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This is a quantitative study about stereotypes and racism in Swedish sports 

journalism. We researched if the two major national evening newspapers use 

racial or ethnical stereotypes to describe football player’s abilities on and off 

the field in the first division of football Allsvenskan. The main finding was 

that ethnical nordic players more often then non-ethnical players where 

described after there mental abilities rather then their physical. We could also 

see a tradition of descriptions of black players in forms of stereotypes and 

believes that still exists in society today. We used the hegemony theory to 

explain why this was the cause. The study concludes that sports journalism is 

written from the perspective of and for the ethnical Swedish population. 
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1. Inledning 

Hösten 2012 spelas en allsvensk match på Råsunda mellan AIK och Gefle. AIK hade 

haft det motigt under matchen och bestämde sig för att byta in Karikari. Uppe på 

pressläktaren satt den numera pensionerad tv-kommentatorn och sportjournalisten 

Bosse Hansson bredvid sin gamla kollega Mats Strandberg som kommentar matchen 

för Sveriges radio. När bytet sker kan de som lyssnar på sändningen tydligt höra hur 

Bosse Hansson i bakgrunden uttrycker sin frustration över att “ännu en svarting” 

skulle in på planen. Kommentaren uppmärksammades stort i medierna de följande 

dagarna och Bosse Hansson blir anklagad för att vara rasist. När han i 

nyhetsmagasinet Aktuellt får möjlighet att uttala sig ber han inte om ursäkt för 

ordvalet utan försvarar sig med att påstå att svarta spelare har samma spelstil. Flera av 

hans gamla kollegor tar Bosse Hansson i försvar och menar att de kommer från en 

annan generation där uttryck som svarting var vanligt och inte nödvändigtvis behövde 

vara rasistiska. Debatten som följde handlade bland annat om hur färgade 

fotbollsspelare ofta beskrivs på liknande sätt i medier. I DN-debatt skrev Carl-Gustaf 

Scott, forskare vid Södertörns universitet, ”Rasistiskt präglade beskrivningar av svarta 

idrottsmän har länge förekommit i svensk sport journalistik”. Det vi reagerade på var 

inte ordvalet Bosse Hansson uttryckte utan innebörden han gav orden. Att en 

sportjournalist med så lång erfarenhet av idrotten menade att färgade spelare spelar på 

samma vis. Speglar Bosse Hanssons uppfattning om “svartingar” en rasism som finns 

inom den svenska sportjournalistiken? 

 

Stereotyper och rasism inom sport har funnits i årtionden. Medier har ofta fungerat 

som en reflexiv spegel av det samhällen och maktförhållandena (Dahlén, 2008). I 

1800-talets USA handlade det om rasdiskriminering genom att via lagar exkludera 

färgade idrottare från att delta i tävlingar. Sport har på så vis spelat en fundamental 

roll i reproduktionen av ojämlika maktförhållanden i samhället (Brookes 2002). I dag 

är rasdiskrimineringslagarna borta men samtidigt lever många förutfattade meningar 

knutna till ras och etnicitet kvar i sportvärlden. Ur både ett sport- och medieperspektiv 

handlar det om att tillskriva idrottsutövare olika egenskaper och kvaliteter baserade på 

etnicitet, ras eller nationalitet. Mediernas roll blir att reproducera förutfattade 

meningar som finns i samhället. Ett exempel är bevakningen av OS i Berlin 1936. 

Många svenskar hade aldrig på egen hand träffat eller sett en färgad människa utan 
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fick förlita sig på beskrivningen av spelen och idrottarna via tidningar och 

radiosändningar. Svenska medier beskrev olympiaden som en raskamp. Svarta 

idrottare liknades med “vilda djur i djungeln” eller “naiva lekfulla barn” (Dahlén, 

2008). Rasismen blir tydlig när man läser om den afro-amerikanske idrottaren Jesse 

Owens i Svenska Dagbladet. Journalisten Sten Selander, även medlem i Svenska 

Akademin, skriver under rubriken “Neger olympiaden” den 11 augusti 1936 om Jesse 

Owens: “Hela hans snälla, fula ansikte skiner i ett vänligt grin då han fullkomligt 

obesvärat troppar tillbaka till sin overall” skulle detta då betyda försätter Selander “att 

negrerna är oss vita överlägsna som idrottsmän? Förmodligen; och tänker man efter är 

detta helt naturligt (...) Idrotten är också eller borde åtminstone vara lek, vara en 

pånyttfödelse till pojken inom oss. Och skulle då inte negrerna, dessa stora barn, 

kunna leka bättre än vi andra?”. Vidare menar Selander att, eftersom sport bara är en 

lek behöver vi inte “ta idrott så förbaskat allvarligt” och att vi vita européer inte 

behövde oroa oss över vår förträfflighet som ras då “den verkliga överlägsenheten 

framträder på andra mer väsentliga områden; där bräcker oss negrerna inte”. Svarta 

ansågs i det samhället vara ointelligenta och om de lyckades som idrottare handlade 

det om lekfullhet eller naturlig talang. Vita däremot lyckades slå dessa med 

överlägsen intelligens. Kan vi hitta spår av denna människosyn i form av stereotyper i 

dagens sportjournalistik? Är Bosse Hansson uttalande en förlängning av ett språkbruk 

och ideologi från ett gammalt Sverige eller kan vi hitta liknande beskrivningar i 

dagens medier? Är det så att färgade spelare oftare beskrivs som lekfulla 

naturbegåvningar och vita som intellektuellt överlägsna?  

Under stora sportevenemang som Fotbolls-EM och -VM matas vi med nationella 

stereotyper. Italienare är divor, den tyska lagmaskinen och den lekfulla 

sambafotbollen från Brasilien är bara några exempel. Ofta kan man höra 

fotbollsexperter i tv-sofforna fråga sig hur vi i Sverige skall kunna nå framgångar. 

Inte sällan är det vår svenska förmåga till organisation som sägs vara nyckeln till 

framgång. Betyder det då att andra lag har en oförmåga till organisation, att vi 

svenskar har ett intellektuellt försprång vi kan utnyttja för att mäta oss med 

naturbegåvningen utanför våra gränser? Nu är inte Sverige ett etniskt homogent land. 

Många av våra största fotbollsprofiler har en annan etnisk och kulturell bakgrund. 

Beskrivning av Sveriges kanske största stjärna Zlatan Ibrahimovic handlar ofta om 

hans osvenska spelstil som härstammar i hans uppväxt i det invandratäta förorten 
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Rosengård utanför Malmö. (Furevik, 2003). Den amerikanska sociologen och 

historikern George M. Fredrickson tar upp fenomenet med sociokulturell rasism, där 

vissa områden skapar en oföränderlig kulturell defekt hos personen. Betyder det att 

Rosengård och dess invånare inte är en del av Sverige eller kanske inte en del av det 

Sverige som ingår i den kulturella hegemonin som media vänder sig till. Martin 

Mutumba, en av de svarta fotbollsspelarna i AIK-matchen Bosse Hansson uttalade sig 

om, är född och uppvuxen i Sverige. Martin Mutumba har fostrats i svenska 

föreningar, av svenska tränare och gått genom svenska ligasystem hela vägen upp till 

toppen av fotbollsallsvenskan. (www.fotbolltransfers.com) Trots det är det hans 

etniska bakgrund och hudfärg som blir avgörande när en av vår tids största 

sportjournalister, Bosse Hansson, skall bedöma Mutumbas kvalitet och egenskaper på 

fotbollsplanen. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår uppsats är att ta reda på om det finns skillnader i beskrivningar, 

baserade på ras och etniskturspung, av allsvenska fotbollsspelare i svensk 

sportjournalistik idag. Och om, vad är då utmärkande? Kan dessa skillnader i 

beskrivningar förklaras utifrån postkoloniala diskurser och stereotyper i 

sportjournalistiken?  

Syftet med uppsatsen är att kunna bidra till diskussion om etniska och rasistiska 

stereotyper i Sverige. Kan en reproduktion av dessa stereotyper bidra till en 

underströmning av rasism eller “vi mot dem”-känsla i samhället? Vilken roll spelar 

den svenska sportjournalistiken i skapandet av sociala konstruktioner, nationella 

identiteter och etniska stereotyper i Sverige?  

Genom att peka ut olika idealspelartyper hoppas vi kunna visa vilka skillnader utifrån 

ras och etnicitet som återfinns i dagens sportjournalistik. Finns det spår av 

exkludering och vilka spelaregenskaper samt ideal står över andra? Peter Dalhén 

skriver att “negativa egenskaper tillskrivs eller projiceras på motståndarna (...) vi är 

inte som motståndarna “de andra” (2009: 446). Med andra ord, om “vi” beskrivs vara 

bra på något blir de andra automatiskt inte det. Detta kallar Stuart Hall för “bipolära 

motsatser” (Hall, 93:10).  
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Det här vill vi undersöka genom en kvantitativ innehållsanalys baserad på 

Aftonbladets och Expressen allsvenska “Fotbollsbiblar”. I biblarna får varje allsvensk 

spelare en kort beskrivning av sina förmågor och det är utifrån dessa vi vill se hur de 

sportliga stereotyperna målas upp och om det finns samband i hur olika etniciteter 

beskrivs. 

