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Útdráttur 

Áhugi á fótbolta eða knattspyrnu er gríðarlegur hér á landi. Ensk knattspyrna er sýnd í 

sjónvarpinu um allar helgar og er áhuginn mikill og þeir sem fylgjast með eiga flestir sitt 

uppáhaldslið. Í þessari rannsókn var athugað hvort að íslendingar horfi á stuðning sinn við 

erlend lið eins og trúarbrögð. Einnig var athugað hvað það væri sem hafði áhrif á það 

hvaða liði var haldið með þegar kom að stuðningi við erlend fóboltalið. Síðan var athugað 

hvort að íslendingar líti á stuðning sinn við þessi ensku lið sem trúarbrögð. Var gerð 

eigindleg rannsókn og voru tekin viðtöl við fimm einstkalinga, sem öll áttu það 

sameiginlegt að fylgjast með enskum fótbolta og eiga sér sitt uppáhaldslið þar í landi. 

Fjölskyldan spilaði stóran þátt hjá viðmælendum þegar kom að þvi hvaða liði fólk byrjaði 

að styðja sem börn og var Liverpool það lið sem að flestir héldu með. Af þeim sem var 

talað við sáu meirihlutinn stuðning sinn ekki sem trúarbragð en sögðu að þetta væri 

trúarbrögð hjá mörgum sem að þau þekktu, þá ekki bara fótbolti heldur körfubolti líka. 

Helsu ályktanir voru þær að íslendingar horfa ekki á stuðning sinn sem trú og hafa ekki 

sömu tengingu við liðin og þeir sem búa í borgunum. 
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Formáli  

Sjálfur hefur höfundur gríðarlegan áhuga á fótbolta og fylgist með flestu þvi sem er að 

gerast í þeim efnum. Einnig er hann heitur stuðningsmaður Liverpool. Þessi ritgerð er tólf 

eininga verkefni til BA-gráðu í félagsfræði við Háskóla íslands. Dr. Viðar Halldórsson var 

leiðbeinandi verkefnisins og vil ég þakka honum kærlega fyrir hjálpina og góðar 

uppástungur með lesefni. Einnig vill ég þakka fjölskyldu og vinum fyrir stuðninginn, en 

sérstaklega vill ég þakka konunni minni Tinnu Jónsdóttur fyrir að að hafa þolinmæði fyrir 

mér í þessari skólagöngu. 
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1 Inngangur  

Knattspyrna eða fótbolti er ein vinsælasta íþrótt í heimi og stunda hana milljónir manna 

um allan heim. Samkvæmt gögnum á heimasíðu Fifa frá árinu 2007 þá stunduðu 265 

milljónir manna um allan heim fótbolta (Kunz, 2007). Þar sem að þetta eru tólf ára gamlar 

tölur verður að segjast að það er örugglega búið að aukast á seinustu árum.  Samkvæmt 

Fifa horfðu 1.12 milljarður manna á úrslitaleik Frakklands og Króatíu í sjónvarpi þegar að 

heimsmeistara keppnin í fótbolta fór fram í Rússlandi árið 2018 (fifa.com). Þessar rosalegu 

áhorfenda tölur sýna að fótbolti er gríðarlega vinsæll um allan heim. En það er samt hægt 

að segja að ekki allir þeir sem horfa á úrslitaleikinn horfi á fótbolta dags daglega, því að 

heimsmeistara mótið laðar líka að sér þá sem að eru ekki reglulegir stuðningsmenn liða. 

Einhverskonar fótbolti hefur verið iðkaður gegnum aldirnar, en sá fótbolti sem að 

við þekkjum í dag kemur frá Englandi og var fyrsta knattspyrnusambandið stofnað þar í 

landi árið 1863 (fifa.com). Fótbolti hefur tekið töluverðum reglu breytingum síðan 1863 

en þetta er ávallt sami leikurinn þar sem að fætur eru notaðir til að sparka í boltann og 

það lið sem skorar fleiri mörk vinnur leikinn. Á Íslandi er mikil hefð fyrir fótbolta enda 

hefur hann verið stundaður frá aldamótum 1900 þegar að Fótboltafélag Reykjavíkur var 

stofnað (Jón Hilmar Jónsson, 2012).        

 Áhorf á fótbolta er mikið hér á landi  og er hann fyrirferðamikill í 

fjölmiðlaumfjöllun og eru beinar útsendingar á leikjum frá stærstu deildum Evrópu 

næstum á hverjum degi. Flestir þeir sem fylgjast með þessari íþrótt eiga sín uppáhalds lið, 

ekki endilega bara íslensk lið heldur er mikið um það að íslendingar styðji erlend lið líka. 

Margir af þeim styðja við þessi erlendu lið fylgjast mun meira með fótbolta utan Íslands 

þar sem að stórlið eins og Manchester United, Liverpool, Barcelona og Real Madrid eiga 

sér marga áðdáendur hér á landi, þar sem sumir þeirra fylgjast lítið sem ekkert með 

íslenskum fótbolta en fylgjast vel með þesum erlendu liðum. Gæti það tengst því að gæðin 

eru ekki nógu mikil í fótbolta hér á landi í samanburði við þessar stóru evrópsku deildir 
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sem velta milljörðum. Það sem spilar líka inn í er að hér er spilað yfir sumartímann en í 

Evrópu yfir vetrartímann. Þrátt fyrir að einhverjir fylgjast lítið með þeim fótbolta sem er í 

gangi hér á landi fylgjast flestir með karla landsliði íslendinga sem að hefur náð góðum 

árangri á seinustu árum og komist á stórmót þar sem þeir náðu góðum árangri. Árangri 

sem taldist ólíklegur hér á landi fyrir 20 árum síðan.     

 Áhugi íslendinga fyrir enskum fótbolta er gríðarlegur og eiga öll stærstu liðin og 

mörg minni lið harða aðdáendur hér á landi. Þessir stuðningsmenn missa oft ekki að 

neinum leik þar sem að þeir horfa á hvern einasta leik með liðum sínum. Einnig eru 

íslenskir stuðningsmenn mikið í því að fara á leiki erlendis. Mörg af þessum liðum eiga sér 

stuðningsmannaklúbba hér á landi sem vinna gott starf, menn hittast á vegum klúbbsins 

og horfa á leiki. Margir meðlimir eru í þessum klúbbum en samkvæmt heimasíðu 

Liverpool klúbbsins á Íslandi eru 2100 virkir meðlimir í hópnum (liverpool.is), en það eru 

örugglega fleiri stuðningsmenn sem ekki eru í klúbbnum. Ekki var hægt að finna tölur yfir 

hversu margir voru í stuðningsmanna klúbbi Manchester united, en miðað við það hvað 

margir segjast halda með þeim þá eru þeir mögulega með svipaðan fjölda ef ekki fleiri í 

sínum klúbb þar sem að áragnur þeirra hefur verið mun betri en hjá Liverpool seinustu 30 

árin.            

