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Abstract 

 

Denna studie har som syfte att undersöka på vilket sätt muslimskt religionsutövande 

möjliggörs i en allsvensk fotbollsklubb. Forskningen som har gjorts är kvalitativ och har 

genomförts med hjälp av intervjuer samt en granskning av klubbens skrivna material i 

form av dess värdegrund. Resultatet har analyserats med hjälp av två teorier som ser 

olika på mångfald, dels en liberal multikulturalism och dels en radikal multikulturalism 

– baserade på en distrinktion mellan dessa båda av Anne Sofie Roald. Därtill har John 

Rawls rättviseteoretiska begrepp “ursprungspositionen” använts som analysverktyg. Det 

har framgått att den allsvenska klubben har en välkomnande attityd gentemot mångfald. 

Det har också framkommit att den står på en sekulär grund. Detta kan utgöra en 

problematisk plats för en muslimsk religionsutövande spelare. Analysen belyser att 

klubben erbjuder de muslimskt religionsutövande spelarna förutsättningar, men dessa 

inte är permanenta och det kan ifrågasätta den välkomnande attityden klubben vill 

förmedla.  

 

Nyckelord; allsvenskan, mångfald, multikulturalism, Anne Sofie Roald, John Rawls 
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1. Inledning 

 

1.1 Introduktion 

”Vi föregår med gott exempel och visar öppenhet och respekt för människors lika värde 

samt motverkar alla former av diskriminering samt gynnar arbetet för jämställdhet och 

mångfald.”1  

Citatet är hämtat från Svenska Fotbollförbundets (SvFF) värdegrund och innehåller en 

beskrivning av de värderingar och strategier som ska bilda grunden för arbetet kring svensk 

fotboll2. Med omkring en halv miljon registrerade medlemmar3 är fotboll den mest populära 

sporten i Sverige och rymmer därför med stor sannolikhet en mängd spelare med skilda 

religionstillhörigheter, ursprung och rötter i olika kulturella kontexter. Förmodligen bidrar enbart 

de svenska spelarna till en mångkulturell fotbollsliga, men klubbarnas inköpta spelare hjälper 

sannolikt till ytterligare. FIFA (Fédération Internationale de Football Association) föreslår i en 

artikel att det inte bör vara tillåtet att ha färre än sex inhemska spelare i startelvan4 vilket kan slå 

fast den hävdade tesen om att fotbollsligor, generellt sett, är mångkulturella arenor och därför så 

även den svenska.  

 

Förställningen är att den svenska fotbollsligan, allsvenskan, är mångkulturell och med det 

inledande citatet i åtanke vill jag undersöka om en allsvensk fotbollsklubb utgör en plats som är 

öppen för alla. Studien ämnar att undersöka vilka förutsättningar som ges till en muslimsk 

religionsutövande spelare och dessutom hur klubbens värdegrund sätts i handling.  

 

  

                                                      
1 Svenska Fotbollförbundet, Mål och strategi 2013-2017. 

http://d01.fogis.se/svenskfotboll.se/ImageVault/Images/id_92887/scope_0/ImageVaultHandler.aspx13052112515
9-uq (Hämtad: 2017-05-18) 
2 ibid. 
3 Riksidrottsförbundet, Idrotten i siffror. 
http://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/dokument/statistik/idrotten_i_siffror_sisu_
2016.pdf (Hämtad: 2017-04-17) 
4 Svenska Fotbollförbundet, FIFA: krav på ökat antal spelare med inhemsk nationalitet. 
http://svenskfotboll.se/arkiv/tidigare/2008/05/fifa-krav-pa-okat-antal-spelare-med-inhemsk-
nationalitet/ (Hämtad: 2017-04-19) 

http://d01.fogis.se/svenskfotboll.se/ImageVault/Images/id_92887/scope_0/ImageVaultHandler.aspx130521125159-uq
http://d01.fogis.se/svenskfotboll.se/ImageVault/Images/id_92887/scope_0/ImageVaultHandler.aspx130521125159-uq
http://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/dokument/statistik/idrotten_i_siffror_sisu_2016.pdf
http://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/dokument/statistik/idrotten_i_siffror_sisu_2016.pdf
http://svenskfotboll.se/arkiv/tidigare/2008/05/fifa-krav-pa-okat-antal-spelare-med-inhemsk-nationalitet/
http://svenskfotboll.se/arkiv/tidigare/2008/05/fifa-krav-pa-okat-antal-spelare-med-inhemsk-nationalitet/
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1.2 Problemformulering 

I offentliga rum benämns ofta allsvenskan som en mångkulturell liga. Detta i kombination med 

Sveriges historia som ett sekulariserat land kan utgöra ett problematiskt fält. Samtliga klubbar i 

allsvenskan har en värdegrund som, på ett eller annat sätt, belyser att man förespråkar ett 

inkluderande och respektfullt beteende gentemot alla – oberoende av bland annat religion och 

etnicitet. En allsvensk fotbollsspelare är professionell – hans arbetsplats består av bland annat 

träningsfaciliteter och arena och hans överordnade är tränare, ledarstab och kanslipersonal. För 

att nå framgång i yrket som fotbollsspelare krävs det att spelaren presterar och det är klubben 

som ger honom förutsättningarna till att kunna prestera. De ultimata förutsättningarna för en 

fotbollsspelare är inte universella utan kan skilja sig beroende på spelarens individuella 

levnadssätt. Än mer om det levnadssättet innefattar ett aktivt utövande av en minoritetsreligion i 

ett sekulariserat land med kristna rötter.  

 

1.3 Syfte 

Att undersöka på vilket sätt muslimskt religionsutövande möjliggörs i en allsvensk fotbollsklubb.  

 

1.4 Frågeställningar 

 Hur lever klubben upp till sin värdegrund vad gäller att förmedla ett välkomnade gentemot 

mångfald? 

 Vilka förutsättningar ges till en muslimsk religionsutövande spelare i klubben? 

 Hur skiljer sig de sportsliga förutsättningarna för en muslimsk religionsutövande spelare och en 

icke-religiöst utövande spelare? 
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2. Bakgrund 

 

2.1 Religionstillhörighet i Sverige 

Det finns idag inga konkreta siffror på hur många svenska medborgare som är religiösa eller har 

en religiös livsåskådning. Dessutom kan religiositet och trosuppfattning te sig komplext och 

högst individuellt då fenomenet kommer i många olika former och inte går att se på som något 

svart eller vitt, något man är eller inte är. Exempelvis kan man tänka sig att en problematik kan 

uppstå genom att man tenderar att bunta samman religiositet med kulturell bakgrund eller 

nationalitet. Genom att se över de olika uppgifter som finns gällande aktiva medlemmar går det 

dock att göra en någon sånär uppskattning över det religiösa landskapet i Sverige. Svenska kyrkan 

har idag omkring 6,2 miljoner medlemmar5 och innehar därmed en klar förstaplats, vilket inte är 

direkt konstigt med tanke på sin tidigare position som statskyrka. Genom SST (Nämnden för 

Statligt Stöd till Trossamfund) går det få en viss överblick över hur många registrerade deltagare 

som de statligt bidragsstödda samfunden har. Islamiska samarbetsrådet, som fungerar som ett 

paraplyorganisation med flera muslimska församlingar under sig, är en av de största 

trossamfunden i Sverige med sina omkring 140 000 medlemmar6. Enligt FIFS (Förenade 

Islamiska Föreningar i Sverige), som är ett rikstäckande muslimskt trossamfund men som inte får 

statligt bidrag, så har de över 30 000 medlemmar7. I Pew Research Centers rapport från 2010 

redovisas statistik över hur många muslimska invånare de olika europeiska länderna har och där 

framkommer det att 450 000 av Sveriges befolkning är muslimer8.  

 

2.2 Religionsfrihet i Sverige 

Jonas Alwall beskriver den svenska religionsfriheten som tudelad9. Dels fungerar den som 

”positiv”, då man som svensk invånare har friheten att hänge sig vilken religiös trosuppfattning 

man behagar, och dels fungerar den som ”negativ”, då invånaren innehar friheten att vara icke-

troende och icke involverad i någon religiös trosuppfattning över huvud taget10. Under 1960-talet 

invandrade många muslimer från flertalet länder och rörelsen sågs som en slags 

arbetskraftsinvandring. Sverige sågs som en plats för arbete och inte som ett land att leva i och lät 

                                                      
5 Svenska kyrkan, Svenska kyrkan i siffror. https://www.svenskakyrkan.se/statistik (Hämtad: 2017-
05-28) 
6 Nämnden för Statligt Stöd till Trossamfund, Statistik 2015 
http://www.sst.a.se/statistik/statistik2015.4.50877827159454eb8c36207.html (Hämtad: 2017-05-
25) 
7 Förenade Islamiska Föreningar i Sverige http://fifs.se (Hämtad: 2017-05-28) 
8 PEW Research Center, Region: Europe http://www.pewforum.org/2011/01/27/future-of-the-
global-muslim-population-regional-europe/ (Hämtad: 2017-05-28) 

9 Alwall, J. Religious Liberty in Sweden. (2000) 
10 ibid.: 152 

https://www.svenskakyrkan.se/statistik
http://www.sst.a.se/statistik/statistik2015.4.50877827159454eb8c36207.html
http://fifs.se/
http://www.pewforum.org/2011/01/27/future-of-the-global-muslim-population-regional-europe/
http://www.pewforum.org/2011/01/27/future-of-the-global-muslim-population-regional-europe/
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därför sitt ”muslimska liv” vila. Men då majoriteten av de invandrade muslimerna valde att slå sig 

till ro väcktes en vilja att införliva sin kultur och den muslimska religionen i det nya hemlandet11.  

 

Till en början kantades den svenska invandringspolitiken med ett mål om att assimilera de nya 

medborgarna men med tiden utvecklades det till ett integrationsprojekt. Dock kvarstår 

problematiken då svenska muslimer förväntas, och tvingas, anpassa sig till den svenska kulturen 

med sina kristna rötter samt de organisatoriska strukturer som färgats av den12. Det är möjligt att 

tolka det som att det är först när det svenska samhället inser att integration kräver ömsesidighet 

som en fulländad religionsfrihet kan nås.  

 

”1 § Envar äger rätt att fritt utöva sin religion, såvitt han icke därigenom stör samhällets lugn 

eller åstadkommer allmän förargelse.”13 

”4 § Ej må någon vara skyldig tillhöra trossamfund. Åtagande i strid mot denna bestämmelse 

vare utan verkan.”14 

 

  

                                                      
11 ibid.: 158 
12 ibid.: 162 
13 Riksdagen, Religionsfrihetslag (1951: 680) http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/religionsfrihetslag-1951680_sfs-1951-680 (Hämtad: 2017-05-28) 
14 ibid.  
 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/religionsfrihetslag-1951680_sfs-1951-680
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/religionsfrihetslag-1951680_sfs-1951-680
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3. Tidigare forskning 

 

3.1 Ramadan inom professionell fotboll 

Zerguini, Ahmed och Dvorak15 menar att fotboll är den snabbast växande sporten bland 

muslimer16. Även om det finns en medvetenhet om islam så saknas kunskap, vilket också visar sig 

i bristen på medicinsk litteratur som undersöker effekter som är relaterade till den muslimska 

tron och sportvärlden. Med det växande intresset följer att fler muslimska fotbollsspelare också 

når den absoluta toppen, vilket i sin tur gör att FIFA behöver sikta på att nå bättre kunskap om 

vilka effekter som följer av bland annat fasta i kombination med idrott. För en fotbollsspelare på 

professionell nivå är den fysiska ansträngningsnivån hög och kräver rätt portioner av sömn, 

näring och vätska. Därför, behövs det vetenskapligt framtaget underlag som kan fungera som 

vägledning både för spelaren och för klubben17. 

 

Fotbollen utgör en global marknad men i ett, i grunden, icke-muslimskt land hör en muslimsk 

fotbollsspelare inte till normen. Med just icke-muslimska länder i åtanke menar spelare att 

svårigheterna att följa ramadan är större i ett europeiskt lag där muslimer utgör en minoritet. I 

sådana situationer krävs det att spelaren befinner sig i ett starkt psykiskt tillstånd då denne inte 

går genom ramadan gemensamt med resten av laget, supportrarna och den omgivande kulturen18. 