 

- Förekommer det stereotypa beskrivningar av allsvenska fotbollsspelare i svensk 

kvällspress i dag? 

- Vilka olika egenskaper tillskrivs spelarna? 

- Vilka fysiska och mentala färdigheter beskrivs som positiva eller negativa och kan 

dessa knytas till etnicitet och/eller ras? 

- Förekommer det några rasistiska diskurser i materialet, i sådana fall hur? 

 

1.2 Hypotes 

Vi tror att det råder en rasistisk och etnisk diskriminering av hur allsvenska 

fotbollsspelare beskrivs i svensk sportpress. Vi tror oss att med hjälp av Aftonbladet 

och Expressens bilagor kunna finna tydliga spår av detta. Allt eftersom 

sportjournalistiken som genre inte är lika hårt granskad som till exempel utrikes- och 

debattsidor. Sportjournalistiken är till för att underhålla och behöver därför inte vara 

politiks korrekt (Furvik, 2003). Att fördomar grundade på ras och etnicitet existerar i 

journalistiken tror vi kan förklaras genom ett kulturellt arv som bygger på 

kvarlevande konservativa tankegångar från tidig nationalism, under nationalstaternas 

uppkomst på 1800-tal där “de andra-tänket” sattes i bruk (Brookes, 1992). Att dessa 

fördomar har reproducerats vill vi förklara genom rådande makthierarkier vars starka 

normer utvecklats, fast belägna, inom en styrande hegemoni. Hegemonin mellan olika 

kulturer har sedan imperialismen och kolonisationen utformats och bestäms av vita 

män, ett så kallat patriarkalt samhälle. Denna hegemoni kan förklara den kulturell 

praxis som hålls av olika etniska grupper i dag. 

 

2. Bakgrund  

2.1 Sport och samhälle 

Sport har en stor betydelse för jordens befolkning och avspeglas i deras dagliga 
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sociala liv. Evenemang som Fotbolls-VM, Vinter- och Sommar-OS, Tour de France 

och Super Bowl är tävlingar som följs av en världspublik. Dessa blir på så vis bland 

de största gemensamma erfarenheter och referenspunkter som jordens befolkning 

delar i dag. (Coakley & Pike, 2009). Sport är en kulturell sfär där känslouttryck för 

det nationella är accepterade, närmast en norm, som tar sig utryck som knappast 

skulle vara godtagbara i andra sammanhang. Känslorna för det gemensamma, om 

Sverige och det svenska, blir som allra mest tydliga i samband med stora 

idrottsevenemangen (Eriksson, 2006). Mediesändningar förmedlar bilder, texter och 

ljud med budskap om olika kulturer vilka skänker erfarenheter till publiken om hur 

vår värld ser er ut. För många unga människor har sporten en större betydelse än vad 

politiken har. Trots att politiken påverkar deras liv i större omfattning identifierar man 

sig lättare med sport. Vart man än befinner sig, hemma, på jobbet, på en middag eller 

på semester förs samtal om sport. Dessa konversationer är ofta vänliga och beroende 

av vilken sport man utövar eller vilket lag man sympatiserar med. Sådana intressen 

men också samtalen i sig kan berätta en hel del om en människa och identifiera 

hennes bakgrund och värderingar. (Coakley & Pike, 2009) 

 

Man kan se och förklara sporten som en reflektion av samhällets sociala 

konstruktioner, vilka i sin tur hänger ihop ur ett historiska, ekonomiska och politiska 

perspektiv (Coakley & Pike, 2009). Rod Brookes (2002) skriver att sport spelat en 

fundamental roll i reproduktionen av ojämlika maktförhållanden i samhället. På så 

sätt återupplevs allt som finns i den riktiga världen i sportvärlden. Samma stereotyper 

och ideologier. De färgades kamp i USA mot den vita normen har präglat och 

reflekterats genom sporthistorien. Vi har Martin Luther King och boxaren 

Muhammed Ali som på 60-talet, under medborgarrättsrörelsen, var två slagskämpar 

fast som krigade inom var sitt fält. Den klassiska bilden på Tommy Smith och John 

Carlos från OS 1968 i Mexiko där de båda symboliskt, på prispallen inför en 

mångmiljon publik, knöt sina nävar i luften för de svartas kamp är bara ytterligare ett 

exempel på vikten av sport som en social och ideologisk förankring i våra liv. Detta är 

tydliga paralleller dragna mellan den mänskliga samhällsutvecklingen och 

sporthistorien. (Dahlén, 2009) 

 

Sport börjar för de flesta som en lek. Inte vet ett barn att de på sin första idrottsträning 

tar ett steg in i en socialiseringsfas, byggd på traditionella normer som länge funnits i 



 
 

  10 (53) 
 

samhället. Det är viktigt att vara medveten om de olika sociopolitiska faktorerna när 

vi studerar sport utifrån ett sociologiskt perspektiv. Traditioner och det sociala syftet 

skiljer sig inte bara i mellan olika sorters idrotter utan kan se olik ut eftersom själva 

innebörden och betydelsen skiljer sig världen över. (Coakley & Pike, 2009). Detta kan 

delvis hjälpa oss att förklara varför idrottare har olika egenskaper. Hur medier sen 

väljer att beskriva idrottare har skapat problemen då stereotyper karaktäriserar raser, 

etniciteter och nationaliteter. “Man föds inte med en rasideologi. Vi införskaffar den 

med tiden då vi integrerar med andra och lär oss betydelsen av fysiska karaktärsdrag.” 

(Coakley & Pike, 2009: 320) Så varför skulle en fotbollsspelare, född i Sverige, som 

har afrikanska föräldrar, tillskrivas en annan etnicitets eller ras stereotyper än en 

svensk när fotbollsspelaren har fått en svensk fotbollsutbildning? 

 

2.1 Ras, etnicitet och nationalism 

I vår litteratur beskrivs rasism som komplex att undersöka inom idrotten. Själva 

begreppet rasism beskrivs av Stuart Hall som “en social praxis där kroppsliga 

kännemärken används för klassificering av bestämda befolkningsgrupper” (Hall, 

1993:5). Rasism som begrepp är inte helt oproblematiskt. Termen används ofta 

svepande och oreflekterat för att beskriva de fientliga eller negativa känslor mot en 

etnisk grupp eller de känslor ett “folk” hyser för en annan grupp och de handlingar 

som dessa känslor leder till (Fredrickson, 2005). Rasism handlar om att tillskriva 

olika permanenta och oföränderliga egenskaper baserade på hudfärg medan etnicitet 

definierar en grupp med gemensam kulturell och nationell bakgrund. I vardagsspråk 

brukar dessa två termer användas för att beskriva samma sak. Under 1800-talets 

Europa fungerade den etnocentriska nationalismen, tanken på ett land och ett folk, på 

samma vis som rasism. På så vis kan man tala om rasism genom att olika etniciteter 

tillskrivs olika oförändliga egenskaper. 

 

Begreppet etnicitet används i sin enklaste form inom forskningsanalyser för att kunna 

kategorisera människor och grupper. Det kan handla om vem som är svensk, judisk 

eller same men begreppet kan i sin förlängning också användas för att olika kulturer, 

som förortskultur och gruppen börsmäklare. Etnicitet har använts för att dels beteckna 

och avskilja olika grupper, dels för att rangordna och visa på skillnader i förhållande 

till en majoritetsgrupp. Det finns tre ansatser som är relevanta när man talar om 
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etnicitet. Den första ansatsen är essentialistiska perspektivet som menar att ursprung 

och tillhörighet är oföränderligt. Människor födds in i sin etnicitet som i sin tur är en 

uppsättning objektiva egenskaper definierade utifrån språk, tradition, religion och 

georgiskt läge. (Wikström, 2009) Den andra ansatsen är konstruktionism. Etnicitet ses 

som en skapelse genom sociala processer. Man är inte svensk utan det är något man 

blir. (Wikström, 2009) En tredje ansats är postkolonial teoribildning. Ur det 

perspektivet ser man att etnicitet är socialt och språkligt konstruerad. Eftersom 

språket är under ständig förändring är också etnicitet under förändring och det man 

tittar på är vem som äger makten till att definiera språkets innebörd. Gemensamt för 

de olika sätten att använda sig av etnicitet analytiskt har att göra med klassificering av 

människor och grupprelationer av något slag. Etnicitet har på många områden kommit 

att ersätta användningen av begrepp som nationalitet, ras, folkgrupper och folkslag. 

(Wikström, 2009). 

Vi väljer, även om det är känsligt i Sverige, att använda begreppet ras, baserad på 

hudfärg, för att det blir intressant att studera eftersom det fortfarande har en social 

betydelse. Ras kan ses som ett snävare fenomen än etnicitet. Etnicitet förknippas med 

en subjektiv konstruerad grupptillhörighet baserad på gemensamt språk, kultur och 

religion, medan ras är objektivt konstruerad (Wikström, 2009). 