 Það mætti líkja þessum stuðningi sem trúarbrögðum þar sem að fólk dýrkar og 

dáir þessi lið og fylgir þeim eins og þetta sé fjölskylda þeirra. Það að horfa á liðið sitt spila 

mætti líkja við þegar fólk fer í kirkju þar sem það eru sungnir sálmar, en á vellinum eru 

sungin lög um liðið og leikmenn þess og einnig um ófarir andstæðinganna. Einnig mætti 

segja að stuðningsmannaklúbbar þessara erlendu liða væru eins og söfnuður þar sem 

menn fara í pílagrímsferðir til að berja goðin sín augum. En hvað er það sem fær fólk til 

að tengjast þessum liðum þar sem það býr oft óralangt frá og á mjög lítil eða engin tengsl 

við þá borg sem að liðið kemur frá og tengir sig við. Eins og Bill Shankly fyrrum 

knattspyrnustjóri Liverpool sagði „fótbolti snýst ekki um líf og dauða, hún er miklu 

mikilvægari en það (Agnar Freyr Helgason og Guðjón ingi Eiríksson, 2001).  Í þessu riti 

verður farið yfir aðeins yfir uppruna fótbolta, kenningar Durkheim um trúarbrögð, 

fótbolta sem trúarbrögð og fyrrum rannsóknir á stuðningsmönnum. Verða viðtöl tekin og 

þemagreind og í lokin verður þetta tekið saman í niðurstöður og reynt að svara þeim 

spurningum sem lagt er upp með í þessari rannsókn. Þær spurningar sem leitast er við 
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svara í þessari rannsókn eru: Hvað er það sem fær fólk til að tengja sig við erlend 

fótboltalið og líta íslendingar á fótbolta sem trúarbrögð?  

. 

1.1 Emile Durkheim 

Emile Durkheim (1858-1917) var félagsfræðingur frá Frakklandi. Í riti sínu Elementary 

forms of religious life (e. Les formes élémentaires de la vie religieuse) frá árinu 1912 

skoðar hann trúarbrögð. Þar skoðar hann trúarbrögð í sinnu einföldustu mynd þegar hann 

ber saman helstu trúarbrögð sem stunduð eru við trúarbrögð frumbyggja Ástralíu. 

Trúarbrögð frumbyggja byggja á því að það sé eitthvað tótem eins og t.d. dýr, planta eða 

eitthvað annað sem að fólk telur að sé heilagt (Durkheim, 1912). Þannig er hægt að segja 

að þetta sé eins og kross kristinna manna eða gröf Múhammeðs í Mekka fyrir múslima, 

sem fólk sem tilheyrir þessum trúarbrögðum telur að sé heilagt tótem alveg eins og í 

trúarbrögðum frumbyggja sem telja að t.d. ákveðin dýr séu heilög og tilbiðja þau. Þannig 

eru flest trúarbrögð eins því þau hafa flest einhverja hluti sem eru heilagir. Í bók sinni 

skilgreinir Durkheim trú á þennan hátt: 

 

Trú er sameiginlegt kerfi viðhorfa og venja í tengslum við hluti sem eru 

heilagir, það er að segja hluti sem hafa verið aðgreindir með bannhelgi -

trú og venjur sem sameinast inn í eitt siðferðislegt samfélag kallað kirkja, 

alla þá sem að fylgja þeim (Emile Durkheim bls 44, 1912). 

 

Þessi skilgreining sýnir að helstu hlutar trúar eru heilagir hlutir, viðhorf og venjur og 

tilvist siðferðislegs samfélags í kringum þessa hluti. Hægt væri að færa þetta yfir á 

stuðningsmenn fótboltaliða þar sem að þeir sem styðja þessi lið líta á skjaldamerki þeirra 

eins og kristnir menn horfa á krossinn eða frumbyggjar á dýr, það er sem eitthvað heilagt. 

Leikmenn og þjálfarar þessara liða mætti líkja við presta í kirkjum, þar sem að þeir eru í 

einkennisfatnaði liða sinna þegar þeir spila alveg eins og prestar eru í hempu þegar að 

þeir eru í messu. Leikmenn bera líka skjaldarmerki liða sinna á brjósti og gera það stoltir 

eins og prestar bera krossinn         

 Það er ákveðið samfélag þegar að menn koma saman að horfa á fótboltaleiki bæði 
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á vellinum sjálfum og svo á sérstökum sportbörum, þar sem þeir sem styðja þessi lið 

hittast til að horfa á leikina saman þrátt fyrir að þekkjast lítið sem ekkert heldur er það 

fótboltaliðið sem sameinar hópinn. Það er hægt að líkja þessu við kirkjusókn kristinna 

manna þar sem að þeir sem fara í kirkju eru að sameinast til að sýna ást sína á guði. Á 

meðan stuðningsmenn liða sameinast bæði á vellinum og fyrir framan sjónvarpstæki, til 

að sýna ást sína á því liði sem að þeir halda með. Það mætti líta á það sem heilaga stund 

þegar að stuðningsmenn horfa á lið sín spila. Með þessu má segja að fótbolti passar vel 

inn í það sem Durkheim segir vera trú. 

 

1.2 Fótbotli sem trúarbrögð 

Í mörgum löndum er fótbolti eins og trúarbrögð t.d eins og í Suður-Ameríku þar sem að 

fótbolti er gríðarlega vinsæll og mikill hiti er í stuðningsmönnum. Stuðningsmenn liða í 

þessum parti heimsins lenda oft í áflögum við hvorn annan fyrir leiki, eftir leiki og á meðan 

á leiknum stendur, enda heldur fólk með liðum sínum út í rauðan dauðann.  

 En þetta á ekki bara við í Suður-Ameríku heldur er þetta svona í mörgum löndum 

Evrópu líka þar sem að stuðningmönnum fótboltaliða kemur oft illa saman og geta ekki 

með neinu einasta móti komið saman og horft á góðan fótboltaleik í sátt og samlyndi. 

Gott dæmi um þetta er þegar að Liverpool og Roma voru að spila í undanúrslitum 

Meistaradeildar Evrópu árið 2018 þegar að brutust út mikil áflog fyrir leik sem enduðu 

með þvi að einn stuðningsmaður Liverpool varð fyrir miklum skaða sem hann á aldrei eftir 

að jafna sig á. Það er hægt að líkja þessu við baráttu kristinna manna og múslima víða um 

heim þar sem að menn geta ekki lifað í sátt og samlyndi út af trúarbrögðum sem engu 

skipta í stóra samhenginu. Mikið ofbeldi tengist nefnilega oft á tíðum fótbolta og hefur 

þetta ofbeldi oft endað með ósköpum.       

 Diego Armando Maradona er af mörgum talinn vera einn besti fótboltamaður sem 

hefur gengið á þessari jörð. Í Argentínu er til söfnuður þar sem menn tilbiðja Maradona 

sem hálfguð, það er maður sem er getinn af guði og dauðlegri manneskju alveg eins og 

Akkíles í grískum fornsögum. Eini munurinn er að það er vitað að Maradona var til enda 

lifandi í dag, en ekki eru allir eins vissir um að Akkíles hafi verið til í raunveruleikanum.  

