns professionella yrkesmän/kvinnor som kan det bättre. Ett lindrig symtom
 kan fotbollen, lika bra som kyrkan, ta hand om. Det har mina intervjuer visat. I ett lag är man någon, man betyder något och de ger ofta tillfälle till delad glädje och sorg (matchresultat), samt en gemytlig stämning att tillbringa sin fritid.


Sammanfattning


Jag tycker att jag har fått svar på min fråga: Om fotboll och religion kan fylla samma funktioner? Mitt svar är helt klart ja. Allt från att man hänger sig till någon gud/spelare till att dra nytta av kyrkan/fotbollen vid ett sorgearbete, för att bearbeta känslor. Även när man jämför kyrkans funktion när det gäller sorgarbete med det jag har fått fram, så ser jag ingen större skillnad. Men jag ska betona att sorgarbetet under fotbollens försyn inte passar alla, men det gör inte kyrkan heller, vill jag påstå. Även avarterna av församlingar finns i båda lägren. Sekter på kyrkans sida och firmor på supporterklubbarnas sida är kyrkan och idrottens negativa inslag.


Fotbollen berör en väldigt stor massa, där de kan få utlopp för sina känslor och där man kan få bearbeta sina känslor också. Jag har kommit fram till att fotboll kan fungera lika bra som en religion oavsett vad en människa söker. Men att en kombination eller att man utövar både en religion och är hängiven fotboll är inget hinder. Snarare tvärtom, skulle jag utrycka det. Avslutningsvis vill jag konstatera att i fotboll och religion finns det tro, hopp och kärlek, ingen har mer och ingen har mindre.
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� Brasiliansk spelare som spelar i Milan 2005.


� Brasiliansk spelare som spelar i Örgryte IS 2005.
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� Offside, nr 4/2002.


� AIK:s hemmaplan, även Sveriges nationalarena.


� Legendarisk och mångårig tränare i Liverpool FC.


� Ungdomsturnering i Göteborg som räknas som en av Europas största turnering i sitt slag.


� Novellens namn är Fotbollskriget.
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� Engstrand 2003, s. 57.


� Bunkholdt 1991, s. 225.


� Bunkholdt 1991, s. 223.


� Bunkholdt 1991, s. 228.


� Autton 1965, Själavård vid psykiskohälsa, kapitel 1 depressioner s. 24.


� Autton 1965, s. 30.


� N. Autton har jobbat 6 år som heltidsanställd präst vid Deva Psychiatric Hospital i Chester.


� Med lindrig menar jag något som inte har utvecklats till en neuros exempelvis.
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