Inom den postkoloniala teorin fokuserar man på likheten mellan begreppen eftersom 

de sociala konsekvenserna är likvärdiga. Den postkoloniala teorin betraktar varken ras 

eller etnicitet som något du har, utan något som skapas för att särskilja och 

hierarkisera mellan människor. På så vis får etnicitet och ras samma sociala effekter 

när man diskrimineras på grund av hudfärg eller etniska särdrag. Det kan med andra 

ord finnas en rasism som är jämförbar. (Wikström, 2009). Stuart Hall menar att det 

går visuellt att urskilja vita och svarta, på samma vis går det att urskilja mellan olika 

etniciteter därmed blir biologisk rasism och kulturell-etniskt differentiering båda 

tecken på rasistiska strategier. (Wikström, 2009) 

Rasism inom sport har historiskt tagit flera uttryck. Vissa sporter har varit segregerade 

genom regler. Svarta tilläts inte bli medlemmar eller delta i sporter som tennis och 

golf (Dalhén, 2009). Andra sporter har varit dominerade av svarta som till exempel 

basket. På andra sätt kan vi se en segregering inom yrken knutna till sport. Det finns 

en underrepresentation av svarta på ledande positioner inom yrken som tränare, 
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administratörer och sportjournalister (Brookes, 2002). Även i specifika sporter inom 

lag går det att hitta segregering. Trots att en klar majoritet av NFL-spelarna är svarta 

är gruppen underrepresenterade på den ledande positionen quarterback i lagen 

(Mercurioa & Filak 2010).  

 

Det fanns tidigt inom sport en biologiskt knuten rasism. Inom basket kan vi känna 

igen dessa genom fraser som “White man can’t jump”. Även om de biologiska 

skillnaderna mellan raser sedan länge i det etablerade forskningssamhället varit 

triviala lever dessa kvar i samhället och bland medierna (Brookes, 2002). 

 

Rasism uppstod som begrepp först i början på 1700-talet för att klassificera 

människotyper. Rasism fick sitt fäste under upplysningen när biologer som Carl Von 

Linné började intressera sig för rasbiologi. Tidigare hade man tillskrivit hästar, 

kreatur och andra djur egenskaper. Det faktum att man hade fastställt att visa djurraser 

var överlägsna andra förebrådde otvivelaktigt den biologiska rangordningen av 

människans olika särdrag (Fredrickson, 2005). Detta kan kallas för biologisk betingad 

rasism. Fredrickson tar även upp det rasdarwinistiska perspektivet vilket ansåg olika 

raser var anpassade till olika miljöer. Européer var överlägsna afrikaner eftersom de 

hade utvecklat en mer innovativ hjärna som svar på det tuffa klimatet i Europa. Svarta 

var således dumma och lata då de inte behövde oroa sig för mat som fanns i överflöd. 

(Fredrickson, 2005). 

 

Under 1800-talet utvecklades i takt med nationalismen också en rasism som utgick 

från etnicitet och baserade sig mer som en ideologi för att berättiga kolonialismen. 

Tyskar var på ett sätt och fransmän på ett annat sätt, folk blev till ras (Fredrickson, 

2005). Rasismen som ideologi nåde en kulm i mitten av 1900-talet med öppet 

rasistiska regimer i USA, Tyskland och Sydafrika. Efter andra världskriget, genom 

medborgarrättsrörelsen och till slut upplösningen av apartheid så finns det inte längre 

några öppet rasistiska stater i världen. Bara för att rasismen som ideologi till stora 

delar försvunnit lever den ändå kvar. Rasismen behöver inte fullt stöd av stat eller 

institutioner. Rasism behöver inte heller vara bygd på ideologin om olika rasers 

ojämlikheter. Individer och institutioners diskriminering kan leva kvar och ibland till 

och med frodas under ett sken av icke-rasism (Fredrickson, 2005). Fredrickson menar 

att rasism, som en gång främst ansågs vara en fråga om åskådning eller ideologi, kan 
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nu yttra sig i institutionella och sociala mönster med negativ effekt för de som tillhör 

gruppen som betraktas som raser, även om det inte finns någon medveten tro på att de 

är underlägsna eller föraktliga. 

 

Peter Dalhén (2009) förklarar rasism inom idrotten som en ideologi mer än en teori. I 

ett ideologiskt resonemang menar han att rasismens värderingar av grupper är 

indelade föreställningar som tillkännager olika grupper, till exempel samhällsklasser, 

politiska partier och under en viss tid olika samhällen. Värderingarna behandlar och 

betraktar också kulturella och etniska skillnader som medfödda och dessa skulle vara 

oföränderliga. Ras som begrepp är socialt och kulturellt skapat. För att söka 

förklaringar till varför vissa etniska grupper är bättre än andra tenderar medier, i 

större uträckning än forskarsamhället, att leda till biologiska genetiska skillnader 

medan förklaringen snarare tycks ligga i sociala och kulturella skillnader mellan olika 

etniska grupper. (Davids, 1990). 

 

2.2 Mediers makt och reproduktion 

Mediereproduktion är summan av vad medierna producerar dag in och dag ut på sina 

redaktioner. Det är deras framställning och återskapande av verkligheten som 

allmänheten får ta del av i pappers- och webbtidningar samt genom nyheter och 

program på tv och radio. Pierre Bourdieu förklarar begreppet reproduktion genom 

habitus som är en persons handlings- och dispositionsmönster vilka är inlärda. Vi 

socialiseras in i samhället där medierna spelar en viktig roll som socialisationsagent. 

Detta leder till att individen gör vissa specifika val och reproducera makthierarkier 

(Painter, 2002). 

 

I vår forskning intresserar vi oss för reproduktioner av olika stereotyper av allsvenska 

fotbollsspelare och varför de ser ut som de gör. Att jobba som sportjournalist innebär 

att du kan få jämföra svenskt med utländskt motstånd. Sportjournalistiken kan genom 

sitt språkbruk upprätthålla föreställningar om vad som är ”svenskt” och hör hemma i 

en svensk gemenskap, men det bidrar samtidigt till att peka ut saker som ”osvenska” 

och icke tillhörande en svensk gemenskap. (Eriksson, 2006).  

Journalistens förhållningssätt till materialet ska vara opartiskt, konsekvensneutralt och 

subjektivt (Erik Fichtelius, 2008). Hur vida detta är rimligt eller inte är en ständigt 
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pågående debatt i frågan om mediernas makt. Hur opartisk är sportjournalistiken när 

det svenska fotbollslandslaget förlorar eller vinner och vad har den för krav på sig? 

Agneta Furvik, skriver i sin magisteruppsats ”Om fotboll och dess föreställda 

gemenskaper” (2003) att “Sportjournalistiken både produceras och mot tas ofta som 

ren underhållning eller vad man kan kalla för infotainment och uppfattas sällan inte 

som fullständigt opolitisk, och ofta som djupt oskuldsfull”. Stämmer detta överens 

med vilken bild de förmedlar? Borde inte sportjournalistiken vara noggrannare med 

vilka signaler de sänder ut? 

 

Coakley & Pike (2009) skriver att sporten erbjuder “den största gemensamma arenan” 

där de största sportevenemangen äger rum. Är sportmedier medvetna om sin makt? 

Medierna har maken att benämna och klassificera verkligheten, vilket innebär att 

mediernas sätt att beskriva och representera denna verklighet blir den viktigaste källan 

till kunskap om sammanhang som vi själva inte är bekanta med (Hall 1997)  

Brookes skriver, i sin bok Representing Sports (2002), vikten av sportens roll i 

reproduktionen av ojämna maktrelationer. Det Brookes menar är hur mycket sporten 

betyder och har betytt för samhället, både positivt och negativt. Sen sextiotalet har de 

sociala normerna förändrats. Jämlikhet och jämställdhet har förbättrats på flera plan. 

Samtidigt har studier av sportmedier sedan sextiotalet och framåt spelat en stor roll i 

att stärka regressiva stereotyper, framför allt genom konservativa tankegångar kring 

“naturliga” skillnader. Dessa bakåtsträvande beskrivningar menar Brookes har hjälpt 

till att legitimera våra institutionella strukturer och makthierarkier, vilka fortsätter att 

reproducera ojämlikheter mellan ras och etnicitet över sportvärlden. 

Sportjournalistikens mall- och schablonartade sätt att tala och skriva på sätter 

standarden för framtida generationers journalister. “Detta innebär att de negativa 

aspekter som idrottare beskrivs utifrån helt omedvetet låter påverka nästa generation, 

som en del av kulturen i idrott” (Eastman & Billings, 2001:188).  

 

2.3 Stereotyper 

I sportjournalistiken förekommer ständigt beskrivningar och jämförelser. Idrottare 

porträtteras efter sina fysiska, mentala och tekniska färdigheter. Landslag tillskrivs 

gruppegenskaper allt för att man skall kunna jämföra mot andra landslag. Det förfaller 

att man använder sig av stereotyper när man betygsätter och skriver referat, för att 
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läsarna ska förstå.  