Þessi söfnuður telur um 500.000 manns og telja þeir árin frá fæðingu Maradona þannig 

að hjá þeim væri árið 59 (Selhi, M. (2017). Með þessum söfnuði er hægt að sjá að fótbolti 
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getur verið trú þar sem að leikmenn eru dýrkaðir og dáðir af stuðningmönnum sínum eins 

og Jesú hjá kristnum mönnum eða Múhammeð hjá múslimum. Það er oft litið á leikmenn 

sem hálfgerða guði og var einn þeirra Robbie Fowler kallaður guð af stuðningsmönnum 

Liverpool og var hann dýrkaður og dáður af stuðningmönnunum þar sem að hann raðaði 

inn mörkum fyrir félagið á sínum tíma. Ekki á þó Fowler sérstakann söfnuð eins og hinn 

magnaði Maradona. Þetta er gott dæmi fyrir það hvernig leikmenn verða tótem hjá sínum 

liðum sem að stuðningsmennirnir tilbiðja eins og heilagar verur, eins og þegar að 

frumbyggjar tilbiðja heilaga hluti sína eða önnur trúarbrögð þar sem alltaf er eitthvað 

tótem sem menn sjá sem heilagt samkvæmt kenningu Durkheims um trúarbrögð. 

 Leikmenn eru oft sagðir gera ómennska hluti þegar að þeir leika listir sínar á 

vellinum. Markmenn t.d. eru stundum að gera kraftaverk með vörslum sínum þegar að 

þeir bjarga liðum sínum frá tapi, eða þá að framherjarnir séu að krossfesta andstæðingin 

með mörkum sínum (Fulconis, F. Og Pache, G. 2014). 
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2 Fótboltaáhugi á Íslandi 

Íslenskir stuðningsmenn eru duglegir við að fara til Evrópu til að sjá sín uppáhaldslið spila 

þar sem ferðaskifstofur bjóða upp á ferðir á leiki vinsælustu liðanna. Þeir sem halda með 

þessum erlendu liðum styðja liðin sín gegnum súrt og sætt og margir taka góðan þátt í 

stuðningmannaklúbbum liða sinna, fá sér húðflúr með nafni liða sinna eða ganga alltaf í 

keppnistreyjum liða sinna. Á Íslandi eru stuðningsmannaklúbbar fyrir mörg lið í ensku 

knattspyrnunni. Lið eins og Liverpool, Manchester united, Arsenal, West Ham og fleiri lið 

eiga stuðningsmannaklúbba hér á landi og er mikill félagsskapur í þessum klúbbum þar 

sem menn hittast  og horfa á leikina saman á skemmtistöðum bæjarnins. Eins og kemur 

fram hér að ofan þá telja skráðir stuðningsmenn Liverpool á íslandi 2100 (Liverpool.is). 

Það mætti líkja þessum stuðningi sem trúarbrögðum þar sem að fólk dýrkar og dáir þessi 

lið og fylgir þeim eins og þetta sé fjölskylda þeirra. Það að horfa á liðið sitt spila mætti líkja 

við þegar fólk fer í kirkju þar sem það er sungnir sálmar, en á vellinum eru sungin lög um 

liðið og leikmenn þess og einnig um ófarir andstæðinganna.   

 Vinsældir fótbolta á Íslandi kemur líka fram á internetinu þar sem að heimasíður 

eru til á internetinu sem fjalla eingöngu um fótbolta. Fótbolti.net, 433.is og spjallsíður 

stuðningsmannahópa þar sem eingöngu er að finna fótboltatengt efni og umræður. 

Sérstakar íþrótta rásir eru til hér á landi sem sýna mjög mikið frá mismunandi íþróttum, 

sérstaklega fótbolta. Beinar útsendingar eru næstum um hverja helgi þar sem að 

íslendingar geta séð sín uppáhaldslið spila. Ekki bara að það séu beinar útsendingar heldur 

eru ýmsir umræðuþættir í sjónvarpinu líka, þar sem sérfræðingar fara yfir mörkin og þau 

atvik sem eiga sér stað í leikjum helgarinnar. Þessi fjöldi heimasíðna og allar þessar beinu 

útsendingar sýnir að á Íslandi er mikill áhugi fyrir fótbolta og er ekkert lát á vinsældum 

hans.   
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3 Fyrri rannsóknir 

Það hafa verið gerðar margar rannsóknir á stuðningmönnum íþróttaliða og þeim 

stuðningsmönnum sem að halda með erlendum liðum en ekki liðum í þvi landi sem að 

þeir búa í. Ekki voru til neinar íslenskar rannsóknir um þessi efni en nokkrar erlendar 

rannsóknir fjalla um þessi mál.        

 Meigindleg rannsókn sem var gerð á norskum háskólanemum árið 2004 sýnir að 

af 132 nemendum sögðu  86 eiga sér uppáhalds lið og voru 23 sem völdu ensk lið sem 

uppáhaldliðin sín (Melnick, M. J. og Wann, D. L., 2004). Þessi rannsókn sínir að það eru 

ekki endilega bara íslendingar sem leita yfir landssteinanna þegar kemur að þvi að styðja 

erlend fótboltalið. Þrátt fyrir að deildarkeppni Noregs sé stærri og betri en íslenska deildin 

þá horfa menn greinilega mikið á enskan fótbolta þar í landi. Í þessari rannsókn Melnick 

og Wann (2004) kom einning fram að áhrifavaldar í liðsvali væri fyrst samfélagið, síðan 

jafningjar,foreldrar og skólinn.       

  Rannsókn Melnick og Wann (2010) á stuðningmönnum í Ástralíu sýndi svipaðar 

niðustöður á áhrifavöldum á vali á liði en munurinn var sá að þar í landi voru vinir fyrsti 

áhrifavaldurinn síðan foreldrar, skólinn og seinast samfélagið. Í annarri svipaðri rannsókn 

sem var gerð á grískum nemendum af Theodorakis og Wann (2008) voru það vinir sem 

voru í fyrsta sæti síðan foreldrar og þá samfélagið og skólinn.   

 Nyla R. Branscombe og David Wann (1991) gerðu rannsókn á áhrifum þess hvað 

það að halda með liði eykur sjálfstraust fólk. Niðurstöðurnar rannsóknarinnar sýndu það 

að halda  með liði eykur sjálftraust hjá fólki og lætur því líða betur með sjálft sig. Einnig 

minnkar það líkurnar á þunglyndi, fyrringu og vondum tilfinningum.  

 Norðmenn hafa svipað og íslendingar mikinn áhuga á enskum fótbolta. 

Samkvæmt mannfræðinguringnum Hans K. Hognestad  og rannsókn hans (2006) á 

norskum stuðningsmönnum horfa norðmenn mikið á enskan fótbolta. Komst hann að 

þeim niðurstöðum að norskir aðdáendur liða utan Noregs hafi sterk tengsl við þau lið sem 

að þeir halda með. Talar hann um að meðal leikjafjöldi sem að stuðningsmenn í Oslo 

horfðu á sé sami meðalfjöldi leikja og ársmiðahafi frá Englandi mætir á eða um 50 leikir. 