Även fysiska effekter, som dessutom kan påverka spelarna psykiskt synliggörs då spelare upplever 

att skaderisken är större under ramadan19. Påståendet visar sig ha underlag då en studie, nyligen 

utförd av Chamari, Haddad, Wong, Dellal och Chaouachi20 visar att överansträngningsskador och 

skador orsakade utan närkontakt med andra spelare var fler för de fastande spelarna under 

ramadan21. Dock finns det ingen skillnad mellan fastande och icke-fastande spelare i antalet 

skador orsakade av fysisk närkontakt. De förändringar en fastande spelare gör i form av ändrade 

vätske-, kost- och sömnvanor kan leda till utmattning, vilket i sin tur kan leda till en ökad risk för 

överansträngning. Situationen kan vara densamma för en icke-fastande spelare i ett muslimskt 

majoritetsland då de på samma sätt påverkas av förändringar av vanor och schemaläggning22. 

Detta gör att orsaken till den ökade överansträngningsrisken kan uppfattas som ett, i grunden, 

                                                      
15 Zerguini, Y., Ahmed, Q.A. & Dvorak, J. The muslim football player and Ramadan: Current challenges 
(2012) 
16 ibid.: 2012: 3 
17 ibid.: 3f 
18 ibid.: 4 
19 ibid.: 6 
20 Chamari, K., Haddad, M., Wong, D.P., Dellal, A. & Chaouachi, A. Injury rates in professional soccer 
players during Ramadan (2012) 
21 ibid.: 101 
22 ibid. 
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socialt rotat perspektiv snarare än en direkt orsak av att man inte förtär mat och vatten så länge 

solen är uppe. 

 

Ytterligare en effekt är att spelare hemmahörande i europeiska toppklubbar känner oro då 

tidpunkten för ramadan årligen flyttas och aktuellt just nu är att den närmar sig den 

grundläggande försäsongen med dess mycket intensiva träningsschema23. Resultaten från de 

mätningar som gjorts visar att testpersonernas hastighet, kraft och uthållighet inte försämrades 

utan att de var stabila eller till och med förbättrades. Dock är det känt att det finns spelare som 

upplever svårigheter och vilken påverkan religiös fasta i kombination med fotboll har är därför 

högst individuell. Genom att utföra ytterligare studier kan man sammanställa bevis och utfärda 

rekommendationer till klubbar där fastande spelare kan få bra hjälp gällande mat-, dryckes- och 

sömnvanor. Även dessa behov är givetvis individuella, men genom grundläggande kännedom och 

kunskap kan man bistå med de bästa möjligheterna för även de muslimska fotbollsspelarna att 

lyckas24.  

 

3.2 Religiositet inom sport 

Michael Butterworth och Karsten Senkbeils tvärkulturella studie25 jämför vilken inverkan 

religiositet har inom två sporter i två olika kulturer; amerikansk fotboll i USA och fotboll i 

Tyskland. Både Tyskland och USA är länder vars invånare i stor utsträckning tillkännager sig som 

kristna, närmare 80 % i USA och 70 % i Tyskland26. De höga siffrorna i samband med att båda 

länderna rymmer en stor andel passionerade sportälskare gör att sportsammanhang förmodligen 

påverkas av den kristna majoritetsreligionen, men även tvärtom.  

 

I USA ansågs sport tidigare vara ett hot mot kristendomen och de kristna värderingarna27 men 

under tider med stora samhälleliga förändringar, såsom urbanisering och immigration till 

exempel, gjorde kristna sporten till en möjlighet till gemenskap. Man såg också den växande, ofta 

collage-kopplade, amerikanska fotbollen som ett medel för att framställa män ”av karaktär”, med 

kristna värderingar som passade samhället och normativa attribut som bland annat maskulinitet 

och militarism28. Denna systematiska reproduktion av kristenhet har dock fått kritik. En tränare 

för ett amerikanskt collage-fotbollslag blev för några år sedan anklagad för att bedriva en ”kultur 

av religiöst tvång”, där icke-troende eller troende av andra religioner blev missgynnade. Den 

                                                      
23 Zerguini, Y., Ahmed, Q.A. & Dvorak, J. 2012: 6 
24 ibid.: 6f 
25 Butterworth, M. & Senkbeil, K. Cross-cultural comparisons of religion as “character”: Football and soccer 
in the United States and Germany (2017) 
26 Butterworth, M. & Senkbeil, K. 2017: 130f 
27 ibid.: 132 
28 ibid. 
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amerikanska fotbollen är institutionaliserad som en nationell skolidrott och möjliggör 

vidarestudier i form av stipendier, vilket ökar förståelsen för att normen av den kristna, manliga 

fotbollsspelaren med ”karaktär” reproduceras.  

Trots de liknande procentantalen länderna emellan skiljer sig relationen mellan kristenheten och 

fotboll som sport i Tyskland. Tyskland tagit avstånd från organiserad religion och religiösa 

livsåskådningar och proklamerar snarare sekulära, humanistiska, anti-rasistiska och anti-

homofoba värderingar29. En förklaring till detta kan vara att de stora tyska städerna är präglade av 

flyktingströmmar och därför är mångkulturella. Detta leder till att många av konsumenterna inte 

är etniskt tyska och skulle därför potentiellt välja bort fotbollengagemanget som fritidssyssla om 

det vore kantat av kristen propaganda30. En stor skara anhängare skulle förmodligen sluta 

konsumera tysk fotboll om halvtidspauserna kantades av kampanjande för kristendomen. När 

den tyska landslagsmålvakten Robert Enke begick självmord år 2009 tog det mediala efterspelet 

en sekulär och sociokulturell form då man valde att uppmärksamma problemen med mental 

ohälsa inom sportvärlden31.  

 

De tydligaste sportjournalistiska skillnaderna nationerna emellan visar sig i sättet man länkar 

samman religiositet med den utövade sporten. Medan tyska medier porträtterar situationer där 

religiositet inom ett fotbollslag kan leda till osämja och därför spelar en negativ roll, skriver 

amerikanska journalister om hur pass ”god” en manlig spelare är beroende på hur kristet troende 

han är32. De nationella skillnaderna kan förklaras med hjälp av det teoretiska begreppsparet 

”privat och publik sfär”. I Tyskland anses religiös livsåskådning vara en privat angelägenhet som 

därför bör hållas inom den privata sfären, medan man i USA menar att den är publik33. 

 

3.3 Ritualer inom professionell fotboll 

Dodo, Lyoka, Chetty och Goon34 undersöker om några religiösa eller psykologiska aspekter ger 

sig tillkänna genom att fotbollsspelare använder sig av ritualer i prestationssammanhang. En 

aspekt som framstår som rituellt underbyggd är det faktum att professionella fotbollsspelare i 

Sydafrikas högsta fotbollsliga uppmuntras till att utföra religiösa och andliga ritualer i samband 

med träning och match. Detta för att forskning belyser att spelare som rädda eller deprimerade, i 

större utsträckning än de som är självsäkra, löper en större risk att skada sig35. Om en spelare 

                                                      
29 ibid.: 135 
30 ibid. 
31 ibid.: 136 
32 ibid.: 140 
33 ibid.: 141 
34 Dodo, E.O., Lyoka, P.A., Chetty, I.G. & Goon, D.T. An exploration of the perceptions of spiritual 
rituals among elite players and coaches associated with religiosity or psychological variables (2015) 
35 ibid.: 123 
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känner rädsla så hindrar det hen från att prestera bra och dels att ju längre rädslan infinner sig 

desto lättare har den att göra hjärnan och nervsystemet instabilt. För att främja spelarens 

självsäkerhet menar de att dessa bör använda sig av andliga ritualer för att förbereda sig mentalt 

inför en prestation36. Även tränare menar att andliga ritualer inom laget kan leda till att få ut en 

maximal prestation från laget, detta främst för att det bidrar till en förenad grupp spelare som alla 

är mentalt och spirituellt stabila. Religiösa ritualer i sig påverkar inte prestationer eller resultat på 

ett övernaturligt sätt, utan att de påverkar framgången när de inkorporeras med de förmågor som 

laget redan besitter. Sport och religiositet har vissa likheter då man inom båda områdena 

använder sig av ritualer för att nå det psykologiska stadiet, men deras resultat pekar på att 

religiösa ritualer inom fotbollen främst används i ett psykologiskt syfte, snarare än som ett andligt 

kopplat medel37. 

  

                                                      
36 ibid. 
37 ibid.: 123f  
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4. Material och metod 

Till en början var studiens ambition att förmedla en bild av de förutsättningar som ges till 

samtliga religiöst utövande spelare i en allsvensk fotbollsklubb. Det tilltänkta syftet krävde att 

material inhämtades från ett antal spelare med skilda religiösa livsåskådningar. På grund av 

praktiska omständigheter lyckades enbart kontakt upprättas med muslimska spelare och därav 

fick syftet revideras. Detta gjorde dock inte att studien kändes mindre viktig att genomföra utan 

snarare att den fick en större chans till att rikta in sig på och belysa förutsättningarna för en 

specifik minoritet istället för flera. 

 

4.1 Informanter 

Informanterna i studien är tre till antalet och samtliga är verksamma inom en och samma 

allsvenska klubb. Två av informanterna är aktiva spelare och den tredje innehar en yrkesroll som 

förser denne med en möjlighet till god inblick i verksamheten. Kontakten med de två spelande 

informanterna upprättades genom ett snöbollurval då den tredje personens insyn i verksamheten 

gjorde att denne kunde föreslå passande intervjuobjekt. Detta ansågs lämpligt av flera orsaker 

som kommer att diskuteras vidare (se kapitel 1.7.4 Forskningsetik). De två spelande 

informanterna hänger sig båda till islam medan den klubbverksamma personen inte anser sig vara 

religiös. De två spelande informanterna kommer att separeras genom att benämnas som spelande 

informant 1 och spelande informant 2 samt att den klubbverksamma personen kommer att benämnas som 

just det.  

 

Spelande informant 1 är uppväxt i en europeisk storstad, men har sitt ursprung i ett afrikanskt land 

där islam utgör majoritetsreligionen. Han beskriver sin uppväxt som präglad av islam då han som 

barn gick i en arabisk skola där han bland annat studerade koranen och den islamska läran. Han 

beskriver även sin resterande omgivning som muslimsk och säger att alla i hans familj är religiöst 

utövande. Han menar att nivån på hans religiositet och religiösa utövande har varit densamma 

under hela hans liv, även om han tycker att det har funnits stunder där utövandet har varit svårare 

att genomföra än andra. Dessa har infunnit sig dels under uppväxten och dels på grund av hans 

fotbollsspelande. Han har spelat för den allsvenska klubben i tre år. 

 

Spelande informant 2 är uppväxt i en svensk storstad. Han beskriver sig själv som muslim, men 

säger att han inte är ”den mest religiösa människan i världen” utan att han gör så gott han kan. 

Familjen är troende och religiöst utövande men sin egen tro beskriver han som förändrad i 

jämförelse från när han var yngre, processen främst skedde under tonåren. Han berättar att han 

har anpassat sin tro utefter sitt eget liv efter att ha känt en ”det här är inte jag”-känsla och att han 

är religiöst utövande. Han har spelat för den allsvenska klubben i tre år. 
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Den klubbverksamma personen har haft sin nuvarande yrkesroll i över sex år, men har varit aktiv 

inom klubbverksamheten i 21 år. Han vill inte beskriva sig själv som religiös. Han berättar att han 

har en god kontakt med spelarna och att han känner till deras religiösa bakgrunder väl. Det är han 

som sköter spelarnas kontrakt och han träffar dem även en gång i veckan då han äter frukost 

med dem.  

 

4.2 Värdegrund 

Klubbens egen definition av ordet värdegrund förmedlar att denna ämnar att redogöra för deras 

gemensamma attityd till verksamheten och framföra de värderingar som de delar och som styr 

deras uppförande. För att försöka att värna om klubbens identitet och anonymitet finns dels inte 

hela dess värdegrund bifogad, och dels är den beskriven istället för direkt återgiven. Den för 

uppsatsen aktuella klubbens värdegrund karaktäriseras av ett antal slagord varav det första av 

dessa kan knytas an till studiens syfte och kommer att redogöras för i löpande text. Klubben 

beskriver att den ska stå för en välkomnande miljö som tenderar att inkludera dem som delar 

deras värderingar. Den ska verka för mångfald, ämna att visa respekt för andras åsikter och arbeta 

för ett åsiktsutbyte. Den vill därtill skapa en arbetsmiljö som är genomsyrad av hänsyn och glädje. 