 

Michael Pickering (2001) förklarar att formuleringen av konceptet stereotyp började 

användas under 1920-talet av journalisten och författaren Walter Lippman. Ett 

signifikativt problem för konceptet, enligt Pickering var att man inom 

forskningsfälten inte definierade och använde sig inte av ordet på samma sätt vilket 

bidrog till ett dilemma. För att förklara vad stereotyp har kommit att få betyda och 

symboliseras använder sig Pickering av ett annat koncept, ”the other”, vilket vi 

tidigare nämnt som “de andra”. Koncepten pekar ut skillnader och håller dessa 

skillnader aktiva och aktuella. För att konkret beskriva begreppet kan man säga att en 

stereotyp skapas när man får en tanke som förenklar (oversimplifies) en annan person 

eller grupp. Dalhén visar hur vi använder oss stereotyper i sportjournalistiken med 

hjälp av Hugh O´Donnells arbete “Mapping the Mythical: A Geopolitcs of National 

Sporting Steretoypes” (1994), där O´Donndells kartlagt hur olika fotbollsländer 

beskrivs stereotypiskt av medier. 

 

O´Donnells resultat visade hur olika stereotyper representerades och maktbalansen 

mellan länderna. De centrala beskrivningarna i sportjournalistiken mynnar ut i en 

återspegling av ideologisk funktion med syfte att bevara det traditionella för att enkelt 

kunna skilja på länder genom att tillämpa olika psykologiska karaktärsdrag. Exempel 

på sådana kan låta som följande: 

• Britter – Har lejonhjärtan, är fantasilösa men har en större förmåga än andra 

att kämpa “til the bitter end”. 

• Tyskar – Disciplinerade och spelar en maskin- och pansarvagnsfotboll. 

• Afrikaner – Beskrivs som oerfarna, spännande, entusiastiska men saknar 

disciplin och samordning. 

• Nordbor – Förnuftiga och rationella men anses sakna effektivitet och dynamik. 

(O´Donndells, 1994) 

“Stereotyper är ett problem som vägrar upphöra. De återkommer, i olika kontexter 

och diskurser, som ett splittrande och bekymmersamt problem och fortsätter vara en 

central källa för påståenden i den politiska representationen” (Pickering, 2001). 
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Vad begreppet har orsakat och lämnat för konsekvenser finns det tydliga bevis för i 

kulturhistorien, socialantropologin och inom social rörelser som feminism och anti-

rasism. Trots att användandet av stereotyper är ett fördomsfullt sätt att beskriva 

sociala identiteter på så är det ofta ett vedertaget sätt att agera. Det finns en obalans i 

spridningen av stereotyper. Oftare förekommer negativa stereotyper än positiva. 

Stereotypiska beskrivningar är inte transparenta nog och inte tillräckliga trovärdiga 

för att kunna användas vid politisk representation. (Pickering, 2001). Dalhén (2009) 

är här inne på samma bana och tycker att mediers sätt att reproducera dessa nationella 

stereotyper, nämnda ovan, bara hjälper till att konstruera och bekräfta den nationella 

identiteten gentemot “de andra”. Enligt Eriksson (2006) bidrar sportjournalistiken 

med sitt språkbruk till en tydlig gränsdragning mellan Vi och De andra. 

Sportjournalistiken upprätthåller föreställningar om vad som är svenskt samtidigt som 

de bidrar till en andrafiering genom att peka ut dem som inte ingår i den nationella 

gemenskapen. Detta kan visa sig i utryck och beskrivningar om andra nationer, hot 

utifrån, men också i form av hot inifrån vilket reproduceras i dikotomin ”svensk-

invandare”. Eriksson (2006) skriver att sportjournalistiken ”har en tendens att inordna 

människor i kategorin invandrare, vilken sätts i ett motsatsförhållande till det svenska. 

Genom sådana dikotomier reproducerar genren tankar och språkbruk som 

upprätthåller strukturell diskriminering”.   
 

3. Teorier 

Vi har valt två samhällsvetenskapliga teoretiska begrepp för att kunna förklara våra 

undersökningsresultat. Habitus och hegemoni. Båda är samhällskritiska och vill 

förklara maktbalans och individens handlingar utifrån kulturen. Hegemoni ger oss en 

mer omfattande beskrivning på makronivå och kan förklara institutionella strukturer 

ur ett kulturellt, ekonomiskt och ideologiskt perspektiv medan habitus beskriver hur 

individer och gruppers handlingsmönster och beteende påverkas av normer i 

samhället. Vår forskning och det vi undersöker är komplext och kan inte bara 

diskuteras eller förklaras på en nivå. Vi använder därför en teoritriangulering för att 

förklara våra resultat på en mikro- och makronivå.  

 

3.1 Habitus 

Den franske sociologen Pierre Bourdieu har i sin samhällsanalys introducerat en rad 
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olika teoretiska begrepp. Bourdieus teori handlar om hur samhällets klassrelationer 

uppstår och återskapas (Lindgren, 2007) samt påverkas av maktstrukturer (Månsson, 

2007). Detta beskriver Bourdieu på individnivå med hjälp av begreppet habitus. 

Begreppet förklara individens handlande och agerande och hur det utvecklats i olika 

sociala miljöer (Månsson, 2007). Eller som Lindgren uttrycker sig ”habitus i korthet 

är liktydigt med individens socialt inlärda sätt att vara” (2007:169). En individs 

handling är alltid av en social och kollektiv karaktär. Genom att individen vistas och 

deltar i olika sociala miljöer tillägnar hen sig olika sätt att agera och förhålla sig. 

Eftersom människan i sitt liv kan leva och vistas i många olika sociala miljöer, blir 

hennes sätt att agera och förhålla sig format av de skilda erfarenheter hon fått i olika 

miljöer under sin levnadsbana. Vad individen då gör är att tillägnar sig ett habitus. 

(Månsson, 2007) 

 

De sociala miljöerna delar Bourdieu in i fält. Exempel på fält kan vara allt från 

modevärlden, universitetsfakulteten till sportjournalistikens redaktioner. Inom varje 

fält konkurrerar individen med hjälp av sitt habitus, alltså införskaffade 

handlingsmönster och positioner, om fältets dominerande kapitalform. 

Kapitalformernas värde bestämmer habitus (Lindgren, 2007) och är olika beroende på 

vilket fält den befinner sig i. Inom universitetets värld är till exempel ett intellektuellt 

kapital av större vikt än ekonomiskt kapital. Olika fält konkurrerar också med 

varandra om inflyttandet i samhället. (Månsson, 2007) 

 

Individers handlande inom fälten återspeglar i sin tur samhällets normer och på så sätt 

främjar makthierarkier. Painter (2002) utvecklar individens roll i habitus och dess 

sociala funktion. Han förklarar habitus som en medlande länk mellan objektiva 

sociala strukturer och individuella handlingar. Den medlande länken är enligt Painter 

olika system av sociala normer, förståelse- och beteendemönster som vi sedan som 

enskilda människor införlivar. 

 

Det är handlingsmönster i det vardagliga triviala som enligt Bourdieu skapar den 

sociala tillvarons struktur. Det är dessa handlingsmönster som är en del i att skapa de 

sociala, kulturella och strukturella olikheter som finns i samhället. (Månsson, 2007) 

Bourdieu frågar sig om människan agerar utifrån en extern stimuli och i vilken 

utsträckning resonerar människor hur deras handlingar influeras och bestäms av 
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strukturella faktorer. Bourdieu föreslår att det finns ett strukturellt praktiskt samband 

mellan struktur och förmedling när kommer till dialektiken. Dialektiken påverkar 

sociala relationer och styr samhällets olika positioner så som klassrelationer och kön. 

(Hillier & Rooksby, 2002).  

 

Vi vill undersöka hur denna dialektik påverkar journalisters beskrivning av etnicitet 

och ras. Varför tillskrivs olika spelare olika stereotyper. Vi vill med 

sportjournalistikens beskrivningar av stereotyper presentera hur Bourdieus teoretiska 

begrepp habitus och kapital kan appliceras genom denna samhällsvetenskapliga teori 

och förklara hur maktstrukturer reproduceras. Omformningen och reproduktionen av 

kapitalvärden är det centrala momentet i Bourdieus teori för att förklara hur makt och 

position kan reproduceras och omvandlas, och hur olika sociala grupper historisk sett 

har tillskansat sig makten. (Månsson, 2007) 

 

När en ung pojke eller flicka spelar fotboll har de flesta idoler som de ser upp till, 

härmar och tar efter. Någon som de vill bli. Habitus är något som är föränderligt som 

människan skaffar sig (Månsson, 2007). Den engelska sociologen Anthony Giddens 

pratar om dessa identiteter och livsstilar, om att människor inte bara identifierar sig 

genom endast en identitet, man har flera som formar en (Gauntlett, 2008). Så när du 

spelar fotboll kan till exempel du skaffa en eller flera identiteter. Du bildar samtidigt 

även en gruppidentitet med det laget du spelar i. Genom uppväxt, uppfostran, 

skolgång och sociala relationer med vänner och familjer utformas olika samhällen och 

klasser där identitetspositioner med habitus och sociala fält har en plats och grundas i 

kulturella värderingar. Värderingarna som i sin tur reproduceras av medier. 