Þetta sýnir að stuðningsmenn í noregi horfa jafn mikið á leiki og þeir sem búa í 

Manchester. 
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4 Aðferðir og gögn 

Hér verður farið yfir hvaða aðferðir voru notaðar í þessari rannsókn til að afla gagna. 

Verður þátttakendum lýst og sagt frá hvernig þeir voru valdir. Einnig verður talað um 

hvernig þessi rannsókn var gerð og hvernig var unnið úr gögnum. 

  

4.1 Aðferðir félagsfræðinnar  

Í rannsóknum í félagsfræði er notast við tvær megin aðferðir það er megindlegar og 

eigindlegar rannsóknir. Megindlegar rannsóknir skoða oftast stóra hópa t.d. með 

spurningnakönnunum á meðan eigndlegar skoðar oft minni hópa með því að nota t.d. 

viðtöl (Hennink, Hutter og Baley, 2011). Við þessa rannsókn voru notaðar eigindlegar 

aðferðir, þar sem fimm viðtöl voru tekin og greind.      

 Eigindlegar rannsóknir snúast um að reyna að skilja reynslu fólks út frá þeirra 

sjónarhorni. Eigindlegar rannsóknir eru notaðar til að skilja eða útskýra hegðum, skoðanir 

og reyna að skilja reynslu fólks (Hennink, Hutter, Baley, (2011).    

 

4.2 Úrvinnsla gagna 

Viðtölin sem eru notuð í þessa rannsókn voru tekin bæði á heimilum fólks og í Háskóla 

Íslands á tímabilinu 10. apríl til 2. maí 2019. Voru viðtöl tekin upp á síma og síðan afrituð 

í tölvu, voru þau síðan tekin og þemagreind til að finna hvað var sameiginlegt með 

viðmælendum. Lengd viðtalanna var breytileg og fór eftir hversu mikið einstaklingarnir 

höfðu um málið að segja.  

 

4.3 Viðmælendur 

Rannsókn þessi er um íslenska stuðningsmenn erlendra knattspyrnuliða. Mjög margir 

hafa áhuga á fótbolta á Íslandi þannig að það var ekki erfitt að fá viðmælendur. Fimm 

viðtöl voru tekin við fólk sem hefur mikinn áhuga á fótbolta. Þátttakendur voru fengnir 
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þannig að rannsakandi auglýsti eftir viðtölum á facebook og létu svörin ekki á sér standa, 

þar sem að fjórir karlmenn og ein kona gáfu sig fram. Voru tekin í hálf-opin viðtöl þar sem 

rannsakandi og viðmælandi spjölluðu saman um stuðning þeirra á fótboltaliðum og hvort 

að þeim þætti fótbolti væri trúarbrögð hjá íslendingum.    

 Þeir viðmælendur sem tóku þátt í þessari rannsókn fá allir dulnefni þannig að 

ákveðið var að gefa þeim nöfn sem tengdust þeim liðum sem að þeir halda með. 

          

Fowler: Fowler er 29 ára karlmaður. Hann er einhleypur, barnlaus og heldur með 

Liverpool á Englandi. 

Cantona: Cantona er 27 ára gamall karlmaður. Hann er einhleypur, barnlaus og styður 

Manchester united á Englandi. 

Summerbee: Summerbee er 29 ára karlmaður. Hann er einhleypur, barnlaus og styður 

Manchester city á Englandi. 

Grobbelaar: Grobbelaar er 44. ára karlmaður. Hann er giftur, á fjögur börn og styður 

Liverpool á Englandi. 

Owen: Owen er 34. ára kvenmaður. Hún er gift, á tvö börn og styður Liverpool á Englandi.

 

5 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður farið yfir niðurstöður rannsóknarinnar. Þegar búið var að greina 

viðtölin þá komu þessar þemu fram; fjölskyldan, tilfinningar,trú, ekki trú og lítil tenging. 

Verður núna farið yfir þessi þemu hvert fyrir sig og komið með umfjöllun um hvert og eitt 

þemu. 

 

5.1 Fjölskyldan 

Samkvæmt Sigrúnu Júlíusdóttur (2001) er fjölskylda hópur einstaklinga sem á 

sameiginlegt heimili þar sem þeir deila með sér ábyrgð, tómstundum, tilfinningum, 

ábyrgð og verkefnum, og eru þau skuldbundin hvert öðru í siðferðilegri og gangkvæmri 

hollustu. Margir viðmælanda sögðu að fjölskylda sín hefði haft mikil áhirf á það hvaða 
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fótboltaliði ætti að halda með. Þegar að Fowler var spurður út í af hverju hann héldi með 

Liverpool var svarið hans stutt en hnitmiðað; 

   

öö ég fékk ekkert um það ráðið.. ég er bara vel upp alinn. 

Þegar hann er spurður hvort hann hafi bara verið alinn upp sem liverpool maður endurtók 

hann sig og sagði „Bara vel upp alinn“. 

Cantona hafði svipaða sögu að segja þ.e. að hann var bara alinn upp sem Machester 

united stuðningsmaður. Sagði hann að pabbi sinn hefði haft þessi áhrif á hann; 

Ég held með Manchester united því að ég er alinn upp við það og... það var mikill 

united stemmning á heimilinu og pabbi að láta í sér heyra þegar að leikir voru í 

gangi... Hann horfir mikið á fótbolta, sérstaklega manchester united. 

 

Owen fékk líka litlu ráðið um hvaða liði hún fékk að halda með í barnæsku. Pabbi 

hennar hafði töluverð áhrif á val hennar á meðan að bróðir hennar skipti um lið eins og 

hún segir sjálf þegar hún var spurð út í af hverju Liverpool varð fyrir valinu; 

Af því að faðir minn eee hélt með Liverpool ég held að það hafi verið svona.. hann 

svona... honum fannst það vera besta liðið eitthvað í heimi og ööö en svo bróðir minn 

aftur á móti fór bara fór og sveik lit og fór eitthvað að halda með Chelsea þannig þú 

veist... en ég hérna... það virðist vera að synir séu oft bara með uppsteit við feður 

sína fara að halda með öðrum liðum. 

 

Hinir tveir viðmælendurnir voru ekki úr fjölskyldu sem að hofðu á fótbolta eða voru 

að styðja einhver sérstök lið. Summerbee vildi t.d velja eitthvað annað heldur er vinir sínir 

og ákvað að halda með Manchester city. Þegar hann var spurður af hverju Manchester 

city hafi orðið fyrir valinu svaraði hann; 

heyrðu það var bara... það héldu allir með... eins og ég segi ég kem ekki úr 

íþróttafjölskyldu sko þannig að það var ekkert eitthvað... engin pressa frá mömmu 

eða pabba eða einhverju systkinum til að halda með liðinu þeirra sko... þannig að það 

héldu allir með united og Liverpool og mig langaði að halda með einhverju öðru. Já 

ég ööö og city varð fyrir valinu...  voru með töff búninga og Shaun Wright-Philips var 

góður... hann er svona cult hero hjá mér. 
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5.2 Tilfinningar  

Miklar tilfinningar tengjast því að fylgjast með fótbolta þar sem stutt er milli hláturs og 

gráturs. Úrslit leikja geta haft mikil áhrif á fólk og getur það eyðilagt heilu daganna fyrir 

fólki ef liðinu þeirra gengur illa. Þegar horft er að fóbolta sést að það eru miklar tilfinningar 

í þessu bæði hjá stuðningsmönnum og leikmönnum. Í sjónvarpinu er oft sýndir fullorðnir 

karlmenn sem eru grátandi í stúkunni, bæði af gleði og sorg. Viðmælendur voru einnig 

margir sammála um það að úrslit leikja hefði áhrif á tilfinningar þeirra og hvernig þeim 

liðu.           