 

4.3 Urval 

Vid uppsatsarbetets början var idén gällande urval och antalet informanter något annorlunda än 

hur den tog sin form under tidens gång. Det grundläggande valet föll på att basera urvalet på 

klubbarnas varaktighet i allsvenskan och därför kontaktades de tre klubbar som var nykomlingar 

inför säsongen. Valet gjordes för att undvika en potentiellt upplevd känsla av att klubbarna blev 

utvalda på grund av dess vara, eller icke vara, av en mångkulturell spelartrupp. Av dessa tre 

klubbar återkopplade endast en och den uttryckte en motvilja till att delta. Något som bör tas i 

aktning när de gäller de två övriga klubbarnas tystnad är det faktum att upprättandet av kontakten 

skedde under samma period som den allsvenska upptakten. På grund av detta behövde urvalet 

utökas och därför kontaktades samtliga allsvenska klubbar, varav en återkopplade. Kontakten 

upprättades via mail.  

 

4.4 Insamlingsmetod 

På grund av studiens syfte att studera informanternas förutsättningar i organisationen ligger det 

en vikt i att få en fördjupad förståelse i vad individerna har för erfarenheter. Jonathan Skinner38 

hänvisar till Steinar Kvale som menar att den kvalitativa intervjun går ut på att få en beskrivning 

av den intervjuades liv och levnadsvärld39. Detta gör att den kvalitativa metoden passar syftet då 

                                                      
38 Skinner, J. The Interview: An Ethnographic Approach (2014) 
39 ibid.: 8 
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den ger direkt information från de som berörs av, och lever ett liv inom, det aktuella fältet. 

Intervjufrågorna är semistrukturerade vilket innebär att de, trots att de är kopplade till bestämda 

teman, är öppna och ger informanten utrymme till egenkomponerade svar. Öppna frågor 

erbjuder dessutom forskaren en möjlighet till att ställa följdfrågor. En semistrukturerad intervju 

liknar en konversation då den har en tydlig struktur; den har en början, ett slut och däremellan 

finns frågande, svarande och lyssnande40. De tre intervjuer som genomfördes pågick under 20-40 

minuter och är utförda genom telefonkontakt.  

 

4.5 Analysmetod  

Intervjuerna följde en bred struktur (se kapitel 10. Bilagor) och det framförallt för att bidra till ett 

öppet samtal då nivån på det potentiella religionsutövandet till en start var okänt. Intervjuerna 

spelades in och transkriberades, vilket betyder att de ombildades till text istället för ljud. Då en av 

intervjuerna utfördes på engelska, vilket inte är mitt förstaspråk, vill jag klargöra att det både kan 

ha påverkat den efterföljande tolkningen i transkriberingsarbetet. Det empiriska materialet har 

efter insamlingen och transkriberingen genomgått en tematisering som har varit till hjälp under 

uppsatsens strukturella uppbyggnad. Tematiseringen föll sig relativt naturlig då intervjuernas 

mönster kunde täckas in i större delar. Efter det att tematiseringen hade fått sin form kunde de 

teman som utmärkt sig fungera som mönster för hur uppsatsen ska komma att se ut. De fyra 

temana kunde inkludera en stor del av materialet och är mångkulturell klubb, värdegrund, 

träningsfaciliteter och matchdag samt ramadan.  

 

4.6 Forskningsetik 

Som tidigare nämnts är informanternas medverkan i studien baserade på den klubbverksamma 

personens insyn i klubben och kännedom om dess spelares religiösa livsåskådningar. Detta gör 

att där finns ett etiskt dilemma gällande de spelande informanternas anonymitet och den 

svåruppnåeliga uppgiften att göra denna fullständig. Där fanns en önskan om att kontakten med 

de spelande informanterna skulle upprättas genom att samtliga spelare skulle upplysas om studien 

och därmed anonymt, och utan den klubbverksamma personens vetskap, kunna visa intresse för 

medverkan. Detta var tanken att den klubbverksamma personen kunde hjälpa med. Ytterligare ett 

alternativ hade varit att upplysa spelarna om studien genom att skicka ut ett SMS till varje enskild 

spelare. Det fanns under processen tillgång till en kontaktlista med spelarnas telefonnummer, 

men valet föll på att inte använda denna på grund av flera anledningar. Förutom den pressade 

tidsramen och kostnadsfrågan ligger det en potentiell problematik i att handlingen skulle 

motarbeta processen då de kontaktade spelarna möjligtvis kunde upplevt en känsla av personligt 

urval. Detta hade gjort att studien inte hade behövt ta ställning till detta forskningsetiska problem 

                                                      
40 ibid. 
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men det hade istället förmodligen försvårat den. De argument som finns för valet att, trots 

problematiken, använda den klubbverksamma personens kontaktnät och vilja att hjälpa till i 

informantsökandet vann. Dels då det går att mena att studiens tidsram i kombination med den 

allsvenska klubbens schema inte tillät att hinder bestående av väntan på svar kom i vägen. Dels 

då det inte var aktuellt att söka upp spelarna på egen hand på grund av risken att inte upprätta 

någon kontakt alls. Det var därför nödvändigt att godta den hjälp som den klubbverksamma 

personen erbjöd sig att kunna bidra med. Dessutom var det, med tanke på studiens tidigare 

svårigheter med att nå fram och få tag på en klubb som var villig att medverka över huvud taget, 

inte läge att riskera att relationen med den klubbverksamma personen fick en negativ nyans. De 

spelande informanterna är tillfrågade av den klubbverksamma personen och bör därför även vara 

medvetna om de eventuella konsekvenserna.  
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5. Teorier och begrepp 

Två teorier som kommer att användas för att diskutera studien är den liberala och radikala 

multikulturalismen. Teorierna är uttolkade från Anne Sofie Roald41 och kommer väl till pass då 

man diskuterar mångkulturella arenor och mångfald, vilket man kan hävda att allsvenskan är och 

består av. Genom att applicera synvinklarna ges en möjlighet att beskriva hur ett socialt fält ser på 

och hanterar mångfald. Det finns även en relevans i att belysa ämnet utifrån ett rättviseteoretiskt 

perspektiv och därav har John Rawls42 ”ursprungsposition” adderats som analysverktyg. 

 

5.1 Liberal multikulturalism 

Den liberala multikulturalismen erkänner vikten av att minoriteters existens erkänns och 

respekteras, men viktigast av allt är människan som individ och att dennes individuella vilja 

upprätthålls. Teorin genomsyras av liberalism och att en individ bör ha möjligheten att leva ett 

”gott liv”, vilket innebär de största tänkbara möjligheterna till att styra över sitt eget liv43. Om det 

uppfylls tillåter teorin att en minoritet upprättar, bibehåller och lever efter sina etablerade, 

kulturella eller religiösa, strukturer44. Kraven kan fungera som en förklaring till varför ett 

sekulariserat land som Sverige inte tillkännager och låter minoriteter, såsom exempelvis svenska 

muslimer, formulera och leva efter sin egen struktur.  

 

Charles Taylor45 menar att genom att en minoritet erkänns av majoritetssamhället erkänns, inte 

bara minoritetens, utan även dess individer. Detta är en grundsten i bygget av en demokratisk 

kultur46 men även i den liberala multikulturalistiska teorin. ”Autenticitetens ideal” är ett begrepp 

som gynnar människans egenvärde och individualitet. Tankesättet finns inrotat i vår moderna 

samtid och bygger på idén om att livet är ens eget och därför också bör få levas på ens eget vis47. 

Autenticitetsidealet kan, med koppling till liberalismen, handla om att genom att vara sin särart 

trogen inte låta sig styras av yttre påtryckningar eller falla in i de strukturer som råder. Det kan 

också kopplas samman med den liberala multikulturalismen och därigenom värna om en religiös 

minoritets gruppidentitet.  

                                                      
41 Roald, A.S. Multiculturalism and pluralism in secular society. (2011) 
42 Rawls, J. Justice as fairness. (2001) 
43 Roald, A.S. 2011: 152f 
44 ibid.: 153 
45 Taylor, C. Det mångkulturella samhället och erkännandets politik (2009) 
46 ibid.: 37ff 
47 ibid.: 41 
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5.2 Radikal multikulturalism 

Den radikala multikulturalismen går att exemplifiera utifrån ett svenskt perspektiv. Anne Sofie 

Roald lyfter en händelse där svenska myndigheter visade en ovilja att acceptera en minoritet, i 

detta fall svenska muslimers, rätt till ett eget regelverk eller rättssystem. En muslimsk ledare 

menade att man genom att utgöra en minoritet i Sverige upplever stora svårigheter. Hans 

argument var att alla troende muslimer bör ha tillgång till en moské och att därför moskéer bör 

finnas i alla städer, att det bör vara en rättighet att vara ledig från jobbet vid muslimska högtider 

samt att muslimska sharialagar skulle gälla vid familjeangelägenheter48. Den muslimska ledaren 

hänvisade till religionsfriheten vilket tyder på att hans tolkning av begreppet multikulturalism 

innebär ett större system där flera religiösa eller kulturella system kan få plats, sida vid sida49. För 

ledaren, som ser på samhället ur en muslimsk kontext, är islam en holistiskt ordnad religion och 

därför hänger lagar, ritualer, värderingar och språket samman och tillhör religionen. Därför 

påpekade han att hela systemet med alla dess grenar bör få acceptans i ett land som Sverige där 

religionsfrihet råder50.  

 

Genom att se individers och minoriteters unicitet, som den liberala synen på mångfald förmedlar, 

men istället utifrån ett radikalt synsätt, kan autenticitetsidealet problematiseras genom att 

särskiljandet av individers och minoriteters identiteter bildar ett samhälle till bredden fyllt av små 

individuella öar. All unicitet kan leda till att man istället motarbetar det som en 

”majoritetsidentitet” faktiskt gör positivt, nämligen att ämna att jämställa alla individer och 

grupper51. Det går att mena att öarna är vad som utgör en likhet mellan autenticitetsidealet och en 

radikal multikulturalism och existensen av det samhälleliga erkännandet är vad som skiljer dem åt. 

Inom den liberala multikulturalismen godkänns alltså autenticitetsidealet och uniciteten så länge 

de rådande samhällsstrukturerna följs och inom den radikala multikulturalismen ges den utrymme 

att hävda sina egna strukturer.  

 

5.3 John Rawls rättviseteori och ”ursprungsposition” 

John Rawls52 rättviseteori grundar sig på tanken om att ett rättvist samhälle kräver att alla 

personifierande och värdesättande attribut behöver försvinna53. Människan är den som bör sätta 

upp ett system för rättvisa då dennes förmågor och mänskliga egenskaper är vad han anser är 

vettigast och för att människan i grund och botten är autonomt förnuftig. Genom att befinna sig 

                                                      
48 Roald, A.S. 2011: 151 
49 ibid.: 151f 
50 ibid.: 151 
51 Taylor, C. 2009: 47 
52 Rawls, J. Justice as fairness (2001) 
53 Rawls, J. 2001: 15 
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i ”ursprungspositionen” kan förnuftet styra utan att påverkas av de värderande egenskaper som 

kategoriserar människor och försätter dem i antingen en rättvis eller orättvis situation. Då skulle 

människan, då denne är rationell, inte skapa en samhällsstruktur som gynnar en grupp människor 

och missgynnar en annan. Tanken med ursprungspositionen är att det råder en ovisshet gällande 

vilken social kontext man själv hamnar i och det, i kombination med att människan är rationell, 

skulle leda till att man inte vill riskera att försättas i den grupp som har det sämst ställt. Rawls 

kritiserar religion och dess religiösa texter och menar istället att jämlika människor och deras 

reciprocitetsnyanserade samarbete är vad som kan utgöra ett rättvist samhälle. Han menar att 

människor är oeniga gällande vilken religiös livsåskådning och vilket moraliskt system som är det 

korrekta och på grund av det menar han att ett gemensamt moraliskt system är det enda rätta54.  

 

5.4 Begreppsdefinition 

5.4.1 Mångkulturell och mångfald 

I studien har valet fallit på att använda begreppen mångkulturell och mångfald då diskussionen 

ämnar att behandla sociala situationer, fält och sfärer. Begreppet mångkulturell är, sin utformning 

till trots, åsyftat att beskriva även de situationer eller fält där det finns många 

religionstillhörigheter, utan att för den delen slå samman dessa med kultur.  