 

3.2 Hegemoni 

För att förstå reproduktionens relation (mediers roll) till institutionella strukturer och 

makthierarkier använder vi oss av det teoretiska begreppet hegemoni. 

Nationalencyklopedin förklarar hegemoni som synonym till ledarskap eller ledande 

ställning, samt att hegemonin går ut på att bevara ett oförändrat tillstånd. Begreppet 

utvecklades av Antonio Gramsci. Gramscis arbete befinner sig i ett marxistiskt 

paradigm (Hall, 1996) och har influerat utvecklingen av marxistisk kulturell teori. 

Gramsci utvecklade ett koncept för att hjälpa oss förstå relationen mellan klass, kultur 
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och makt. (Baldwin, Longhurts, McCracken, Ogborn & Smith, 2004). Det är viktigt 

att påpeka att Gramsci inte har en generell teori men hans begrepp har varit användbar 

vid kulturella studier. (Hall, 1996) 

 

Gramsci vill med sitt teoretiska begrepp förklara hur den styrande makten i samhället 

lyckas behålla sin ställning trots uppenbara orättvisor. Gramsci menar att endast en 

del av förklaringen har att göra med den styrande klassens kontroll över tvångsmedel 

som militär och polis. Vidare syftar begreppet hegemoni till att förklara den makt som 

det styrande i samhället utövar i det dolda. Makten att forma alternativen och 

möjligheterna och på så vis legitimera den styrande klassens ställning och få den att 

framstå som spontan och naturlig. Ett slags legitimerande av orättvisor, där de 

underställda, i form av sunt förnuft, accepterar sin ställning. (Baldwin, Longhurts, 

McCracken & Ogborn, 2004) 

 

Gramsci förklarar hegemoni som dominans över kulturen, snarare än över det 

ekonomiska och politiska inflytandet. Makten råder även över attityder och 

förhållningssätt och bestämmer där med normerna i samhället. (Fontana, 1993). 

 

Brookes diskuterar hur begreppet hegemonin representerar den nationella hegemonin. 

“Sporten har haft stor betydelse i utformningen av nationella traditioner” (2003:89). 

Vilket har resulterat i att vissa sporter anses tillhöra vissa nationer eller sociala klasser 

mer än andra. Sporter kan även förknippas med olika nationer, samhällsklasser, ras 

och etniciteter till exempel så skriver Brookes om överrepresentation av 

afroamerikaner i den amerikanska basketligan. Så om vissa sporter kan till höra 

specifika grupper kan då vissa positioner och kvaliteter på planen förknippas med 

dessa grupper. Den nationella identiteten prövas ständigt. Via hegemonisk 

representation definieras nationella identiteter vilket på så sätt reproducerar 

dominerande intressen för olika samhällsklasser och etniciteter. Nationella identiteter 

bör inte ses som fulländade eller oproblematiska, utan som ständigt prövade på grund 

av globaliseringen som skapat mångkulturella samhällen. Eftersom både medier och 

regeringar främjar sportslig framgång förstärks olikheterna i beskrivningar för att 

kunna förmedla en representativ självbild av nationen. Därför väljer länder att 

identifiera sig med en viss sport eller en särskild idrottsstjärna. (Brookes, 2002). 
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Hegemonin kan även utmanas av andra kulturer, som då kallas för subkulturer, en 

reaktion mot en styrande. Exempel på sådana är medborgarrättsrörelsen i USA med 

OPHM, Olympic Project for Human Rights, OS i Mexiko 1964. Mediers roll i detta är 

uppenbar. Giddens menar att massmedier har en paradoxal roll i att utmana och 

fasthålla normer. Massmedier är ett forum som både upprätthåller gamla normer 

samtidigt som de möjliggör för nya. Dagens skrivande sportjournalister kan för oss 

framstå som inte tillräckligt självkritiska genom att medvetet eller omedvetet 

reproducera ett normbundet förlegat ideal. Stereotyper kan samtidigt som den 

förenklar en journalists jobb även bidra till en förenkling av vår världsuppfattning och 

skapa en missvisande bild av andra människor, kulturer och etniciteter.  

 

4. Metod 

Vi har valt att använda oss av en kvantitativ tvärsnittsstudie eftersom vi vill undersöka 

relationen mellan etniciteter och mediers beskrivning av spelarnas kvaliteter vid en 

given tidpunkt. Det centrala i vår undersökning är att få fram ett resultat som kan säga 

något om strukturen i medier snarare än processen där innehållet skapas. 

Undersökningens syfte är att se om det finns samvariationer och samband mellan 

olika grupper och beskrivningar i sportpressen. Vi har tre grupper att jämföra. 

Nordiska mot icke nordiska, etnisk nordiska mot icke-etnisk nordiska samt svarta mot 

vita. Med hjälp av vår frågeställning vill vi se om vårt material tillskriver olika etniska 

grupper annorlunda. Vår jämförande metod kommer kunna ge oss svar genom vår 

problemformulering som vi operationaliserar i vår kodbok till variabler. Vad vi 

jämför är vart spelaren kommer ifrån, om han tillskrivs positiva eller negativa fysiska, 

tekniska eller mentala egenskaper. Vilken egenskap beskrivs främst, den mentala, 

tekniska eller fysiska och slutligen vilka specifika attribut äger spelaren. Sedan har vi 

kategoriserat in spelarbeskrivningar under olika spelarideal för att kunna se ytterligare 

samband och enklare analysera vår data.  

 

4.1 Valda textkällor för analys 

Vi väljer att titta på Expressens och Aftonbladets allsvenska biblar. Inför varje 

allsvensk säsong kommer båda kvällstidningarna ut med en bilaga där tidningarna går 

igenom samtliga allsvenska spelares egenskaper och kvalitéer. Innehållet i biblarna 

kan betraktas som ett resultat av hur aktörer i medieorganisationen uppfattar och 
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beskriver sin omvärld. Dessa biblar visar tydligt hur Aftonbladet och Expressen ser på 

spelarnas styrkor och svagheter. 

 

4.2 Metod vid urval 

Vi har valt en yttre avgränsning av vår population genom att välja bort försvarare och 

målvakter och enbart titta på mittfältare och anfallare. På dessa positioner är 

representationen mellan etniska och icke-etniska som störst. Det möjliggör för 

tillfredställande jämförelser mellan grupperna där. Anledningen av det valet är därför 

att målvakter och försvarare är homogen och underrepresenterad av icke-etnisk 

nordiska spelare. Varför det inte finns lika många icke nordiska, icke-etniska nordiska 

eller svarta spelare på dessa positioner är också intressant, något som våra svar kan 

hjälpa till att förklara vid en framtida forskning av scouting-verksamheten och varför 

svenska talangscouter oftare väljer att söka spelare från andra icke nordiska länder 

med offensiva kvaliteter. 

 

Andelen mittfältare och anfallare kontra försvarare och målvakter är snarlik, med liten 

övervägande del av mittfältare/anfallare. Indelningen av en trupp brukar oftast 

presenteras i dessa två grupper det vill säga, defensiva och offensiva spelare precis 

som en landslagstrupp. Därför känns det också självklart för oss att undersöka 

anfallare med mittfältare som samma population och inte ställa den ena kategorin mot 

den andra. Vi har dock med variabeln om analysenheten är anfallare eller mittfältare 

för att kunna se om det finns några oväntade samvariationer. 

 

4.3 Kritisk diskussion av urval och metod 

Vi är medvetna om att en enskild metod inte kan mäta allt och att ett 

helhetsperspektiv är svårt att uppnå med vår metod. Men vi hoppas att vi kan hitta och 

bidra med en grund i hur sportjournalistiken bedömer kvaliteter utifrån etnicitet och 

ras som sedan andra kvalitativa studier skulle kunna förklara på ett mer 

tillfredställande sätt. Anledningen till att vi gör en tvärsnittsstudie är för att kunna 

säga något om strukturen, hur det ser ut i medierna, vid en given tidpunkt. Vi vill se 

hur det ser ut i dag och tittar inte på processen eller hur det förändrats över tid. Detta 

skulle självklart vara intressant för vidare studier men ett första steg måste vara att 

undersöka om fenomenet överhuvudtaget existerar i dag. Eftersom vi vill kunna dra 
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generella slutsatser och beskriva fenomenet genom att göra jämförelser inom två olika 

grupper passar sig den kvantitativa tvärsnittsstudien bra (Ekström, 2002). 

 

I texten beskrivs varje spelare med några rader och på det viset blir det tydligt att 

undersöka. Materialet är på så vis inte tidkrävande och möjliggör en effektiv analys. 