 Summerbee var spurður hvort að úrslit leikja Manchester city hefði áhrif á það 

hvernig honum liði. Summerbee fannst úrslit leikja hafa mikil áhrif á það hvernig honum 

liði, en hann sagði; 

Nei... já þetta hefur samt skemmt kannski svona helgar fyrir manni sérstaklega þegar 

þeir klúðara einhverju... átti mjög erfiða viku þegar þeir duttu út úr meistaradeildinni  

um daginn það voru erfiðir dagar og líka þegar að vinir manns eru að skjóta á mann 

sko, þá verður maður að halda aftur af sér að missa ekki... ég get alveg viðurkennt 

það að ég var næstum búinn að slútta einni vináttu sko eftir það... það var búið að 

skjóta á mig allt of mikið þannig að ég... jújú þetta hefur, hefur mikil áhrif á... þetta 

getur haft áhrif á andlegan líðan sko. En ég er bara heppinn að þeim er að ganga vel 

þannig að þetta er ekkert búið að vera of erfitt sko... en þegar gengur vel aftur á móti 

myndast náttlega væntingar líka þannig að það verður erfiðara að tapa í hvert einasta 

skipti. 

 

Folwer var líka á því að þetta hefði áhrif á hann og viðurkenndi hann að hafa misst stjórn 

á tilfinningum sínum, þar sem að hann hafði einu sinni brotið símann sinn í tilfinninga 

rússíbana; 

Maður hefur þú veist öskrað og hent fjarstýringunni í vegginn og símanum.. ég braut 

einu sinni símann yfir leik. 

 

Cantona hafði líka á orði að hann yrði oft æstur og pirraður þegar hann horfði á sína menn 

spila en sagðist ekki hafa misst stjórnar á skapi sínu; 

Ég hef ekki beint misst stjórn á skapi mínu nei, en maður hefur æsts og... orðið 

svona... pirraður.  
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Grobbelaar sagðist oft hafa verið æstur hér áður fyrr en hafi þroskast upp úr því, þó það 

sé alltaf leiðinlegt að tapa. Hann segir svo frá; 

jájájá en ég... allavegna hérna áður fyrr þá varð maður alveg vitlaus en en ég held að 

maður þroskist með aldrinum og hérna þó að það sé nú alltaf leiðinlegt að tapa þá 

hérna.. kemur það í ljós að hérna að þetta breytir svo sem ekki miklu fyrir mann hérna 

á klakanum sko þannig að hérna að maður getur lifað með þessu. 

Þegar Owen var spurð hvort að því hvort að úrslit hefðu áhrif á hana sagði hún að það 

gerði það. Hún talaði samt manninn sinn til þvi hann varð oft of æstur þegar hann var að 

horfa á leiki með sínu liði. Hún svaraði spurningunni eftirfarandi; 

Já og hérna það var oft að eyðileggja daganna hjá manninum mínum... þangað til að 

ég sagði bara við hann að þú veist... þetta er bara fótbolti það er ekki þú fáir eitthvað 

breytt þessu skilurðu þú veist... auðvitað verður maður oft eitthvað sár og pirraður 

ef að þeir eru eitthvað að skíta en þú veist aða eru bara ekkert að eyðileggja heilu 

daganna fyrir manni skilurðu þú veist. 

spurð hvort hún hefði lent í áflögum eða misst stjórnar á tilfinningum sínum í hita leiksins 

hafði hún ekki lent í því og benti á að hún gæti engu breytt ; 

eee nei.. eða þú veist... nei ekki út frá Liverpool... mmm ætli ég hafi brotið glas?? Nei 

ég held ekki... ég bara þú veist, þetta er ekki... ég breyti þessu ekkert.. þetta bara eins 

og og að verða brjálaður útaf því að það er vont veður þú veist...þá ertu soldið 75% 

buinn að akveða að vera í vondu skapi því þú býrð á Íslandi... Þannig að maður þarf 

bara að taka þessu öllu. 

Owen og Grobbelaar höfðu bæði farið á leik með sínu félagi Liverpool en það var mikil 

tilfinningastund fyrir þau bæði, þar sem tár komu fram. Grobblelaar lýsir því svo þegar 

hann kom á Anfield í fyrsta skipti; 

Bara kominn í mekka bara... það var náttlega æðislegt maður... alveg felldi tár þarna 

í byrjununni og þú veist þetta var bara dásamlegt að fara þarna sko... það bara 

draumur og gæsahúð... 

Owen hafði svipað að segja þegar hún segir frá ferð sinni til Liverpool; 

Já þú veist ég svona.. það eiginlega... jú það var svona óraunverulegt að vera þarna 

en það var líka.. það var ekki fyrr en það var byrjað að syngja alllur völlurinn þá fékk 

ég svona smá tár í augað sko.. ég hélt einmitt að ég væri ekki eitthvað sú sem fengi 

tár í augað en það kom alveg þú veist... þegar maður var bara eitthvað vó.. þú veist  

það er svo mikil eining eitthvað í gangi.. maður heyrir alla einhvernveginn syngja 

saman... awww við erum öll hérna saman.. skiluru... það eru einhvernveginn allir með 

sama tilgangin þarna sko þannig að já það var alveg soldið svona... þetta var mjög 

mikil upplifun sko. 
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5.3 Ekki trú 

Trúarbrögð eru á niðurleið í vestræna heimi (Giddens og Sutton, 2013) og gæti verið að 

fótboltinn væri að taka við. Fótbolti er eins og áður segir trúarbrögð hjá mörgum. Þegar 

að viðmælendur voru spurðir út í hvort það mætti líkja stuðningi þeirra við trúarbrögð 

voru flestir ekki á því að þetta væru trúarbrögð Þegar að Summerbee var spurður út í 

hvort hann liti á sinn stuðning sem trúarbragð var hann ekki á því að þetta væri 

trúarbragð. En þetta hafði áhrif á hans daglega amstur, en hann sagði svo þegar hann var 

spurður; 

Ég er ekki trúaður... og ég veit það ekki sko trúarbrögð... jújú þetta er ákveðin, þetta 

eru ákveðið þannig concept en ég myndi aldrei fara að gera neitt í nafni city eða.. eða 

ef að þeir myndu fara að setja einhverjar setja mér einhverjar reglur, ég myndi ekki 

fylgja því sko... en þú veist... trú, trúarbrögð kannski... nei ekki beint sko en en eins 

og segi ég meina þetta hefur áhrif á mitt daglega líf og daglega amstur á hvejrum 

einasta degi því maður er að fygjast með þessu og... og eins.. þetta getur skemmt og 

gert helgarnar fyrir mig,þær geta verið góðar eða vondar þannig að... þannig að þetta 

er stór partur af mínu lífi þótt að mér finnist þetta ekki beint vera trúarbragð þannig 

séð sko. 