 

5.4.2 Multikulturalism 

Begreppet används enbart i situationer som avser att diskutera de olika teorierna. Genom att göra 

en tydlig avgränsning till delar som diskuterar mångkultur och mångfald är tanken att minska 

risken för misstolkning och öka möjligheten till en tydligt disponerad studie. Valet kan stödjas 

mot bland annat Anne Sofie Roald som även hon benämner teorier som multi- istället för 

mång(kulturalism).  

 

5.4.3 Sekularisering 

Hammer och Sørensen refererar till Durkheims tanke om att vår samtids samhällen innehåller så 

många traditioner att ingen passar samtliga55. Människan ska främst förlita sig på sig själv och 

samhället är så pass individualiserat att ens eget väsen är vad som upphöjs56. Därtill hör att 

religiositeten förpassas till den privata sfären och det är vad begreppet sekularisering beskriver. 

En annan beskrivning av begreppet hänvisar istället till det institutionella avvecklandet av 

religionen som en del av samhällsstrukturen. I och med att religionen och samhällets 

institutioner, såsom skola och vård exempelvis, skiljs åt ges prästskapet en mer betydande 

                                                      
54 Rawls, J. 2001: 14f 
55 Hammer, O. & Sørensen, J. Religion: i människors medvetanden och samhällen (2010) 
56 ibid.: 148 
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yrkesroll. Som präst får man anamma en kompetens som berör människors existentiella liv och 

frågor som tidigare varit prästens att besvara, såsom världens ursprung till exempel, riktas numer 

åt en biologs eller fysikers håll57. Genom sättet som Hammer och Sørensen beskriver det 

västeuropeiska sättet att se på sekulariseringen går det att dra en parallell till den svenska 

kontexten. Sociologer aktiva i just Västeuropa framställde de sekulariserade länderna som 

moderna och normerande för ett fungerande samhälle. I takt med att övriga länder utvecklades, 

moderniserades och sekulariserades, erkändes de värde då de blev mer lika de moderna 

nordeuropeiska länderna58. De skandinaviska länderna är, och används ofta som, ett 

praktexempel på hur sekularisering går till men det betyder inte att svenskar inte har något 

religiöst intresse över huvud taget. År 2000 var omkring 80 % av skandinaverna öppna för tanken 

på att där kan ske mirakulösa eller övernaturliga händelser, som dock inte behöver härröra från 

gudomligt håll, men som går emot naturens och vetenskapens lagar59.  

 

Sverige kan anses vara sekulariserat utifrån både Durkheims individualistiska filosofi och utifrån 

Hammer och Sørensens beskrivning av avvecklandet av statsreligionen. Furseth och Repstad 

redogör för ytterligare en tanke som kan beskriva det svenska perspektivet. Sekulariseringen 

lämnar inte ett tomt hål efter sig där religionen tidigare hade sin plats utan i det hålet finns plats 

för icke-institutionell och ”osynlig” religion60. Inom denna kan människan skapa sitt 

individanpassade meningssystem, vilket inte behöver vara mer komplicerat än exempelvis 

gemenskapen denne upplever på nationaldagen eller på en fotbollsmatch61.  

 

Utifrån Frisk och Åkerbäcks resonemang går att ta sig an tanken på att Sverige är ett postsekulärt 

land62. Det innebär, likt förklarat tidigare, att religionens inverkan må vara avvecklad ur ett makt- 

och samhällsperspektiv, men att det finns en öppenhet för andlighet i kombination med kritiskt 

tänkande. De menar att religionen inte har försvunnit utan snarare skapat ett rum som rymmer 

allt ifrån pluralism till individualism och som bidrar till en utveckling av de religiösa uttrycken63.   

 

  

                                                      
57 ibid.: 149 
58 ibid.: 150 
59 ibid.: 151 
60 Furseth, I. & Repstad, P. Religionssociologi - en introduktion (2008) 
61 ibid.: 83 
62 Frisk, L. & Åkerbäck, P. Den mediterande dalahästen: religion på nya arenor i samtidens Sverige (2013) 
63 ibid.: 215 
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6. Resultat 

I avsnittet kommer det empiriska material som samlats in att presenteras utifrån fyra teman; 

mångkulturell klubb, värdegrund, träningsfaciliteter och matchdag samt ramadan. I kapitlet kommer även 

klubbens skrivna material att redovisas. 

  

6.1 En mångkulturell klubb 

Den allsvenska klubb som har varit aktuell under studiens gång har en tydlig vision av att fungera 

inkluderande, vilket kan ses som ett tecken på att det är en mångkulturell klubb. Den 

klubbverksamma personen tydliggör för detta då han säger att de använder ordet ”mångfald” 

som nyckelbegrepp, eller ”styrka genom mångfald”, rättar han sig själv. Han förklarar att då 

klubben har många ledare och spelare från andra länder än Sverige så har de översatt begreppet 

till ”strength through diversity”. Han känner till vilka spelare i truppen som är religiösa och vilka 

religioner dessa utövar. Han berättar efter en kortare betänketid att ungefär sex av spelarna, i en 

trupp om ungefär 23 spelare, är starkt troende och att fler därtill är religiösa. På frågan om dessa 

sex spelare utövar sin religion aktivt svarar den klubbverksamma personen att dessa går till ett 

tempel av något slag, ber regelbundet och uttrycker sin religion på olika sätt. Han säger att de 

religionerna som finns representerade i klubben är islam och olika former av kristendom. HBTQ-

certifieringen menar han att de genomförde för att  ”få bort spärrar” och öka öppenheten inom 

klubben. Det, i sin tur, säger han ökar kreativiteten både på och utanför planen. Han menar att 

klubben, genom att aktivt utföra handlingar för alla människors lika värde, kommer att belönas 

med fler vinster – även det både på och utanför planen.  

 

Även de båda spelarna uttrycker att de upplever att klubben lyckas med att fungera som 

inkluderande. Spelande informant 1 har representerat ett flertal klubbar tidigare och aldrig 

upplevt något problem gällande hans religionsutövande i någon av dem. Det för att han påpekar 

att det är en individuell angelägenhet. Han säger att han aldrig behövt göra något, eller tvingats 

sluta med att göra något, i någon av de klubbar som han har representerat. Han upplever att den 

nuvarande klubben förmodligen gör det ännu något enklare för honom att utöva sin religion. 

Detta på grund av vad han beskriver som klubbens gemensamt överenskomna mentalitet som 

han menar står för att den, och individerna som den inkluderar, kämpar för tolerans och 

mångfald. Han påpekar även att han tror att alla, oavsett vilken religion man utövar, förmodligen 

skulle känna sig bekväma i klubben. Spelande informant 1 säger att han aldrig hade känt sig 

bekväm med HBTQ-certifieringen som ung på grund av sin religiösa bakgrund, men att han gör 

det nu. 
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”… but actually I have been more open minded since I moved to this club and I really 

applaud this initiative.” (Spelande informant 1) 

Spelande informant 2 är även han positivt inställd till klubbens ståndpunkt gällande mångfald. 

Han nämner att han bara spelat i ”bra klubbar” och syftar då på att han aldrig har känt sig kränkt 

på grund av sin religion. Klubben han spelade för innan den nuvarande bestod till största delen 

av muslimska spelare vilket gjorde att han tilläts vara sig själv.  

 

”Sen här i (klubbnamn) så har vi så många kulturella människor i vårat lag som kommer 

från nästan hela världen och har sin kultur som dom går efter och sådär, men jag har 

absolut inte känt att det har varit något negativt, nästan mera att det är positivt.” (Spelande 

informant 2) 

 

”Jag känner ingenting som är nånting emot min religion och det hoppas jag inte att man 

ska behöva göra i någon klubb i världen.” (Spelande informant 2) 

 

HBTQ-certifieringen menar spelande informant 2 går emot många inom klubbens religiösa 

livsåskådningar. Han belyser att man varken inom islam, eller kristendomen heller för den delen, 

accepterar homosexualitet men att klubben genom certifieringen gemensamt ”går ut med” att 

den accepterar det. Han upplever det som att klubben är öppen för alla, vare sig man är muslim, 

homosexuell eller kristen, och erkänner klubben som unik i det dem håller på med. Dock 

förmedlar han att han till en början kände sig konfunderad men säger därefter att klubben står för 

det den gör och att han accepterar det så länge han känner sig välkommen och respekterad.  

 

När det kommer till det skrivna materialet råder det få tvivel om att klubben strävar mot att verka 

inkluderande. De använder ordet ”öppenhet” när de i sin värdegrund beskriver vad de strävar 

efter och därtill skriver de att de välkomnar mångfald och respekterar andras åsikter. Detta tyder 

på man ämnar att ha en rymd inom klubben som kan tänkas inkludera och respektera olikheter 

som i sin tur kan vara grundade i exempelvis religiös livsåskådning.   

 

6.2 Värdegrund och skrivet material 

Som tidigare nämnt kan ett av klubbens slagord beskrivas som ”välkomnande” och det är den 

delen av värdegrunden som berör studiens syfte. Denna framställs som följer; de ska stå för en 

välkomnande miljö som tenderar att inkludera dem som delar deras värderingar. Den ska verka 

för mångfald, ämna att visa respekt för andras åsikter och arbeta för ett åsiktsutbyte. Den vill 

därtill skapa en arbetsmiljö som är genomsyrad av hänsyn och glädje. På klubbens hemsida hittar 

man en logga som tyder på att de är HBTQ-certifierade av RFSL. Vad detta betyder, hur det gick 

till eller vad det betyder för dem är  inget de beskriver i någon närmare utsträckning. Enligt RFSL 
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står certifieringen bland annat för ”verktyg för att kunna arbeta systematiskt med likabehandling, 

bemötande och mänskliga rättigheter”64. 

 

Enligt den klubbverksamma personen utgår klubbens värdegrund, som han menar är en av 

grundpelarna i föreningen, från att alla människor är lika mycket värda, oavsett religion, kön, 

sexualitet, kulturell bakgrund eller liknande.  

 

”… om man ska vara riktigt formell så bygger den på FN:s deklarationer för mänskliga 

rättigheter.” (Klubbverksam person) 

 

Därtill menar den klubbverksamma personen att värdegrunden förmedlas till spelarna genom de 

kulturprojekt som de engagerar sig i. Varje år involverar sig klubben, inklusive spelarna, i ett 

kulturellt projekt. Dessa projekt leder även till att han upplever att han får en bättre kontakt med 

spelarna. I år stödjer arbetar man för att främja och stödja en minoritet. Han beskriver 

värdegrunden som en del av den utbildning som spelarna får genom att spela för klubben. Han 

sammanfattar den som ett anställningskontrakt och menar att det innebär att man bland annat 

ska vara en god representant för föreningen och en förebild för människor utanför klubben. 

Genom värdegrunden förmedlas ett reciprocitetstänk och det genom att man, enligt den 

klubbverksamma personen, får utöva vilken religion man vill men också att det betyder att man 

inte får se ner på någon som utövar en annan religion.  

 

Spelande informant 1 beskriver värdegrunden som bra och att han upplever att den beskriver hur 

de inom klubben tolererar all sorts mångfald, oavsett om det gäller etnicitet, kön, religiositet eller 

kultur. Han menar därtill att det gör att de, genom den, lär av varandra.  

 

Även spelande informant 2 tolkar värdegrunden som att den framförallt ska behandla alla 

människors lika värde och belysa vikten av detta. Han menar att det inte finns något skriftligt 

material som nämner eller påpekar hur spelarna förväntas bete sig eller agera när det kommer till 

deras eget religiösa utövande. Det finns heller inget skrivet som beskriver hur man inte får göra 

eller vara när det kommer till religiositet. 