Eftersom varje beskrivning är mer eller mindre lika omfattande och producerade i 

samma kontext behöver vi inte oroa oss för omfånget eller vart i materialet 

beskrivningarna dyker upp i tidningen. Något som annars kan vara ett problem i 

kvantitativa studier (Ekström, 2002). Vi kommer enbart fokusera på frekvensen, hur 

ofta en beskrivning förekommer. På så sätt minimerar vi de egna tolkningarna och 

ökar validiteten i vår studie. Anledningen till att vårt urval är Aftonbladet och 

Expressen sportsidor är för de är de mest lästa och största i Sverige och ger därför en 

representativ bild för hur svensk kvällspress ser ut. Studien syftar att ställa frågor 

kring fenomen på en samhällsnivå och det är därför rimligt att titta på det två största 

tidningarna med störst genomslag. 

 

Tvärsnittsstudien är användbar när man vill undersöka ett fenomen vid en given 

tidpunkt (Halvorsen, 1992) och vi vill uttala oss om hur det ser ut i nutid. Varje bibel 

innehåller lite över 200 analysenheter och för att få en tillräckligt stort population 

kommer vi att använda oss av biblar från i år och två år tillbaka i tiden. Det ger oss en 

population av cirka 800 analysenheter vilket vi tycker är tillfredställande för att kunna 

dra generella slutsatser. Vi tycker att tre år tillbaka i tiden kan betraktas som nutid 

rörande de frågeställningar vi har. Förändringar i normer på det plan vi undersöker 

tenderar att ändras långsamt och vi finner ingen anledning att tro att det skulle skilja 

sig fundamentalt mellan dessa år. 

 

En vanlig kritik mot den kvantitativa innehållsanalysen är att den inte förmår att ta 

hänsyn till vilken kontext det som analyseras återfinns i. Text, rubrik, bildsättning kan 

spela en roll för hur budskapet i texten tolkas (Ekström, 2002). Vårt material 

produceras på exakt samma sätt, spelarna kommer i bokstav ordning, presenteras med 

lika stor bild där spelaren tittar in i kameran från samma vinkel, utan rubrik och i mer 

eller mindre samma omfång utan andra utomstående kommentarer. 
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För att få fram mätbar data i den kvantitativa innehållsanalysen måste vi omvandla 

text till siffror som vi sedan har valt att mäta på nominalskalenivå och presentera i 

tabeller. Ett problem som har uppstått är att vi haft många olika typer av 

beskrivningar som vi inte kunnat ge en unik variabel. För att lösa det har vi samlat 

upp och kategoriserat dessa till några få mätbara variabler.  

 

För att undvika att dra felaktiga samband på enbart samvariationer har vi tänkt införa 

ålder som en variabel. När vi har testkört våra analysenheter upptäckte vi att många 

av de icke-etniska nordiska spelarna, framför allt de som inte kom från norden, var 

unga spelare. Det är inte otänkbart att unga spelare beskrivs på liknande vis. Genom 

att titta på ålder kan vi därför jämföra och undvika att dra spuriösa samband. 

 

Det är vid analysarbetet som vi stött på problem, då diskussioner mellan oss som 

uppsatsskrivare har uppstått vid hur vi tolkar olika spelarbeskrivningar. 

Diskussionerna har varit nödvändiga för analysen och det fortlöpande arbetet 

eftersom vi måste vara överens över hur vi tolkar våra analysenheter. När vi då även 

har gått till botten med olika beskrivningar har det även blivit allt tydligare för oss hur 

fel en beskrivning eller en stereotyp kan bli. Stereotyperna tar inte hänsyn till 

diskurser eller de offentliga samtalens olika kontexter. Ett ord som vi länge 

operationalisera var irrationell eftersom det både ha en positiv och negativ betydelse, 

beroende på i vilket sammanhang det används.   

 

Av våra 815 analysenheter hade vi ett internt bortfall på 183. Bortfallet berodde på att 

dessa analysenheter inte hade några beskrivningar som beskrev deras fysiska, mentala 

eller tekniska egenskaper. 

 

4.4 Val av kvantitativ innehållsanalys som metod 

För att testa vår hypotes har vi valt använda oss av en kvantitativ textanalys. Genom 

en sådan analys kan vi därför dra generella slutsatser om hur det svensk kvällspress 

ser på olika spelarnas kvaliteter på planen. Den kvalitativa metoden är bra då den gör 

ett större material tillgängligt för analys på ett effektivt sätt (Ekström, 2002), vilket är 

nödvändigt för oss för att kunna undersöka det fenomen vi är intresserade av.   
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4:5 Operationalisering 

För att kunna undersöka fenomenet och om det råder ett samband måste 

operationaliseringen göras på ett sätt så att samma resultat framkommer om en annan 

person vill göra samma undersökning. Vår frågeställning är om det råder stereotyper 

baserade på etnicitet och ras i kvällstidningarnas sportbilagor. Vi valde att jobba med 

att jämföra våra analysenheter indelade i tre beroende variabler. Eftersom vi valt att 

jämföra skillnader mellan olika etniciteter så valde vi att tittare närmare på nordiska 

mot icke-nordiska, etniskt nordiska mot icke-etniskt nordiska och svarta mot vita. 

Våra oberoende variabler som vi testat mot de beroende är som nämnt fysiska, 

mentala och tekniska beskrivningar. 

 

I många fall är det självklart vilka kvaliteter som hamnar under mental och fysisk men 

det är nödvändigt att föra en diskussion där vi måste förlita oss på vår egen tolkning. 

En egenskap som teknik är ett sådant fall. Är teknik en fysisk kvalité där du använder 

din fysiska snabbhet och balans eller frukten av en mental styrka i hur väl din 

speluppfattning är? Sannolikt är det är det en kombination av flera olika kvaliteter. Vi 

valde att definiera teknik genom specifika färdigheter som skott, dribbling, huvudspel, 

skott, hörnor, passningar och frisparkar. Vi har till exempel gjort skillnad på att vara 

beskriven som skicklig passningsspelare och besitta ett gott spelsinne. Andra exempel 

på beskrivningar som hamnar under en gråzon är komplett, flexibel och talang. Dessa 

uppfattade vi som svåra att bedöma och för att undvika vår tolkning har vi därför valt 

att sätta dessa under en egen kategori som vi kallar övrig.  

 

För att kunna jämföra olika etniska grupper har vi valt att dela in analysenheterna i tre 

följande variabler, spelare, ursprung och hudfärg. Spelarvariabeln innehåller två 

variabelvärden. Nordiska spelare infattar spelare som kommer från antingen Sverige, 

Danmark, Norge, Finland eller Island. Icke-nordiska spelare gäller alla andra. 

Ursprungsvariabeln tillgodoser etniska skillnader. Vi använder SCB:s definition av 

etniska svenskar och applicerar den på nordiska spelare. SCB:s definition av icke-

etnisk svensk är att en av dina föräldrar är av annan etnicitet. Vår definition blir därför 

att en icke-etnisk nordisk spelare inte har en etnisk nordisk förälder. 

 

Hudfärgsvariabeln tillgodoser om det finns skillnader i hur spelare beskrivs utifrån sin 
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hudfärg. Definitionen av svart vi använder oss är inspirerad av liknande definitioner 

av de man kan finna i England eller USA, där svart betyder att du har en mörk 

hudfärg och att du har ett afrikanskt ursprung. Alla andra som inte har ett afrikanskt 

ursprung väljer vi i vår undersökning att definiera som vita eftersom att övriga 

tänkbara etniska grupper till exempel som asiater helt enkelt är för få och saknar 

därmed täckning i vår population. 

 

Vi väljer också att ta hänsyn till spelarnas åldrar. Eftersom ålder kan påverka den 

mentala beskrivningen av spelaren till exempel genom benämningar som rutinerad 

eller talangfull. Vi definierar att en spelare som uppnått åldern över 22 år inte längre 

kan klassas som en talang eller ung och lovande. 23 år till 28 är medelåldern. Och 

från 29 år och uppåt börjar oftare spelare tillskrivas beskrivningen rutinerad. För 

framtagningen av åldersintervallerna har vi haft en intern diskussion samt tagit hänsyn 

till landslaget rekryteringssystem U-21 (där du får spela tills du är 23). För att kunna 

testa vår hypotes är det viktigt för oss att se till så att det inte är åldern som är den 

beroende variabeln. För att göra det måste vi undersöka om tendenserna som talar för 

vår hypotes även går att hitta när vi tittar på samma ålderskategorier. Genom att 

jämföra samma ålderskategorier tar vi bort möjligheten för ålder att påverka 

resultatet. 

 

Förutom att se om spelaren beskrivs positivt eller negativt vill också kunna se lite mer 

detaljerat vilka specifika beskrivningar som journalisterna använder. Därför har vi en 

variabel som vi kallar “framstående beskrivning”. För att kunna definiera denna synar 

vi hela beskrivningen. Ibland rymmer denna mening flera beskrivande egenskaper. 

För att avgöra vilken den mest framträdande beskrivningen är mäter vi frekvensen. 