Owen var líka á því að þetta væru ekki trúarbrögð hjá sér en sagði að hjá mjög mörgum 

væru þetta ákveðin trúarbrögð; 

mmm ég veit hvert þú ert að fara með það sko.. en ég er bara ekki svona alveg... ég 

er alveg heitur stuðningsmaður en þetta er ekki svona.. ég myndi halda að það er 

einmitt fólkið sem að verður geðveikt brjálað ef liðið þess tapar og svona.. það eru 

þeirra trúarbrögð sko.. þannig að ég myndi alveg og ég skil það alveg upp að 

einhverju marki sko.. nema bara þangað til að ég áttaði mig á þvi að það er svo margt 

sem að maður geutr verið að pirra sig yfir í lífinu er er svo bara mikill óþarfi... þú ert 

bara að gera þér   lífið miklu einhvernveginn erfiðara... þannig að.. en þú veist fyrir 

mér nei en fyrir örugglega mjög mörgum já, myndi ég segja. 

Grobbelaar fannst þetta ekki heldur vera trúarbrögð en hann sagði þegar hann var 

spurður; 

Jaaaa.... ég veit það ekki hvort ég myndi segja að þetta væru trúarbrögð en en en 

hérna... maður heldur með af öllu hjarta, þegar þeir vinna þá er maður glaðari... það 

er bara þannig... Þegar að þeri tapa.. maður finnur fyrir því... en hérna eins og ég segi 

bara með aldrinum þá... þá veit maður að þetta er ekki líf og dauðinn... þannig að ég 

nei... ég held að þetta séu ekki beint trúarbrögð.. 
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5.4 Fótbolti sem trú 

En þegar að viðmælendur voru spurðir að þvi hvort að þeim fyndist íslendingar líta á 

fótbolta sem trúarbrögð, voru þau öll sammála því að þetta væru trúarbrögð hjá mörgum 

af þeim sem fygjast með íþróttum. Summerbee sagði samt að boltinn hér á landi hefðu 

ekki gæðin til að líta á það sem trúarbragð, en körfubolti sagði hann að hefðu hörðustu 

stuðningsmennina. En hann orðaði svo hljóðandi;  

Kannski ekki knattspyrnuna en körfubolta stuðningsmennirnir eru lang harðastir og þar 

er þetta, þar er þetta ákveðið kult sko. Sérstaklega í Breiðholtinu þar sem ég er frá. 

Rannsakandi minnir á Suðurnesin sem dæmi og heldur þá Summerbee áfram og segir; 

já... en það er bara magnað að fylgjast með strákunum úr Breiðholtinu t.d. ghetto 

hooligans, þeir eiga það til að fara yfir strikið og gleyma sér í hita leiksins.  

Minnist rannsakandi þess að stuðningsmenn ÍR í Körfubolta hafi nýverið verið sakaðir um 

að vera með ljótt orðbragð gegn samkynhneigðum á leik og Summerbee heldur áfram að 

tala og segir; 

Já algjörlega og þetta eru... en þeir eru búnir  að gera ógeðslega flott starf þessir 

strákar en þeir eru að mætia.. þeri keyra á Ísafjörð á leiki og hittast, hittast á hverjum 

einasta leik þá er.. hittast þeir saman fyrir leik upp í Seljarskóla og það er, það er bjór 

og söngvar og þetta er alveg svona... þetta er smá kult hjá þeim sko. Þannig að.. mér 

finnst bara... fótboltinn er ekki alveg á þessum stað hérna á Íslandi og það er og það 

er körfuboltinn sem er með sterkustu stuðningsmennina þar. 

Grobbelaar var á því að fótbolti væri trúarbrögð hjá sumum einstaklingum sem styðja 

erlend lið. Sagði hann að heilu dagarnir væru ónýtir hjá sumum og fjölskyldulífið í rúst.  En 

hann segir svo frá; 

Sumum... ég veit um menn sem eru.. fjölskyldumenn sem eru ónýtir heila viku ef liðið 

þeirra er að tapa.. það bara fjölskyldulífið fer í rúst... þannig að hérna... já hjá sumum 

er það það. 

Owen myntist á landslið Íslands þegar hún var spurð hvort að henni fyndst fótbolti vera 

trú hjá íslendingum þar sem að þetta sameinaði þjóðina. Owen orðar þetta svo; 

Já sérstaklega eftir að karlalandsliðinu okkar fór að ganga vel og komast á þú veist 

em og hm og eitthvað og gera bara einvehrja ótrúlega hluti... þú veist það þarf bara... 
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af þvi að okkur er að ná góðum árangri í hérna í þvi skiluru það svona sameinar... og 

gerir einhvernveginn.. það svona þjóðarhjartað er að slá skiluru þá svona jæa að vissu 

leiti... þú sérð það að hvað fór aftur stór prósenta út sko á EM þarna, var það ekki 

bara eitthvað 10% þjóðarinnar eitthvað bull mikið sem fóru... allavega einvehr stór 

hluti svona eee eitthvða sem annað land gæti ekki státað sig af.. þannig að já ég held 

það sko, en einmitt einsog ég segi þegar að vel gengur þá er það þannig en skiluru þú 

veist öööö svo hoppa kannski allir af vagninum þegar að illa gengur.. þá eru allir svona 

soldið tilbúnir að beila sko bara... það eruallir vinir og góðir og peppaðir þegar að að 

gengur vel sko.. sem er alveg fínt skiluru en þú veist það má alveg líka styðja þetta 

eru flottir gauar og ee stelpur líka, þær eru ótrúlega góðar líka. 

Þegar hún er spurð nánar út í þetta þá sértaklega með  íslenska stuðningsmenn erlendra 

knattspyrnuliða þá líkti hún þessu við bæjarríg; 

algjörlega og þetta er svona..  aa þetta er nýji hrepparígurinn held ég eða þú veist. 

Svona eins og var í gamla daga þá var fólk alveg brjálað út í hvort annað bara út af 

þvi að það bjó þarna í einhverjum nágrannabæ skilurðu... þetta er svona já þetta er 

bara þú veist staðgengill þess sko.. það er kannski minna þvi að landið hefur 

smækkað með öllum.. þú veist, þú getur farið með flugvél og bíl og eitthvað þú veist.. 

þetta er ekki hestar.. einhverjar dagleiðir á hesti... þannig að það er svona þá kannski 

hefur það smækkað en þetta hefur tekið soldið yfir þú veist að... já ég held að þú 

getir alveg sagt að það sé... það er mikill rígur á milli... sérð það bara á facebook og 

svona... þú veist ööö mér þykir það kjánalegt sko en ekki það að mér finnst sumt af 

þessu fyndið eitthvað... ég myndi bara adrei vera týpan sem póstar þessu. 