 

”… så själva policyn är ju att du är välkommen var du än kommer från och vad du tror på 

och vad du är som människa.” (Spelande informant 2) 

 

                                                      
64 RFSL, HBTQ-certifiering http://www.rfsl.se/certifiering-och-utbildning/det-haer-aer-en-
certifiering/ (Hämtad: 2017-05-28) 
 

http://www.rfsl.se/certifiering-och-utbildning/det-haer-aer-en-certifiering/
http://www.rfsl.se/certifiering-och-utbildning/det-haer-aer-en-certifiering/
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6.3 Träningsfaciliteter och matchdag 

De spelande informanterna säger båda två att de spenderar sex dagar i veckan och mellan fyra till 

fem timmar per dag på träningsfaciliteterna och matcharenan. De har inget uttalat rum eller plats 

som enbart är till för bön man som religiöst utövande spelarna kan använda. Spelande informant 

1 säger att han oftast försöker hitta ett tomt rum eller väntar och ber när han kommer hem. Han 

menar att han som religiöst utövande inte kan begära av vare sig en fotbollsklubb, eller en annan 

arbetsplats för den delen, att ordna med speciella utrymmen för bön. Han behöver inte mycket, 

ett tomt rum då och då, och det utgör inget problem för honom. De bönestunder som kan utgå 

på matchdagar, då han upplever att han inte hinner med, tar han ikapp efteråt.  

 

Spelande informant 2 menar att han utan problem utför bönen innan och efter träningarna och 

därför inte känner något behov av ett rum ämnat för bön eller liknande. Han påpekar att han inte 

behöver någon speciell tidpunkt under arbetsdagen som är specifikt avlagd för de religiöst 

utövande spelarna att be. Han upplever inget negativt eller kränkande i att dessa förutsättningar 

inte finns på faciliteterna utan menar att man inte kan förvänta sig det på en arbetsplats. Inte 

heller han tycker alltså att det är något man som religiöst utövande kan begära, utan menar att 

man får anpassa sig och be när man kommer hem. Däremot är han av tron att om han skulle 

begära ett enskilt och tomt rum för bön, så skulle förmodligen klubben ordna och respektera det 

och därför försöka se till att ingen kom in under de minuterna han behöver till att be. Spelande 

informant 2 menar att han hinner med bönen under matchdagar då det finns mycket ledig tid till 

egen aktivitet.  

 

Den klubbverksamma personen menar att man inom klubben alltid försöker ordna så att en 

spelare ska kunna utöva sin religion på faciliteterna. Han belyser att de religiöst utövande spelarna 

ska ha rätt att uttrycka sig religiöst då det är en del av dem som personer, vilket ju är något man 

inom klubben vill respektera. Som ett exempel berättar han att de gånger där de har funnits 

troende muslimer i truppen så har man från ledningens håll försökt ordna så att de får en plats till 

att be. Det finns inte resurser till att avsätta rum för bön men han menar att de alltid har hittat 

möjligheter för den spelaren som vill gå undan och be enskilt.  

 

Medan spelande informant 1 upplever att hans muslimska kostpreferenser leder till problematiska 

situationer upplever spelande informant 2 inte samma sak. Spelande informant 1 säger att det 

svenska sättet att blanda fläsk- och nötkött i många maträtter gör honom osäker och leder till att 

han upplever att han ständigt behöver fråga om rätternas innehåll. I hans hemstad redovisar man 

vad rätterna innehåller och det gör att man som muslim inte behöver fråga om detta. Han 

upplever även denna osäkerhet vid måltider på träningsfaciliteten och vid måltider i samband 

med matchdag. Problematik kan uppstå även då han går till ett kafé eller liknande då han kan 
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uppleva att det inte finns några ätbara alternativ för honom. Detta då flera rätter kan innehålla 

fläskkött utan att det är vad som är huvudingrediensen. Spelande informant 2 tycker däremot att 

kostpreferenserna är oproblematiska och menar att de som vill äta fläskkött kan göra det och de 

som inte vill äta fläskkött kan äta annat kött. Han säger att han inte tror att någon i Sverige 

upplever problem med det. Den klubbverksamma personen menar att det inte är några 

konstigheter gällande kostpreferenser, vare sig de är religiösa eller inte. Han säger att det är en 

självklarhet att de som klubb ska lösa så att alla har ätbara alternativ och att de vana vid att ha 

spelare och ledare från alla möjliga kulturella bakgrunder.  

 

”Here in Sweden I have to check by my self every time. We can go to some place and then 

there’s not really much choice. It could be different choices, it could be bacon and then 

fläsk, but it’s still pork for me obviously.”   

(Spelande informant 1) 

 

6.4 Ramadan 

Den klubbverksamma personen säger att religiös fasta är en vanlig företeelse i klubben och att 

det inte brukar utgöra något problem. Han menar att de spelare som utövar religiös fasta inom 

klubben ofta brukar erbjudas att prata med, och få vägledning av, en religiös rådgivare. Spelare 

ska från dessa ha fått tillstånd att fasta en annan tid på året eller att äta och dricka på ett annat 

sätt, på grund av att de är professionella fotbollsspelare. Han säger att religiös fasta säkert har 

påverkar en del spelares prestationer men att man från föreningens håll inte har några problem 

med det. Återigen menar han att det är en del av att acceptera alla människors lika värde. Han 

tror att om man inte får de förutsättningar man behöver som spelare så kommer man heller inte 

att prestera på fotbollsplanen.  

 

”Vi har ju exempel på spelare som inte har presterat så bra på planen, när man undersöker 

det där så visar det ju att dom kanske inte har hittat rätt person att diskutera andliga frågor 

med.” (Klubbverksam person) 

 

Det finns, enligt den klubbverksamma personen, inget sammanställt skriftligt material om hur 

man hanterar en fastande spelare vars närings-, vätske-, och sömnbehov kan se annorlunda ut 

under en månads tid. Han menar dock att där finns lagläkare och fysioterapeuter knutna till laget 

som man skulle kunna komma fram till en lösning med, och då i samråd med någon som kan 

religionen bättre. Han säger att det har funnits situationer där man har misstänkt att en spelares 

uthållighet har påverkats på grund av religiös fasta. På frågan om han anser att en fastande spelare 

har samma förutsättningar till startplats som en icke-fastande spelare menar han att det inte är 

religiös livsåskådning som avgör det, utan hur spelaren presterar på träningarna. Spelande 
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informant 1 tycker att religiös fasta i kombination med professionellt fotbollsspelande är den 

svåraste utmaningen med att vara muslim. Han säger att det var hanterbart när han var yngre och 

proffskarriären inte hade tagit fart ännu, men allt eftersom han har spelat för mer professionella 

klubbar har det blivit komplicerat. Det, menar han, för att tränarna har varit från en annan 

kulturell kontext och därför inte förstått innebörden av fastan eller att de har låtit den stå i vägen 

för hans prestationer. Han påpekar hur viktigt det är som professionell fotbollsspelare att äta och 

dricka bra för att hålla sig i god form och har därför anammat ett religiöst levnadssätt där han 

fastar när han har semester eller vet att träningsperioden inte kommer att vara så hård. Han har 

inte har pratat om sin religiösa fasta med tränarna i den nuvarande klubben, och det för att han är 

tror att det skulle kunna bli problem om han gjorde det. Han menar att det inte beror på hans 

religion utan snarare på hälsoeffekterna som kan påverka hans prestation, vilket i sin tur kan göra 

att chansen till att få spela minskar. Han säger att han upplever fastan som svårhanterlig vid vissa 

stunder och att han upplever att han inte presterar på samma nivå som när han fastar.  

 

”I keep it to my self and, like I told you, I do it on my days off.”  

 (Spelande informant 1) 

 

Spelande informant 2 fastar enbart när han är ledig och säger att han förra året lyckades fasta 

under halva ramadan. Han är av åsikten att han inte tror att det är bra att fasta samtidigt som man 

tränar, just ur näringssynpunkt. Även han menar att han tror att prestationsförmågan försämras 

om man kombinerar fasta med hård träning. Han säger att han inte tror att tränarna har något 

emot de religiösa grunderna för fastandet i sig, utan bara om de skulle märka några tydliga 

effekter av det. Han säger att han inte tror att tränarna uppskattar när man som spelare fastar 

men att han tror att han förmodligen skulle få speltid ändå, så länge han presterar. Han själv har 

aldrig spelat en match eller tränat under fasta men menar att han tror att han skulle klara det om 

han försökte. Han nämner att även de svårigheter som uppstår för en skandinavisk spelare med 

att ramadan infaller när det ljust länge, och att man därför inte skulle få äta förrän sent på kvällen.   
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7. Analys 

I detta kapitel kommer det tidigare presenterade resultatet att analyseras i relation till de teoretiska 

ramverk samt den tidigare forskning som lyfts fram. Kapitlet följer samma struktur som 

resultatet.  

 

7.1 En mångkulturell klubb 

Spelande informant 1 medger att klubbens mångfalds- och toleransarbete är något utöver det 

vanliga och det gör att man, oavsett religion, borde känna sig bekväm. Han ser dock sitt religiösa 

utövande som en privat angelägenhet. Han har aldrig upplevt sig tvingad till att låta bli att göra 

något religiöst kopplat och det kan tolkas som att det är på grund av att han håller sin religiositet 

och sitt religiösa utövande för sig själv. En orsak kan vara att det minskar den eventuella 

problematik som en religiöst utövande spelare kan uppleva i en liberal multikulturalistisk struktur. 

Dels kan där uppstå meningsskiljaktigheter kring hur strukturen bör se ut i en klubb där islam 

inte är majoritetsreligion eller norm, och dels kan den allsvenska strukturen upplevas vara 

orubblig. Där kan finnas en stor mångfald som får sin form av spelarnas många kulturella och 

religiösa bakgrunder, men klubbens liberala multikulturalistiska attityd kan ha lett till att spelande 

informant 1 tagit beslutet att inte involvera sin religiositet allt för mycket i den nuvarande 

klubben. Med det menat att man håller sig till det system som är inrotat och normativt för en 

allsvensk klubb. Om man som spelare har en religionstillhörighet med ritualer som gör att man 

hamnar utöver normen så betyder det att man ägnar sig åt detta på sin egen tid utanför 

träningsfaciliteterna. Så länge man håller sin religiositet på ett individuellt plan så kan man ingå i 

samma struktur som de övriga, normativa och icke-religiöst utövande, spelarna. Även 

Butterworth och Senkbeil65 är tar upp spåret då de skriver att tyska medier ofta skildrar osämja 

inom ett fotbollslag på grund av religiös pluralism men att det i USA hör till normen att vara 

religiöst troende. Sådan media kan leda till att religiositet får en negativ innebörd inom de 

europeiska och skandinaviska klubbarna.  

 

Klubbens HBTQ-certifiering har enligt de spelande informanterna inte varit helt oproblematisk 

då de menar att islam traditionellt sett inte skulle stödja den. Enligt den klubbverksamma 

personen är syftet med certifieringen att övervinna de begränsningar som kan motarbeta den 

öppenhet som klubben vill stå för. Den förmedlade liberala synen på mångfald gör att de 

spelande informanterna kan tolkas ha upplevt att de har åsidosatt sina religiösa värderingar och 

anammat en liberal position. I likhet med Rawls66 reciprocitetsgrundade rättviseteori förmedlar 

                                                      
65 Butterworth, M. & Senkbeil, K. Cross-cultural comparisons of religion as “character”: Football and soccer 
in the United States and Germany (2017) 
66 Rawls, J.  Justice as fairness. (2001) 



 

 
28 

även spelande informant 2 en liknande liberal religiös tanke i det att klubben får stå för vad den 

vill så länge han som individ känner sig accepterad och välkommen. Samtidigt kan certifieringen 

innebära problematik, då klubbens liberala sätt att se på mångfald skulle göra att de utesluter en 

grupp som inte kan acceptera tillämpandet av certifieringen. Dock tydliggör klubbens värdegrund 

att de välkomnar alla som delar deras värderingar och HBTQ-certifieringen är en tydlig och 

värderande markering i det specifika fallet. Det svenska fotbollslandskapet kan påstås utgöra ett 

radikalt multikulturalistiskt fält och det då klubben står som ensam innehavare av certifieringen. 

Den hjälper till att bidra till att klubbens interna struktur får ha en egenkomponerad form, 

samtidigt som den erkänns av SvFF och de övriga allsvenska klubbarna.  