Om en spelare beskrivs med två fysiskt positiva egenskaper mot en positiv mental och 

en teknisk egenskap blir den framträdande beskrivningen en fysisk positiv. Vi har 

tidigare definierat alla tänkbara egenskaper som fysiska, mentala eller tekniska, för att 

kunna göra denna bedömning likvärdig. Om det blir för oss omöjligt att värdera denna 

variabel på grund av att frekvensen av beskrivningar är lika omfattande, har vi valt att 

gå på den första beskrivningen som den mest framstående. Om en osäkerhet hos oss 

skulle infinna sig eller om sammanfattningen inte ger oss några klara beskrivningar 

sätter vi den under övrig. Exempel på detta är beskrivningar som talang, betydelsefull, 
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underhållare, allround.  

 

För att kunna få svar på våra frågor krävs en tydlig och omfattande kodbok, som kan 

hantera spelarnas olika attribut och etniska ursprung. Kodengenskaperna kan sedan 

operationaliseras ytterligare ett steg något som vi kommer presentera genom olika 

idealtyper till exempel “smart”, “kämpe, “snabb”, “instabil” och “betydelsefull”. 

Detta gör vi för att kunna förtydliga olika stereotypiska roller. Spelaridealen 

presenterar vi i vår attributkarta (se bilaga). 

 

5. Resultatredovisning, analys och slutdiskussion  

I detta avsnitt besvarar vi vår problemformulering, förklara våra resultat med hjälp av 

våra två teorier och håller en slutdiskussion. 

 

Den generella slutsatsen vi kan dra av vårt resultat är att det i större uträckning 

förekommer positiva spelarbeskrivningar jämfört med negativa. Bland de positivt 

fysiska-, mentala och tekniska beskrivningarna är det främst de mentalt positiva som 

visar ett intressant resultat. Där ser vi att etniskt nordiska jämfört med icke-etniskt 

nordiska oftare tillskrivs positivare mentalt och att vita jämfört med svarta, dubbelt så 

ofta, tillskrivs positivt mentalt (se tabell 1 & 2). Ett annat tydligt samband är 

relationen mellan svarta- och vita fotbollsspelares fysiska beskrivningar, där den 

svarta spelarens positiva fysiska egenskaper lyfts fram dubbelt så ofta som den vitas. 

Att tillägga är också att detta gäller variabeln “framstående beskrivning” (se tabell 5).  

 
Tabell 1 

 
Tabellen visar relationen mellan etniskt ursprung och hur ofta de tillskrivs mentalt positivt.  
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Tabell 2 

 
Tabellen visar relationen mellan hudfärg och hur ofta de tillskrivs mentalt positivt.  

 

5:1 Val av etniciteter och hudfärg 

Grupperna nordiska, etniskt nordiska och vita är alla oftare omskrivna positivare 

mentalt. Tendensen tydliggörs också i vår “framstående egenskap” variabel (se tabell 

4). Den andra tydliga tendensen som vi kan se är hur icke nordiska, icke-etniskt 

nordiska och svarta spelare tillskrivs positivare fysiska beskrivningar. Framförallt i 

förhållandet svarta jämfört med vita spelare. Detta framgår även tydligt i variabeln 

framstående beskrivning där fler än 40% beskrivs på detta sätt (se tabell 5). I 

jämförelser om spelarnas tekniska färdigheter ser vi inga större skillnader mellan de 

olika grupperna. 
 

Tabell 4

 
Tabellen visar relationen mellan etnicitet och mest framstående beskrivning. 
 

Beskrivningen mellan etniskt nordiska och vita spelare kontra icke-etniskt nordiska 

och svarta bildar här tydliga spelarideal. Etniskt nordiska spelare tillskrivs oftare 



 
 

  28 (53) 
 

spelartyper som “smart”, “kämpe”, och “allround” (se tabeller 6,7 & 10). Medan icke-

etniskt nordiska spelare som “snabb” och “instabil” (se tabeller 8 & 9). Ser man till 

jämförelsen mellan svarta och vita  spelare så tilldelas svarta spelare dubbelt så ofta 

de mentalt negativa fysiska spelarstereotyperna “instabil” och “mentalt negativa 

övriga beskrivningar” (se tabeller 11 & 12). Svarta tillskrivs också i större 

utsträckning som fysiskt positivare. Då som den “snabba” spelaren men också i 

mindre bemärkelse som den “klena” eller “långsamma” spelartypen (se tabeller 13, 14 

& 15). Under spelartypen “betydelsefull” återfinns 6,4 procent mot vita spelares 15,3 

procent (se tabell 15).  

 
Tabell 11 

 
Tabell 12 
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5:2 Val av ålder  

Generellt sett kan vi i vår undersökning se en samvariation mellan ålder och 

frekvensen på hur ofta en spelare beskrivs positivt mentalt och positivt fysiskt (se 

tabell 17). 38 procent av spelarna i ålderskategori ett (spelare upp till 22 års ålder) 

hade positiv fysisk beskrivning som mest framstående egenskap. Motsvarande siffra 

för ålders kategori två (23 år upp till 28 år) var 31 procent och för kategori tre (29 år 

och uppåt) var motsvarande siffra 20 procent. Det går att se att ju yngre spelaren är 

desto vanligare är det att spelaren kommer tillskrivas positiva egenskaper knutna till 

sin fysik. Det är närmare dubbelt så vanligt att en spelare i ålderskategori ett beskrivs 

positivt fysiskt än i ålderskategori tre. Samma tendens, fast omvänd, går att se när vi 

tittar på mentala beskrivningar. Ju äldre spelaren är desto vanligare beskrivs spelaren 

utifrån positivt mentala kvalitéer. 34 procent av ålderskategori tre hade som mest 

framstående beskrivning en mentalt positiv mot 19 procent av de spelarna i 

ålderskategori ett. Tittar man närmare kan vi se att det framförallt är i kategorin 

”ledare” som skillnaderna i beskrivningen är som tydligast. Var tionde spelare över 29 

år beskrivs som en ledartyp medans endast två procent får den beskrivningen i 

kategori ett.    

 

Tittar vi på hur fördelningen av etnicitet på spelarna i olika ålderskategorier så är det 

jämt fördelat i ålderskategori ett och två. Här är cirka hälften av spelarna av annan än 

nordisk etnisk bakgrund (se tabell 18). Den kategori som skiljer sig är i ålderskategori 

tre. Bland spelare över 29 år dyker antalet icke-etniskt nordiska spelare ner till 29 

procent. Samma tendens går att se när vi tittar på hudfärg. Antalet svarta spelare är 

som störst i kategori två och minskar från 28 procent till 12 procent i kategori tre. Det 

finns alltså en övervikt av etniskt nordiska och vita spelare som är äldre. 
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Tabell 18 

 
 

I ålderskategori ett går det att se att etniskt nordiska spelare nästan dubbelt så ofta, än 

icke-etniskt nordiska spelare, beskrivs mentalt positivt (se tabell 19). Det är också 

vanligare att icke-etniska nordiska spelare får en framstående positiv fysisk 

beskrivning (se tabell 20). Liknande tendenser går att se i de två andra 

ålderskategorierna. Samma tendenser hittar vi också när vi jämför svarta spelare och 

vita (se tabell 21 och 22). En tydlig tendens är att de äldre svarta och icke-etniskt 

nordiska spelarna beskrivs mentalt negativt (se tabell 23 och 24). 

 

En kategori som är knuten till ålder är ”ledaren”. Här finns en stark koppling till äldre 

spelare. Det finns exempel på yngre spelare som tillskrivs en ledarroll men vanligast 

är att äldre spelare får den benämningen. Här finns också en klar överrepresentation 

av vita spelare. Av de äldre vita spelarna i undersökningen är en av tio förknippad 

med en ”ledarroll” samtidigt som inte någon av de 140 svarta spelarna har fått en 
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ledarroll tillskriven (se tabell 25). 

 

5.3 Nordiska spelare med annan etniskt bakgrund 

Här undersöker vi spelare med invandrarbakgrund, hur det förhåller sig mellan 

nordiska spelare med annan etnisk bakgrund och etniskt nordiska spelare. Även i 

denna jämförelse kan man se tendenser som pekar mot att nordiska spelare oftare 

beskrivs utifrån positivt mentala egenskaper jämfört med sina nordiska kollegor med 

annan etniskt bakgrund (se tabell 26). Här kan vi generellt se spelare med 

invandrarbakgrund oftare hamnar under den instabila kategorin och är 

underrepresenterade i den smarta kategorin och kraftigt underrepresenterade som 

kämpar. Det är mer en dubbelt så vanligt att en etniskt nordisk spelare beskrivs som 

kämpe jämfört med en nordisk spelare med annan etnisk bakgrund (se tabell 27 & 

28). Bland de fysiska kategorierna hamnar 43 procent av spelarna med 

invandrarbakgrund under snabb jämfört med 29 procent av etnisk nordiska spelare. 

 

5:4 Analys  

Vårt resultat tyder på att det råder skilda beskrivningar mellan olika etniciteter och 

raser. Beskrivningarna har visat att det existerar stereotyper i svensk sportjournalistik 

vilka kan ses som diskriminerande, enligt Dahlén och Scott, ur ett historiskt 

rasbiologiskt perspektiv. Beskrivningarna pekar på spåren av en kvarlevande kulturell 

hegemoni, som fortfarande påverkar journalistens agerande och handlande. 

