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"Sist på bollen var Socialdemokraterna." 
Om fotbollsmetaforer i allmänspråket 
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Det språk som används i kommunikation om fotboll – fotbollsspråket – kan betraktas som ett av 
världens största specialspråk. Samtidigt, i kraft av fotbollens ställning som världens största sport 
och som en del av dagens globala mass- och populärkultur (jfr Goldblatt 2007), kan det även ses 
som en dimension av allmänspråket (Bergh & Ohlander 2012). Ett tydligt tecken på detta är de 
tillskott av fotbollsrelaterade uttryck som det svenska allmänspråket kontinuerligt berikas med. 
Ett exempel ges i rubriken (från en debattartikel om svensk flyktingpolitik hösten 2015), där 
metaforen, och idiomet, (vara) sist på bollen åskådliggör senfärdighet.  

Sportens språk har sedan länge, ofta under påverkan från engelskan, utgjort en källa till 
bildspråklig förnyelse i allmänspråket. Exempel kan hämtas från bl.a. boxning (kasta in 
handduken), friidrott (höja ribban) och ishockey (raka puckar). Fotbollsspråket framstår idag 
som den klart största inspirationskällan, inte minst sedan 1990-talets mediala explosion, med bl.a. 
ett ständigt ökande utbud av fotboll i en mängd TV-kanaler.  

De flesta fotbollsmetaforerna verkar kretsa kring spelets oundgängligaste delar: målet och bollen. 
Bland målrelaterade uttryck återfinns t.ex. (missa) öppet mål, flytta målstolparna; även självmål. 
Bollen samspelar gärna med verbet springa (”... när hela Kultursverige sprang på samma boll”), 
eller med adjektiv som först, sist och sen (jfr rubrikexemplet). Vissa uttryck är mer indirekt 
knutna till mål och boll, t.ex. stolpskott och långskott; andra är mer "perifera": på motståndarens 
planhalva, från sidlinjen, gult/rött kort ("Rött kort för regeringens politik mot huliganerna”). 

På så vis blir, genom en idiomatiseringsprocess, fotbollens fackuttryck allmänspråkets metaforer. 
Det framstår som en angelägen och attraktiv forskningsuppgift att genom korpus- och 
webbaserad metodik (bl.a. via Språkbanken) mer ingående kartlägga och analysera denna 
fortlöpande förnyelse i dagens svenska språkbruk. 
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