 

Spelande informant 2 beskrev en situation då han spelade för en tidigare klubb där 

majoritetsidentiteten var muslimska fotbollsspelare. Om den klubben hade anammat en radikal 

syn på multikulturalism hade den tillåtit sig själv att försöka upprätta ett eget system som 

grundade sig på de ultimata förutsättningarna för en troende muslim. Klubben hade haft 

möjlighet att strukturera sitt träningsschema efter fasta bönetider och förmodligen infört ett eller 

flera rum avsatta för bön. På så sätt hade det med stor sannolikhet tett sig mer naturligt för de 

muslimska spelarna att be där än att, som båda de spelande informanterna upplever sin 

bönesituation, ”vänta med att be tills man kommer hem”. Baksidan av det hela hade förmodligen 

innehållit problematik i samarbetet med de resterande allsvenska klubbarna, den svenska 

fotbollssfären, men också det svenska samhället i stort. Genom Alwalls text67 kan man förstå att 

religionsfriheten, ur svenskt perspektiv, ofta lyfts fram i förmån för en liberal syn på mångfald 

hade en religiöst grundad fotbollsklubb förmodligen kritiserats. Det hade kunnat jämförts med 

det amerikanska fall Butterworth och Senkbeil tar upp där klubben utges för att vara en ”kultur 

med religiöst tvång” och man kan med det i åtanke argumentera för att där bör råda en liberal 

multikulturalism inom en klubb. Samtidigt kan en klubb med en sekulär och liberal struktur, utan 

några religiöst kopplade inslag, även den verka för ett påtvingande, men då istället av en 

religionsfri kultur som i värsta fall ignorerar religiöst utövande. Den allsvenska klubben 

undkommer dock detta genom att, bland annat genom värdegrunden, erkänna en respekt för att 

olika åsikter finns. Den allsvenska klubben är dels inte religiöst bunden och dels propagerande 

för anti-homofobi och anti-rasism, vilket gör att den närmare går att jämföra med den tyska 

fotbollsligan snarare än den amerikanska fotbollsligan. Den tyska modellen med sina 

humanistiska påbud känns, och då inte bara geografiskt, närmare det svenska sättet att presentera 

sina sportsliga och samhälleliga värderingar på.  

 

                                                      
67 Alwall, J. Religious Liberty in Sweden. (2000) 
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Ingen av de spelande informanterna uttrycker att de känner sig orättvist behandlade på grund av 

sina religiösa livsåskådningar eller sitt religiösa utövande, men det betyder inte att ingen gör det. 

Spelande informant 2 citeras då han säger att han hoppas att ingen fotbollsspelare i världen 

behöver känna att den klubb som hen spelar för är emot hens religion, vilket öppnar för tanken 

på att sådana fall är möjliga. I det empiriska materialet nämner den klubbverksamma personen att 

minst en fjärdedel av den aktuella klubbens trupp är starkt troende, och att antalet är större om 

man räknar med de som utger sig vara religiösa. Påståendet kan få stöd av den tidigare forskning 

som har lyfts fram, den påvisar att mångfalden i de internationella fotbollsligorna ökar och att de 

muslimska majoritetsländernas export är en bidragande orsak. Fotbollen utgör en global marknad 

och i ett, i grunden, icke-muslimskt land som Sverige hör en muslimsk fotbollsspelare inte till 

normen. Detta kan exemplifieras genom att spelande informant 1 säger att man som religiöst 

utövande inte kan begära av sin arbetsgivare att få tid avsatt till bön. Att befinna sig i en kontext 

där ens erfarenheter och bakgrund inte är normen kan upplevas som ett utanförskap och kan 

kräva ett starkare psykiskt tillstånd än hos en spelare som tillhör normen, vilket kan te sig 

orättvist. Genom att, i skapandet av ett rättvist allsvenskt fotbollsklimat, ta ursprungspositionen 

till hjälp hade normen för en allsvensk fotbollsspelare förslagsvis rymt fler versioner av individer. 

Därtill hade den allsvenska klubben inte behövt påpeka att man är mångkulturell då det inte hade 

varit något värdemätande uttryck, varken i positiv eller negativ mening.  

 

7.2 Värdegrund och skrivet material 

En värdegrund är i sig ett liberalt multikulturalistiskt verktyg då dess syfte är att tala om för de 

inblandade vilka verksamhetens grundstommar är. Det som gör den liberal är att en spelare är 

relativt fri att göra och tycka vad den vill så länge den inte bryter mot värdegrundens 

övergripande stadgar. Klubbens värdegrund kan upplevas som öppen för egen tolkning då den 

förmedlar något diffusa värderingar. Exempelvis skriver de att de respekterar andras åsikter och 

verkar för åsiktsutbyte, vilket kan upplevas som att de har högt i tak och kan tänka sig se bortom 

meningsskiljaktigheter eller, för dem, inte godkända åsikter eller värderingar. Även detta pekar på 

att de har en liberal syn på mångfald som lyser igenom då de verkar godkänna en spelare vars 

åsikter inte samarbetar med deras egna, så länge värdegrunden ändå följs. Den klubbverksamma 

personen säger att värdegrunden utgår från att en spelare är en god representant för klubben, 

vilket går att tolka som att det betyder om att den vid sidan om detta har åsikter som de 

respekterar, men inte godkänner, så är denne fortfarande välkommen. Även det faktum att de 

båda spelande informanterna nämner att där inte finns något skriftligt material som benämner 

varken religiositet eller religiöst utövande hos spelarna gör att klubben sållar sig till den liberala 

multikulturalismen. Detta då dessa aspekter framstår som betydelselösa så länge spelarna lever 

efter vad grundpelarna i värdegrunden belyser. Spelande informant 2 säger att det inte finns något 

skrivet material som pekar på vad man får, eller inte får, göra gällande religiöst utövande vilket 
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även det visar på klubbens liberala synsätt. Klubbens aktiva handlingar inom samhälls- och 

kulturprojekt kan dock kopplas samman med en radikal syn på mångfald. Den klubbverksamma 

personen menar att det är genom dessa som värdegrunden förmedlas och att engagemanget 

utanför fotbollen uppfyller kravet på att  

 

 

vara en god representant för klubben. Det gör att det här ställs en del krav på spelarna som kan 

menas innefatta mer än att erkänna alla människors lika värde och välkomna mångfald. Vad som 

utgör det radikala i synsättet är att spelarna aktivt förväntas involvera sig i samhällsfrämjande 

projekt, vilket kan upplevas som ett tvång och därmed går emot liberalismen då den individuella 

viljan åsidosätts. Detta ger klubben en makt gentemot spelarna i det att det är dess värderingar 

som tas i handling och därmed råder, istället för att spelarnas aktiva handlingar förblir 

individuella. Samtidigt utgör det en utsvävning från värdegrunden som gör att klubben intar en 

säregen struktur och genom det också en roll som samhälleligt involverade. Detta verkar dock 

erkännas som positivt från det övriga fotbollslandskapet vilket ger dem ett eget system som 

fungerar parallellt med dessa. Det system som klubben har satt upp legitimeras då det är 

okontroversiellt i den mån att det följer den redan institutionaliserade strukturen inom svensk 

fotboll som bygger på en inkluderande atmosfär.  

 

Den tidigare forskning som presenterats pekar på problematiken i att inte finns tillräckligt mycket 

skrivet material som berör fotbollsspelande muslimer och på vilket sätt deras religiositet påverkar 

dem. Framförallt saknas medicinsk forskning som redogör för hur exempelvis religiös fasta 

påverkar spelaren och det tydliggörs även i den aktuella klubben. Problematiken kan kopplas till 

det västerländska, och Durkheimska, sättet att se på religiositet som tillhörande den privata sfären 

och som en individuell företeelse. Det finns dock en vikt i att synliggöra det religiösa utövandet 

och dess påverkan om det har verkan på ens prestation, speciellt om ens arbete och det man 

ägnar sitt liv åt baseras på ens prestation. Den klubbverksamma personen säger att där inte finns 

något skriftligt material från medicinskt håll som kan guida klubbledningen eller spelaren vid fasta 

men menar att de skulle lösa en sådan situation genom att diskutera spelarens fall med klubbens 

läkare och ”någon som kan religionen bättre”. Det ger en bild av att klubben vill vara rättvis 

gentemot alla genom att mena att man erbjuder medicinsk samt religiös rådgivning. Det krävs 

dock också att spelaren känner ett förtroende för dem han vänder sig till och det är inte en 

självklarhet att man som muslimsk, icke etniskt svensk, spelare i allsvenskan gör det. Speciellt inte 

om man, som de flesta med stor sannolikhet gör, känner till, eller för den delen märker av, den 

svenska och sekulära synen på religiositet. Den klubbverksamma personen berättar att det har 

funnits gånger då man har anat att en spelares uthållighet har försämrats under tiden då denne 

har fastat, vilket ytterligare stärker tesen om att där förmodligen inte finns tillräckligt med vetskap 
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om hur man ska bemöta en fastande spelares behov. Den tidigare forskningen är vetenskapligt 

framtagen och visar att en månads fasta generellt sett inte påverkar en spelares fysiska prestation, 

utan att de ändrade vanorna kan orsaka utmattning som i sin tur kan leda till 

överansträngningsskador. Vetenskapligt framtaget forskning och skriftligt material som 

understödjer en fastande spelares behov och som kan förse denne med goda förutsättningar till 

att prestera är något som även klubben skulle gynnas av.  

7.3 Träningsfaciliteter och matchdag 

Det ter sig vara en självklarhet för båda de spelande informanterna att ägna sig åt den del av sitt 

religiösa utövande som bönen utgör, i den privata sfären. Om det kommer sig på grund av att där 

inte finns förutsättningar till det på träningsfaciliteterna och matcharenan eller för att man 

föredrar det, är svårt att svara på. Den klubbverksamma personen intar en liberal syn på 

mångfald då han menar att spelarnas religiösa utövande är en del av dem som individer, vilket 

man som klubb ämnar att respektera. Därför menar han att man från klubbens håll alltid försöker 

ordna de förutsättningar som en religiöst utövande spelare kan tänkas behöva då han vill be.  

Detta verkar även de spelande informanterna vara medvetna om, spelande informant 1 nämner 

tillfällen då det har skaffats fram utrymme till honom och spelande informant 2 är säker på att 

klubben skulle hjälpa honom om han hade det behovet. Anledningen till att de spelande 

informanterna utövar sin religiositet i den privata sfären kan istället förmodas ha att göra med 

den kontext de befinner sig i. De båda spelande informanterna berättar att deras uppväxter har 

präglats av islam och det faktum att de nu befinner sig i en klubbmiljö där enbart en fjärdedel av 

spelarna är religiöst troende kan förslagsvis leda till att religiositeten inte har en lika självklar plats 

i vardagen. Spelande informant 1 säger vid ett tillfälle att han har anammat en öppenhet sedan 

han kom till klubben och denna kan även ha kommit att påverka hans sätt att se på sin egen 

religiositet. Därtill påverkar möjligtvis klubbens sätt att positionera ut sina värderingar, såsom på 

kulturella samhällsprojekt och på HBTQ-certifieringen. Som spelare med muslimsk bakgrund 

och uppväxt i en muslimskt kontext inser man möjligen att religiositeten inte intar samma plats 

som man är van vid, och väljer därför för sin karriärs skull att låta den inta en dold roll.  

 

Dock kan man ifrågasätta om klubbens strategi är den mest framgångsrika. Den tidigare 

forskning som Dodo, et al.68 har bedrivit tyder på att religiösa ritualer i grupp kan ha positiva 

effekter på spelarna rent prestationsmässigt. De ser ett samband i att en grupp som gör saker 

tillsammans förenas i en gemensam mental stabilitet och gruppsammanhållning. Den 

klubbverksamma personen berättar att han kommer spelarna närmare genom de kulturprojekt 

som klubben åtar sig, vilket givetvis kan betyda att även spelarna kommer varandra närmre. Så 

                                                      
68 Dodo, E.O., Lyoka, P.A., Chetty, I.G. & Goon, D.T. An exploration of the perceptions of spiritual 
rituals among elite players and coaches associated with religiosity or psychological variables (2015) 
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även om den tidigare studien kan kritiseras för att te sig kontextbunden kan dess huvudspår även 

kopplas till ett allsvenskt sammanhang. Med det menas att det som handlar om religiösa ritualer 

för de sydafrikanska lagen kan omvandlas till kulturella och sociala projekt för ett allsvenskt lag. 