Bæði Fowler og Cantona fannst þetta vera trúarbrögð hjá sér. Þegar að Fowler var spurður 

útí hvort þetta væri trúarbragð hjá honum svaraði hann „Þetta eru trúarbrögð fyrir mér“. 

Þegar hann var spurður nánar út það hvort að Liverpool væri hans trú sagði hann 

„Liverpool er mitt trúarbragð... já“. Bætti hann svo við; 

Bara heilög stund þegar að Liverpool keppir.. hvað sem er á dagskrá... það fer út í 

sandinn þegar að.. og Liverpool kemur í staðinn... Maður lætur allt ganga... Liverpool 

gengur fyrir allt. já sama hvað það er... brúðkaup hjá mömmu, ég myndi 

einhvernveginn láta það seinka fyrir Liverpool leik... eða hvað sem er. Það er ekkert 

heilag þegar kemur að því. 

Cantona var líka á þvi að þetta væru trúarbrögð fyrir honum og sagði;  

   já,Þá væri manchester united minn... allah  

Með þessu sést að Cantona sér liðið meira sem einhverskonar guð eða eitthvað æðra 

heldur en hann sjálfan. Hann og Fowler sjá klúbbana sína sem eitthvað æðra eða eitthvað 

heilagt, sem þeir bera mikla virðingu fyrir. 
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5.5 Mikið fylgst með 

Það að fylgjast með liðum sínum sýnir að fólk heldur með þeim af alvöru þ.e. þetta er 

áhugmál þeirra.  Viðmælendur fylgdust næstum allir mikið með liðum sínum og horfðu á 

næstum hvern einasta leik. Þegar Summerbee var spurður hvort hann  horfði á leiki þá 

sést að hann leggur mikið á sig til að vita hvað er að gerast hjá sínum mönnum, svaraði 

hann svo; 

Ég reyni það, já ég missi nú ekki af miklu sko og ef ég missi á leik þá tek ég highlights 

pakkan eða horfi á leikinn eftir á. 

Owen sagði að hún reynir að horfa á alla leikina þessa daganna og komu Grobbelaar og 

Fowler með svipuð svör að um að þeir reyni að horfa á alla leiki. Cantona aftur á móti 

horfði ekki á alla leiki en sagði að ef hann þegar hann hefur tíma og stað þá kemst hann 

ekki hjá þvi. En hann sagði þegar hann var spurður hvort hann horfði á alla leiki; 

ekki alla leiki nei en ég... þegar ég hef tíma og stað að þá... þá getur maður nú ekki 

annað en horft á boltann. 

Einnig fylgjast viðmælendur líka mikið með fréttum að sínum félögum. Eins og 

Summerbee orðar það þá missir hann ekki af neinu. En hann svarðaði svo þegar hann var 

spurður út í hvort hann fylgdist vel með sínum mönnum; 

Já ég missi ekki af neinu sko.. ég er með þá á öllum samfélagsmiðlum og allar fréttir 

ég fæ notification þegar eitthvað gerist þannig að maður er alltaf með puttann á 

púlsinum. 

Grobbelaar fylgist líka vel með fréttum þegar kemur að sínu liði og segir; 

já það er mikið verið að lesa og fylgjast með þeim... hverjir eru að spila í hvaða formi 

þeir eru.. þannig að hérna ég held að það sé ekki hægt að segja annað. 

Owen var ekki á því að lesa allt sem kæmi á netið með liði sínu, en fylgist samt með ef það 

eru einhver vafaatriði. Það er oft mikið um vafaatriði í fótbolta og eru oft miklar umræður 

um það sem gerist í leikjunum. En Owen sagði svo frá þegar hún var spurð út í hvort að 

hún fylgist með þeim fréttum sem koma af liðinu; 

Jájá ég er að followa þá á facebook og svona... er alltaf að kíkja á hvaða liði þeir ætla 

að tefla fram hverju sinni sko... það er alltaf svona...þeir eru kannksi... ætli þeir séu 

ekki búnir að setja inn núna að það er tæpur klukkari í næsta leik sko.. styttist í það 

sko... þannig að jú ég fylgist með sko og svona jújú ef maður sér eitthvað.... ég nenni 

ekkert að vera að lesa eitthvað allt sem þeir pósta og eitthvað svoleiðis sko... alls ekki 
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sko en ef það er eitthvað svona... eitthvað vafaatriði eitthvað svona sem að gerist 

sérstaklega þá finnst manni gaman kannski að lesa eitthvað um það sko. 

 

5.6 Lítil tenging 

Viðmælendur voru spurðir hvort að þeir tengdu mikið við liðið sem að þau héldu með og 

borgina sem að liðið kemur frá, en viðmælendur voru oftast með litla tengingu við 

borgina. Tveir af þeim sem var talað við höfðu ekki komið í þá borg sem að liðið þeirra 

kemur frá þ.e. Manchester. Þau þrjú sem héldu með Liverpool höfðu öll komið til 

borgarinnar og farið á leik á Anfield road heimavelli Liverpool. Þrátt fyrir það fannst tveim 

af þeim þau ekki að hafa neina tengingu við borgina heldur bara liðið. Þegar að 

Summerbee var spurður hvort hann hefði einvherja tenginu viðManchester city svaraði 

hann;  

ee ja... nei.. kannski þú veist... maður segir alltaf við þegar að city er að spila. Ég segi 

alltaf við eigum leik um helgina... einhvernveginn, ég hef ekki einu sinni farið á leik 

með þeim.. ég held að við...  þá kannski er maður þu veist  að tala bara um 

stuðningsmenn city manni líður þannig. En ÍR er það mikil tenging sko við 

körfuboltann, við hittumst oft að horfa á körfuboltann þar, eins og þeir eru í úrslitum 

núna á móti KR og það er búin að vera hörku... hörku keyrsla... en hérna... jújú maður 

hefur alltaf einhverja tengingu, ég er í stuðningsmannaklúbbnum og þannig.... þannig 

að tengingin er kannski sú bara vera hluti af stuðningsmannahóp. 

Summerbee hefur greinilega mun meiri tengingu við ÍR í Breiðholti heldur en við 

Manchester city sem er skiljanlegt þar sem að þetta er hverfisliðið hans. En þrátt fyrir það 

finnst honum hann hafa tengingu með þvi að hann er í stuðningsmanna hóp fyrir sitt lið. 

Þegar Owen var spurð að þvi hvort henni fyndist hún hafa mikla tengingu við Liveprool, 

fannst henni ekki tengingin vera mikil en samt einhver; 

Nee eða tengingu nei nei ég hef náttúrulega komið þangað fyrir 10 árum.. ég var 

örugglega bara stödd þar fyrir nákvæmlega 10 árum upp á dag eee þú veist tengingu 

við Liverpool nei ekki þannig sko. Pabbi bara hélt með Liverpool og þá svona... fór ég 

að halda með Liverpool og svo bara...þegar maður heldur með Liverpool þá fer 

maður að hata einhver önnur lið og þá verður ekkert aftur snúið sko... þannig að já 

tengingin mín er ekkert þannig eitthvað brjáluð sko. 