Vad som kan tänkas kritiseras är då en muslimskt utövande spelare inte upplever att den 

allsvenska klubbens sätt att skapa sammanhållning är tillfredställande. Som muslimskt troende 

kan där finnas ett behov av att sammanstråla med sitt lag i en rituell samling, så som forskarna 

beskriver att de sydafrikanska spelarna gör. Även om forskarna menar att de ritualer som utförs i 

samband med fotboll oftast inte är andligt kopplade, utan snarare psykologiskt, ligger dessa för 

spelare som är socialiserade i en muslimskt kontext förmodligen närmare till hands än vad ett 

kulturprojekt gör. Detta kan utgöra en problematik i de allsvenska klubbarna då den aktuella 

studien tyder på att spelare som inte mår bra psykiskt, är rädda eller oroliga, löper större risk att 

dels skada sig och dels att underprestera. Spelande informant 1 berättar att han upplever kosten 

som en besvärlig del av sin tillvaro och medger att han känner en osäkerhet i om de svenska 

maträtterna innehåller fläskkött eller inte. Om oron har varit en pågående och underhållen känsla 

under de tre åren han har spelat för klubben kan han, enligt den tidigare forskningen, ha 

påverkats negativt av detta. Den menar nämligen att om känslor som exempelvis rädsla eller oro 

finns närvarande under en längre tid så kan det påverka nervsystemet på ett nedrivande sätt. I 

och med att spelande informant 2 inte upplever samma oro uppstår en orättvis situation. Då de 

båda har samma religiösa kostpreferenser men den ena av dem är uppväxt i Sverige, och därmed 

förmodligen är trygg med språket och innehållet i landets maträtter, skulle ursprungspositionen 

kunna appliceras för att göra situationen mer rättvis. Genom att inse att spelande informant 1 

behandlas orättvist och upplever en oro på grund av de främmande maträtter som erbjuds och på 

grund av att han har ett annat modersmål, skulle problemet kunna lösas genom att redogöra för 

innehållet i maten på engelska.  

 

7.4 Ramadan 

Den klubbverksamma personen förmedlar en liberal syn på mångfald när han menar att det inte 

utgör något problem att en spelare ägnar sig åt religiös fasta, utan att det är en del av erkännandet 

av alla individers lika värde. En spelare erbjuds dessutom hjälp med att anpassa ramadan och 

fastan så att den passar in i klubbens tränings- och matchschema. Spelarna ges förutsättningar 

genom att de får möjlighet att prata med en religiös vägledare och med lagets läkare. Den 

religiösa vägledaren kan godkänna att fastan genomförs en annan tid på året, som passar bättre in 

i livet som professionell fotbollsspelare, eller godkänna ett, för professionellt fotbollsspelande, 

accepterat sätt att äta och dricka. Detta förmedlar en kompromiss som gör att spelarens individ 

erkänns utan att klubbens struktur rubbas.  
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Hjälpen som klubben erbjuder är menad för att ge den muslimska spelaren goda förutsättningar 

för att dels lyckas att anpassa sig och dels prestera på bästa möjliga sätt i klubben och allsvenskan. 

Dock kan det ifrågasättas om det är rätt att muslimska spelare behöver anpassa sina liv och 

individuella levnadspreferenser, medan de icke-religiöst utövande personerna inte behöver göra 

det. Detta för tankarna till den assimileringsproblematik som Alwall skriver om. Han menar att 

det är svårt att uppnå en fulländad religionsfrihet så länge som exempelvis muslimer i Sverige 

tvingas anpassa sig efter strukturer med tydligt kristna rötter. Detta går att koppla till studien då 

muslimer i allsvenskan förväntas rätta sig och sina traditionella högtider efter den allsvenska 

säsongen som i sig har kristna inslag som uppehåll över julen.  

 

Problematiken kan härledas till kontexten den upplevs i och förtydligas genom att vända 

situationen åt motsatt håll. Det faktum att samma situation förekommer i fall där icke-religiösa 

spelare spelar i ligor där islam är majoritetsreligionen gör problematiken socialt förankrad. Nu ser 

världen ut som den gör och de europeiska och skandinaviska klubbarna är mer prestigefulla än 

andra. Med ursprungspositionen till hjälp hade förslagsvis professionella fotbollsligor världen 

över haft en annan säsongsuppbyggnad där ingen spelare behöver anpassa, eller välja bort, 

firandet av en religiös, eller kulturell, högtid som denne identifierar sin person med.  

 

De spelande informanterna har valt att inte genomföra ramadan under tiden som säsongens är 

igång. Detta då de, som spelande informant 1, upplever eller, som spelande informant 2, tror att 

de skulle uppleva, att de inte presterar på samma nivå under ramadan som under den övriga 

säsongen och därför känner oro för att inte få speltid. Spelande informant 1 nämner att han i en 

tidigare klubb upplevt att den aktuella tränaren lät fastan stå i vägen för hans prestationer, och det 

upplevde han berodde på att tränaren hade en annan kulturell bakgrund. Den klubbverksamma 

personen säger att en spelares chans till speltid inte beror på religionen utan på prestationen, 

vilket även det gör situationen komplex. Om en religiöst utövande muslimsk spelare fastar under 

ramadan och ramadan infaller under pågående säsong, utgör detta möjligen inte en rättvis grund 

att basera spelarnas prestationer på. Med det inte sagt att man bör bortse från de muslimska 

spelarnas eventuellt sämre prestationer för att göra ställningen mer rättvis, utan snarare ge dem 

bättre förutsättningar så att de fortsätt kan prestera på sin toppnivå. I den tidigare forskningen 

utförd av Zerguini et al.69 belyser de att området behöver mer vetenskaplig forskning och 

dokumentation av denna för att kunna nå ut till de klubbar som behöver stöd och för att 

muslimska spelare bättre förutsättningar. Spelande informant 2 säger att han låter bli att fasta 

under säsongen då han inte tror att det är bra rent fysiskt att kombinera dem båda. Den forskning 

som har lyfts fram visar på att en fastande spelares fysik inte påverkas nämnvärt under ramadan, 

                                                      
69 Zerguini, Y., Ahmed, Q.A. & Dvorak, J. The muslim football player and Ramadan: Current challenges 
(2012) 
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utan att det snarare är det psykiska måendet som påverkas av tidsomställningen. Spelande 

informant 2 förmedlar en ovisshet då han aldrig har försökt sig på kombinationen, något han 

skulle slippa om klubben hade vetenskapligt belägg för dess inverkan på spelarens prestation. Det 

hade förmodligen givit honom dels en större möjlighet till att göra rätt val för honom och dels en 

större självsäkerhet i sitt faktiska val. Den klubbverksamma personen förmedlar att ambitionen 

finns till att hitta lösningar för spelarna som vill kombinera fasta med fotboll. Den aktuella 

klubbens sätt att illustrera mångfald sträcker sig ner på individnivå. Det är dock möjligt att man 

ur en holistisk synvinkel på allsvenskan, vars vision är att förmedla anti-rasistiska, anti-homofoba 

och humanistiska värderingar, behöver innefatta en mer radikal syn på mångfald. Detta för att 

inse att minoriteter, så som exempelvis de muslimska religionsutövande spelarna i klubben kan 

påstås utgöra, tillåts följa sina egna strukturer.  
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8. Slutsats 

Studiens syfte har varit att undersöka på vilket sätt muslimskt religionsutövande möjliggörs i en 

allsvensk fotbollsklubb. I detta avslutande kapitel kommer det undersökta materialet att redovisas 

genom att besvara de tidigare framförda frågeställningarna. 

 

Den inledande frågeställningen berörde hur klubben lever upp till sin värdegrund när det 

kommer till att förmedla ett välkomnade gentemot mångfald. Genom att klubbens värdegrund 

bygger på man välkomnar mångfald så tar man även ställning gentemot motsatta attityder, vilket 

kan menas vara det första steget mot en öppenhet gentemot mångfald. Därefter ter sig klubben 

behandla alla spelare rättvist ur ett perspektiv då aspekter som etnicitet, religion, ursprung, 

bakgrund eller sexualitet inte spelar någon roll när det gäller dels hur bra man kan bli inom 

klubben och dels hur man behandlas som person. Alla ges samma grundläggande förutsättningar, 

oberoende på vem man är. Då studiens syfte grundade sig i undersöka hur förutsättningarna för 

muslimskt religionsutövande möjliggörs, behövde därför den aspekten adderas. Därigenom har 

det varit intressant att se till hur klubben förmedlar ett välkomnande gentemot mångfald där vissa 

av spelarna är muslimskt utövande individer och det går då att mena att miljön inte är rättvis. 

Detta påvisades genom det faktum att vissa spelare upplever att de kan bli behandlade 

annorlunda om de väljer att fasta under ramadan. Det påvisades även genom det faktum att vissa 

spelare aktivt väljer bort att fasta under ramadan, då de anar att det skulle påverka deras fysik som 

i sin tur skulle påverka deras möjligheter till speltid. Orsaken till oron går att härleda till den 

religiösa tillhörigheten som spelaren har, som i sin tur är en del av den mångfald man genom 

värdegrunden vill välkomna. Att spelarna väljer bort vissa religiöst kopplade utövanden gör ändå 

att det målsatta välkomnandet kan ifrågasättas.  

 

Som andra frågeställning var ärendet att söka svar på vilka förutsättningar som ges till muslimska 

religionsutövande spelare i klubben. Den aktuella klubben ger för det första de religiöst utövande 

spelarna förutsättningar i den form av att den är erkännande inför att dess spelare kan tänkas vara 

religiöst utövande individer. Den tillmötesgår dessa spelare genom att förmedla en attityd som 

grundar sig i att alla, oavsett den mängd religiöst utövande de vill hänge sig, är lika mycket värda 

och att förutsättningar kan arrangeras. Den tillhandahåller inga institutionaliserade förutsättningar 

såsom ett bestämt rum, eller plats, avsatt för bön eller vetenskapligt alternativt medicinskt 

grundade rekommendationer som berör spelare som har för avsikt att fasta under ramadan. Detta 

är dock inga företeelser man inom klubben ser som ett hinder. Den klubbverksamma personen 

och de spelande informanterna har tett sig förmedlat samma tydliga bild av att möjligheter till 

sådana förutsättningar finns, men det kräver att den aktuella spelaren förmedlar en önskan om att 

ta del av dessa. Det i sin tur kräver att spelaren som individ besitter de egenskaper som kan 
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tänkas behövas för att genomföra en sådan förfrågan, men också att klubben tydligt förmedlar att 

dessa möjligheterna finns för den som önskar få dem. Den genomförda studien visade på att 

spelarna till största del utövar sin religiositet dels i den privata sfären och dels under den tid de 

har ledigt från sitt fotbollsspelande. Därav har det kunnat ifrågasättas om de från klubben sett, 

självklara, förutsättningarna lyfts fram nog eller om detta behövs göras tydligare. 

 

Som tredje frågeställning ville studien undersöka hur de sportsliga förutsättningarna skiljer sig för 

en muslimsk religionsutövande spelare och för en icke-religiöst utövande spelare. Det är vid det 

här laget legitimt att hävda att förutsättningarna ser olika ur för en religiöst utövande spelare och 

för en icke-religiöst utövande spelare. Detta i grund och botten för att strukturen inom klubben 

inte är utvecklad ur en religiös kontext. Istället har det gått att påstå att strukturen är sprungen ur 

en sekulariserad kontext, om än med bibehållna kristna fenomen, och det gör att 

förutsättningarna för en muslimsk religionsutövande spelare inte är något autonomt existerande. 

Vad som istället är autonomt existerande är färdiga lösningar för sådana hinder som samtliga 

professionella fotbollsspelare kan stöta på. En spelare som har fysiska skadeproblem får 

förmodligen omgående behandling och stöd. Detta då skadeproblem påverkar spelarens 

prestation negativt och det ingår i den normativa fotbollsvärlden. Det är även givet att det är 

lagets läkare och fysioterapeuter som ger spelaren stöd då det är vad deras yrke går ut på. Vad 

studien har kunnat påstå är att en spelare som under en månads tid är i behov av att utföra 

religiös fasta inte ges samma förutsättningar i form av stöd. Även denna period kan påverka 

spelarens prestation till det negativa och som tidigare påpekat kan både psykiska och fysiska 

effekter bestå av diverse skador. Klubben verkar vara medveten om att de fastande spelarna 

behöver stöd, men trots att klubben erbjuder spelarna religiös rådgivning och hjälp från lagläkare 

väljer de två spelande informanterna att inte genomföra sin fasta under tiden den allsvenska 

säsongen pågår. Man har kunnat ponera att situationen hade sett annorlunda ut om de fastande 

spelarna var medvetna om att där finns vetenskapligt belägg för fastans påverkan eller icke 

påverkan, eller om de visste att de medicinskt anställda kring laget hade erfarenhet och kunskap. I 

det fallet hade de kanske valt att fasta under säsongen och då hade det varit enklare att 

argumentera för att förutsättningarna är desamma för religiöst utövande spelare som icke-

religiöst utövande spelare.  