 

Þegar Cantona var spurður að þvi hvort hann hefði meiri tengingu við Manchester united 

heldur en æsku félag hans Leikni Reykjavík, sagði hann þettta væri öðruvísi þar sem hann 



23 

hefði aldrei farið á leik á Old trafford heimavelli liðsins. Cantona sagði svo frá þegar hann 

var spurður út í það; 

Mmm Það er öðruvísi.... ég hef nú aldrei komið til Manchester, þannig að... þetta er 

annað öööö Þetta er náttlega bara spurning að halda með einvherju af stóru liðunum 

og maður bara valdi þetta kornungur útaf pabba... þegar maður nánast hafði ekki vit 

og þá var maður farinn að halda með liði.  

Þegar Grobbelaar var spurður um hvort honum fyndist hann hafa einhverja tengingu 

fannst honum þetta bara partur af fjölskyldunni; 

Ég veit það ekki... Liverpool er bara partur af fjölskyldunni það er bara þannig.  

Fowler aftur á móti fannst hann hafa mikla tengingu við borgina og leið vel þegar að hann 

var þar. Fowler sagðist hafa komið til Liverpoolborgar og liði ávalt vel þegar hann var í 

borginni. Hann tengdi vel við fólkið í borginni og bar henni góðar sögur; 

Ég hef farið þarna nokkrum sinnum og það er bara... svona ööö ég veit ekki hvað það 

er.. bara svona heimabær einhvern veginn. Líður vel þarna og bara yndislegt.. 

Rannsakandi spyr hann þá hvort hann horfi á sjálfan sig sem scouser (sem er heiti yfir þá 

sem búa í Liverpool og nágrenni) svaraðir hann; 

Já ég er bara scouser.. tengist fólkinu þarna vel... yndislegt fólks... bara gaman að, 

bara  gaman að vera þarna sko. Jú ég myndi segja að ég hefði tengingu bara við þetta 

fólk.. bara mikla. 

 

6 Samantekt 

Það sést á þessum niðurstöðum að þeir sem talað var við tengja sig allir við ensk 

fótboltalið. Það að þrír af þessum fimm einstaklingum hafi byrjað að halda með liði út af 

fjölskyldum sínum sýnir að vinsældir enskrar knattspyrnu á Íslandi hefur varað lengi, þó 

það sé ekki hægt að alhæfa það út frá þessari rannsókn þar sem rannsakandi hefur ekki 

gögn yfir aðra en þá sem tóku þátt í þessar rannsókn. Vinsældir enskrar knattspyrnu koma 

ekki á óvart miðað við alla þá umfjöllun sem að ensk knattspyrna fær hér á landi í 

fjölmiðlum. Fyrir nokkrum árum var aðeins einn leikur sýndur á viku í íslensku sjónvarpi á 

meðan í dag eru oft þrír til  fjórir leikir á dag sýndir í beinni útsendingu um helgar. Ekki 
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bara að það séu beinar útsendingar frá leikjum heldur eru líka umræðuþættir þar sem 

mörk og ýmis atriði eru skoðuð gaumgæfilega af sérfræðingum. Fjölskyldan hefur 

greinilega mikil áhrif á börn  þegar að þau fara að halda með erlendum liðum, en ætla má 

að þegar að þau velji íslensk lið er það oftast hverfisliðið sem verður fyrir valinu. Það er 

hægt að sjá það á þvi að viðmælendurnir héldu oftast með þeim liðum sem þeir ólust upp 

með í hverfinu sínu þegar þeir voru að vaxa úr grasi, t.d. voru ÍR og Leiknir Reykjavík 

íslensku lið þeirra sem komu úr Breiðholtinu. Það að fjölskyldan skipti máli er í samræmi 

við niðurstöður úr rannsóknum sem komu hér á undan þar sem að fjölskyldan hafði líka 

áhrif á ástralska, norska og gríska stuðningsmenn. Í þessari rannsókn höfðu vinir aldrei 

áhrif á það hvaða liði var haldið með.       

 Tveir viðmælenda litu á stuðning sinn við liðin sín sem trúarbrögð á meðan aðrir 

litu ekki beint á þetta sem trúarbrögð hjá sjálfum sér. Aftur á móti fannst viðmælendum 

fótbolti vera trú hjá mörgum stuðningsmanninum sérstaklega þegar kemur að erlendum 

liðum. Íslensk fótboltalið hafa ekki þau gæði sem að þessir stóru klúbbar hafa og gæti það 

haft áhrif á það að það er ekki horft á það sem trúarbrögð að halda með íslensku liði. En 

eins og einn viðmælenda sagði þá er það frekar körfuboltinn þar sem að mætti líta þetta 

sem trúarbrögð. Liverpool var vinsælasta liðið meðal viðmælenda þar sem þrír af þeim 

fimm sem voru tekin viðtöl við héldu með Liverpool, aðrir héldu með Manchester united 

og Manchester city.          

 Einn viðmælenda talaði um að það væri heilög stund þegar hann horfði á leiki með 

Liverpool. Eins var þetta trúarbragð hjá honum sem ýtir undir kenningu Durkheim um 

eitthvað heilagt. Það er semsagt heilög stund þegar að lið spila og leggur fólk mikið á sig 

til að missa ekki af einum einasta leik hjá sínu liði.     

 Allir viðmælendur fylgdust vel með sínu liði og horfðu á flesta leiki en aftur á móti 

fannst öllum nema einum viðmælenda hann ekki hafa mikla tengingu við liðið nema þá 

að tilheyra stuðningshóp þeirra. 

7 Lokaorð 

Trúarbrögð eru á undanhaldi í hinum vestræna heimi og er trú byrjuð að skipta fólk minna 

máli heldur en hún gerði hér á árum áður. Það er hægt að sjá þetta á íslndi þar sem fleiri 
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og fleiri segja sig úr þjóðkirjunni, eins og sjá má á þeim fréttum sem koma um þau mál. 

Íþróttir eru aftur á móti að verða vinsælli og vinsælli með hverju árinu og ekki finnst 

íslendingum leiðinlegt að sjá landa sína standa sig vel á erlendri grundu í íþróttum. 

Íslenskir íþóttamenn eru að gera góða hluti í margskonar íþróttum svo sem fótbolta, 

handbolta, körfubolta, golfi og svo mætti lengi telja. Ísland á líka góða stuðningsmenn 

sem fylgja sínum liðum bæði hér heima og svo erlendis. Fjölskyldan hefur mikil áhrif á það 

hvaða lið er valið þegar að börn byrja að halda með liðum enda oft foreldrar sem ala 

börnin sín upp við ákveðin lið. En jafningjahópurinn hefur líka áhrif, kannski ekki á hvaða 

liði er haldið með heldur frekar hvort að þau byrji að fylgjast með fótbolta.  

 Þetta efni mætti rannsaka mun betur á Íslandi þar sem margir íslendingar eiga sín 

uppáhaldslið og fylgjast mun meira með evrópskum fótbolta heldur en íslenskum. Það 

eru margir hér á landi sem styðja erlend fótbolta og er vöntun á íslenskum fræðilegum 

rannsóknum á þessu sviði. 

. 
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