 

Om en individs identitet och grundstomme är präglad av religiositet, betyder det att det också är 

en del av den individens unicitet. Det har gått att kritisera klubben för att den inte uppmuntrar de 

religiöst utövande spelarna till att faktiskt utöva sin religiositet. Det har kunnat exemplifieras hur 

förutsättningarna är olika, och därmed kunnat hävdats vara orättvisa, genom att de spelande 

informanterna föredrar att utföra sina böner när de har kommit hem från träningsfaciliteterna 

och matcharenan. De resterande spelarna kan göra sina privata åtaganden på träningsfaciliteterna  
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oavsett om det gäller att raka sig, fixa frisyren, borsta tänderna, umgås med varandra eller vad 

som än gör dem till dem de är. Dessa identitetsskapande aktiviteter behöver de inte be någon om 

att få utrymme till att syssla med. Dessa identitetsskapande åtaganden är heller inte normkritiska. 

Det orättvisa i situationen grundar sig i att de religiöst utövande spelarna behöver lägga tid och 

energi på vad som utmärker deras individ på sin fritid, vilket inte ger spelarna samma 

förutsättningar att uttrycka sin unicitet. En rättvis miljö skulle därför vara en där alla de 

förutsättningar som en individ behöver för att kunna nå sin absolut högsta prestationsnivå finns. 

Men också en där alla de förutsättningar som en individ behöver för att kunna vara sin identitet 

trogen. Då allsvenskan har tett sig utgå från en relativt radikal syn på mångfald, då med klubbens 

accepterade egna sociala agenda i åtanke, skulle den möjligtvis även tillåta den aktuella klubben 

att omstrukturera sin organisation så att den accepterar de muslimska, och förvisso såväl andra, 

religionsutövande spelarna. Den aktuella klubben som har studerats har främst verkat förhålla sig 

till den liberala multikulturalismen och skulle därav kunna tillhandahålla de religionsutövande 

spelarna autonoma förutsättningar och fortsatt bibehålla sin liberala struktur. Med det menat att 

de har möjligheten att omvandla de temporärt erbjudna förutsättningarna med bestämda och 

ändå förutsätta och kräva att samtliga spelare tar sig an och lever efter värdegrunden.  
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9. Vidare forskning 

Som förslag till vidare forskning vill jag lyfta studiens inledande intention, nämligen att studera 

fältet från ett bredare perspektiv. Istället för att rikta in sig på en grupp individer som samtliga 

utövar en och samma religion skulle vidare studier kunna inkludera flera andra 

religionsåskådningar och komparera dess erbjudna förutsättningar och möjligheter. Det går då att 

intressera sig för om resultatet skulle bli annorlunda då studien förslagsvis innefattade kristna 

religionsutövande spelare, och det på grund av fältets sekulariserade karaktär med 

institutionaliserade kristna delar. Ett andra förslag till vidare studier är att genom Jonas Alwalls 

syn på religionsfrihet, hur denna kan nås först då där finns en ömsesidighet i mötet mellan 

kulturer och religionsåskådningar, ifrågasätta problematiken i att klubbens värderingar kan gå 

emot en spelares religiösa värderingar. Genom att applicera tanken på en allsvensk klubb, som 

utifrån en maktaspekt kan ha förväntningar på sina spelare som i sin tur kan motarbeta deras 

personliga och religiösa värderingar. Jag vill som sista idé öppna för möjligheten att göra en mer 

täckande komparativ forskningsstudie, innefattandes flera eller förslagsvis samtliga allsvenska 

klubbar och dess införlivande av sina värdegrunder och erbjudna förutsättningar till 

religionsutövande spelare. 
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10. Sammanfattning 

Denna uppsats har redovisat en bild av hur livet som muslimsk religionsutövande spelare i en 

allsvensk fotbollsklubb kan se ut. Detta har den gjort utifrån tesen att klubben värnar om att ha 

en välkomnande attityd gentemot mångfald och att den visar respekt för alla spelare, oavsett 

religiositet eller religiöst utövande. Detta är vad deras värdegrund förmedlar. Detta har dessutom 

fått stöd av samtliga informanter då de bekräftar att de upplever klubben på samma sätt. Det 

faktumet har diskuterats utifrån den tidigare forskningen och de utvalda multikulturalistiska 

teorierna, komponerade av Anne Sofie Roald och även utifrån John Rawls ”ursprungsposition”. 

 

Det har gått att finna att både den liberala och den radikala multikulturalismen kan appliceras för 

att förklara fenomen och strukturer inom den aktuella fältet. Klubben har ansetts inta en liberal 

multikulturalistisk form då den har en värdegrund som man kräver att spelarna följer, men att de 

utöver den fritt kan vara dem de är. Den värdesätter spelarnas unicitet genom att erkänna dess 

religiösa utövande som en del av dem som individer. Det är tydligt att klubben utstrålar en 

inkluderande attityd men resultatet har trots detta visat att de spelande informanterna väljer bort 

att utöva sin religiositet till fullo i sammanhang som kan kopplas till klubben, träningsfaciliteterna 

samt matcharenan. Det har då diskuterats att de spelande informanterna har anammat ett liberal 

multikulturalistiskt synsätt även dem. Detta genom att vara en del av normen i de sammanhang 

det kräver, och därför praktisera sitt religionsutövande i den privata sfären. Den studerade 

klubben, och därtill allsvenskan, har även påståtts visa upp en del inslag som har kopplats 

samman med den radikala multikulturalismen. Bland annat genom att klubben, dels genom sina 

samhälls- och kulturprojekt och dels genom sin HBTQ-certifiering, har lyckats skapa en 

egenkomponerad struktur som erkänns att existera jämte de övriga allsvenska klubbarna. Dessa 

sidoprojekt gör även att klubbens spelare förmås anta en samhällelig roll utöver sitt yrke som 

fotbollsspelare. Detta gör att strukturen i klubben går emot den liberala synen på mångfald. Detta 

då spelarna förväntas ingå i klubbens sociala plan då det är det sätt som man förmedlar sin 

värdegrund på. 

 

Även John Rawls ”ursprungsposition” har används under studiens analyserande delar, detta för 

att påvisa hur ett klimat i form av en fotbollsliga skulle kunna anpassas till att passa fler än de 

normativa. Det har påvisats att ursprungspositionen skulle kunna hjälpa klubben, men också 

allsvenskan överlag och fotbollsligor världen över, om dessa har en strävan om att utgöra ett 

rättvist och inkluderande klimat. Därför skulle förmodligen varken försäsong eller matchsäsonger 

infalla under ramadan då många muslimska religionsutövande spelare upplever oro inför sin fasta. 

Detta då positionen neutraliserar och strukturer skapas med de sämst ställda i åtanke.  
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Sammanfattningsvis har studien visat att den allsvenska klubbens har intentionen att förmedla ett 

välkomnande gentemot mångfald och erbjuda de muslimskt religionsutövande spelarna goda 

förutsättningar. Vad som har påpekats kan verka och upplevas som ett hinder för detta är den i 

grunden sekulärt normativa sfär som allsvenskan befinner sig i. Genom att vara en muslimskt 

religionsutövande fotbollsspelare hör man inte till normen och har därför heller inte 

institutionaliserade hjälpmedel eller faciliteter, i form av vetenskapligt eller medicinskt stödda 

föreskrifter gällande fasta eller rum avsedda för bön. Som tidigare nämnts ser inte klubben detta 

som något besvärligt att tillhandahålla tillfälligt om det finns spelare som behöver det. Dock har 

det antytts att det är just det faktum att det inte är autonomt förekommande eller införlivat som 

normativt som leder till att det går att ifrågasätta rättviseaspekten.  
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12. Bilagor 

 

12.1 Informationsbrev 
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12.2 Intervjufrågor: klubbverksam person 

Bakgrund 

o Hur länge har du arbetat för klubben?  

o Vilka är dina arbetsuppgifter idag? 

o Har dessa varit desamma under hela din sejour i klubben? 

o Hur mycket interagerar du med spelarna?  

 

Värdegrund 

o Hur skulle du vilja beskriva er värdegrund? 

o Om du fick ändra någonting i värdegrunden, vad skulle det vara? Addera eller ta bort? 

o På vilket sätt förmedlas värdegrunden till spelarna i truppen? 

o (Skriftlig överenskommelse som står i kontrakt eller muntlig och något man lär sig på plats?) 

o Finns det även någon slags skriftlig överenskommelse som står i något kontrakt eller sker det 

muntligt?  

o Har det hänt att ni har behövt använda värdegrunden gentemot spelare eller supporter eller press 

eller någonting? 

o (Vill du förklara situationen?)  

o Finns det någon annan policy, utöver värdegrunden, som beskriver vad man förväntar sig av 

spelarna som individer mer på personligt plan.  

Religiositet 

o Skulle du beskriva dig själv som religiös? 

o Finns det någon allmän överenskommelse eller policy, skriftlig eller muntlig, som du skulle säga 

berör en spelares aktiva religiösa utövande?  

o Finns det någon skriftlig överenskommelse som berör spelarnas förutsättningar till religiöst 

utövande i samband med match? 

o (Finns det någon muntlig policy som gäller i samband med match som påverkar möjligheten till 

religiöst utövande?) 

o Hur väl skulle du säga att du känner till spelarnas religiösa bakgrunder i dagens trupp? 

o (Vilka religioner handlar det om?) 

o Hur väl skulle du säga att du känner till vilka och hur många av spelarna som praktiserar någon 

typ av religiöst utövande?  

o Finns det något religiöst kopplat utövande eller tradition som skulle kunna framstå som 

problematiskt från tränarens håll? Ramadan, fasta?   

o Finns det någon överenskommelse från läkare eller annat medicinskt håll som gäller vid religiös 

fasta? 
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o Finns det något exempel på något tillfälle då tränaren har påpekat att en spelare som fastar, eller 

till och med har, påverkat hans prestation eller fysik? 

o Skulle du säga att en fastande spelare ges samma förutsättningar i form av chans till startplats 

exempelvis?  

o Hur ser de fasta rutinerna ut i samband med match?  

o Finns det utrymme för spelarna att skapa egna rutiner? 

o Vilka förutsättningar skulle du säga att det finns det på hemmaarenan för en spelare som är 

religiöst utövande? T.ex. plats för bön, möjlighet att få specifik kost eller liknande. 
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12.3 Intervjufrågor: spelande informant  

Bakgrund 

o Vart är du uppväxt?  

Religiös bakgrund 

o Har du en religiös bakgrund?  

o Är du religiös idag?  

o Hur vill du beskriva din religiösa bakgrund?  

o Men utövar du din religiositet idag?  

o Är din familj religiös? 

o Är din familj religiöst utövande?  

o Utövar eller firar du några religiösa högtider?  

o Fastar du under ramadan? 

o Men du anpassar det efter ditt fotbollsspelande?  

Fotboll 

o Hur länge har du spelat för klubben?  

o Vilka klubbar har du spelat för innan klubben? 

o Upplever du några skillnader mellan klubbarnas attityd när det gäller religiositet?  

o Hur många dagar i veckan spenderar du på träningsanläggningen? 

o Hur många timmar per dag spenderar du på träningsanläggningen?  

o Har klubben någon policy som reglerar förutsättningarna för religiöst utövande? 

o Har det någon gång varit någon, eller känner du själv, att det där är ett problem? Just HBTQ-

certifieringen?  

o Hur skulle du beskriva förutsättningarna till religiöst utövande på träningsanläggningen? Om 

någon behöver be eller få specifik kost? 

o (Säg att du skulle vilja ha fasta tider och att du skulle behöva ett ensamt, tomt, tyst rum, skulle du 

kunna ordna det på eran träningsanläggning då?) 

o Hur upplever du förutsättningarna till religiöst utövande i anslutning till match? Har ni ett tight 

schema som alla ska följa eller finns det tid över för egen tid också? 

Ramadan 

o Hur skulle du beskriva klubbens attityd gällande religiösa högtider som involverar fasta? 

o Vilka erfarenheter har du av fastande i kombination med att vara professionell fotbollsspelare?   

 