Det är tydligt i vårt resultat att journalister tillskriver fysiska, mentala och tekniska 

kvaliteter olika beroende på etnisk bakgrund och hudfärg. Av alla insamlade och 

deskriptiva beskrivningar är en klar majoritet positiva i sin kontext så det är genom de 

bipolära motsatserna som vi har kunnat se vårt resultat. Svarta spelare och spelare 

med icke-nordiskt etniskt ursprung beskrivs inte i mentalt negativa termer. Det är 

genom att inte tillskrivas i positiva mentala termer vi kan se en diskriminering. Den 

beskrivningen du inte tillskrivs anses du inte heller ha och det du tillskrivs är du bättre 

än dina motståndare på. Det är vad Stuart Hall kallar för dikotomier vilket bäddar för 

den strukturella diskriminering och en vi mot dem-känsla (Dalhén, 2009) vilket vårt 

resultat visar. 

Om man ser till en framstående beskrivning av en grupp, i vår uppsats av olika 
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etniciteter eller raser, så är det på det här sättet stereotyperna har skapats genom 

historien. En sådan stereotyp saknar transparens och skapar problem i en globaliserad 

värld. (Pickering, 2001, Brookes, 2002).   

Brookes (2002) skriver att via hegemonisk representation definieras nationella 

identiteter vilket på så sätt reproducerar dominerande intressen för olika 

samhällsklasser och etniciteter. Den främsta beskrivningen av den etniskt nordiska 

spelaren är “smart” och “kämpe”. Det är idealet som journalisterna reproducerar, den 

nordiska stereotypen. I sin förlängning är även dessa kvaliteter åtråvärda för att nå 

höga yrkespositioner och makt i sportvärlden samt samhället i övrigt. Hit räknas 

tränare, idrottsledare, idrottsorganisationer som UEFA, FIFA, idrottsförbund och 

sportmedier. På dessa maktpositioner är svarta och andra etniska minoriteter 

underrepresenterade (Brookes, 2002). På så vis spelar de stereotypiska beskrivningar, 

vi har fått fram, en roll i den strukturella och institutionella diskrimineringen i 

samhället. 

Samtidigt som den etniskt nordiska spelaren lyfts fram som ”kämpe” och ”smart” 

lyfts den icke-etniskt nordiska spelaren oftare fram för sina fysiskt och tekniskt 

positiva kvalitéer. Det är i väldigt få fall där de båda grupperna beskrivs mentalt 

negativa men när det görs är det den icke-etniskt nordiska som det rör. Det ligger i 

journalistkårens intresse att måla upp en sådan här bild av det allsvenska 

spelarmaterialet för att då, enligt Brookes, reproducera det inhemska idealet, ett ideal 

och en institutionalisering som ligger förseglad mellan sporten och samhället och 

påverkar våra kulturella värderingar. Detta är vad Coakely & Pike beskriver i sitt 

inledande kapitel av Sports in Society (2009), då de tar upp olika färdigheters 

betydelse och hur de anses värderas. Varför anser svenska journalister att det är bättre 

att vara en lagspelare än en individuellt skicklig spelare? Vi tar upp frågan i 

slutdiskussionen.    

För att ytterligare förstå varför sportjournalistikens diskriminerande beskrivningar ser 

ut som de gör i dag är det viktigt att se till vart den diskursiva och redaktionella 

makten finns och har funnits. Man kan då ställa sig frågorna. Vilka är det som 

skriver? Om vilka skrivs det? För vilka skrivs det? När det kommer till svensk 

sportjournalistik och framförallt inom fotbollen så kan man se en kraftig 

representation av svenska manliga skribenter. Vita män som skriver om män för män. 
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Även om det har börjat bli bättre de senaste åren med, mångfalden av, svenska 

kvinnor, kvinnor och män med invandrarbakgrund så har nyhetsgenren dominerats av 

svenska män. Den enda gruppen som inte domineras av svenska män är de som blir 

omskrivna, alltså själva spelargruppen. I vår studie bestod populationen av 340 etniskt 

nordiska och 292 icke-etniskt nordiska. Ett sätt att förklara problemet är att 

sportredaktionerna inte har hängt med i samhällsförändringar som skett den senast 

decennierna, med bland annat en ökad invandring. Det mångkulturella Sverige 

representeras inte i dag på de svenska sportredaktionerna. Det habitus som finns där 

och tolkar stereotyper ser likadant ut. Bourdieu pratar om det sociala rummet och dess 

olika fält. I fältet sportjournalistik finns då ett habitus, bestående av handlingsmönster 

och handlingspositioner. Detta styrs och påverkas av de normer och sociala koder via 

den kulturella hegemonin. När detta fält blir för smalt och icke-representativt för 

befolkningen, på grund av att journalisterna är för lika, misslyckas man med att 

återspegla verkligheten. Eastman och Billings (2001) menar att sportjournalistikens 

stereotyper och schablonartade språk sätter standarden för framtida journalister, vilket 

låter de äldre beskrivningarna leva kvar. 

Ett citat som vi lyfte i sport och samhälle-kapitlet, skrivet av Coakley & Pike var: 

“Man föds inte med en rasideologi. Vi införskaffar den med tiden då vi integrerar med 

andra och lär oss betydelsen av fysiska karaktärsdrag”. Det är den rådande kulturella 

hegemonin som bestämmer det sociala rummets regler som sedan en persons habitus 

får tolka. Enligt vårt resultat så är den etniskt nordiska spelare oftast beskriven som 

mentalt positiv i from av en kämpe. Då med beskrivningar som lagspelare, lojal och 

god karaktär. Laget framför individen. Det är alltså vår institutionalisering (Coakley 

& Pike, 2009) med hjälp av medier (Brookes, 2002) som berättar för oss vilka 

idrottspersonligheter vårt habitus ska välja. 

Brookes (2002) skriver att nationella identiteter inte bör ses som fulländade eller 

oproblematiska, utan som ständigt prövade på grund av globalisering, som skapat 

mångkulturella samhällen. Precis det här har börjat hända i Sverige. Det är första och 

andra generationen invandrares barn som växt upp i Sverige som etablerat sig i de 

allsvenska lagen samt herr- och U-21-landslaget. De får en svensk fotbollsuppfostran 

men ändå som vår undersökning givit oss resultat på så beskrivs de annorlunda. 

Sportjournalisterna väljer att på ett positivt sätt beskriva spelarna efter stereotypiska 
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fördomar baserade på etnicitet och ras istället för att bedöma alla enskilt och objektivt. 

Dalhén (2009) skriver att “Brookes illustrerar hur sport- och sportmediesfären 

fortfarande är en utpost där biologisk rasism tillåts härja mer eller mindre fritt, med 

öppet rasbiologiska och genetiska, istället för sociokulturella, förklaringsmodeller till 

vissa atleters framgångar”. Om detta beror på dålig kunskap tidspress eller 

ekonomiska förutsättningar kan inte vi uttala oss om, eftersom vi inte kan jämföra 

med något annat. Men lika så kan många av de nordiska spelarnas positiva 

beskrivningar vara fördomsfulla och felaktiga eftersom journalister eftersträvar 

stereotypisk ideal i sina spelarbeskrivningar.  

Coakley & Pike (2009) skriver att genforskningen bevisar att stereotypiska uttryck 

som “jumping genes” är nonsens. De tar upp Farrey (2005) som säger att gener inte är 

geografisk bundna utan förs vidare likt sjukdomar. Dock påverkas kroppens 

genutveckling av vart man bor och stimuleras efter klimat, natur och omgivning. Om 

man via forskning skulle kunna finna en supergen som bevisar en idrottares 

framgångar får man inte glömma att det finns en rad externa faktorer som också 

bidrar till sportslig framgång så som motivation, träning, prestationer, tränare och 

övriga mentala förutsättningar. Coakley & Pike menar att även om man skulle lyckas 

finna en “jumping gen” skulle detta inte räcka för att kunna förklara olika etniciteter 

eller rasers förmåga att hoppa högre eller längre än andra. Det finns inga bevis på att 

särskilda gener som, relaterar till längd- eller höjdhopp eller andra sporter, 

systematisk varierar beroende på vilken hudfärg en människa har. Detta pekar på att 

idrottare har samma förutsättningar i vilket sport eller idrottsgren som man tränar och 

tävlar i. Vad som dock skiljer förutsättningar åt är de externa faktorerna. 

 

5.5 Slutdiskussion  

En god journalistik är viktigt för att ett samhälle skall fungera. Journalistiken i en 

välfungerande demokrati behöver representera samtliga delar av samhället och dess 

invånare. Sverige är i dag ett mångkulturellt samhälle och behöver en journalistik som 

är representativ för sin befolkning. Tanken är att journalistiken och samhället fungerar 

i symbios med varandra och massmedier är ett av de rum i samhället där nya idéer 

och normer inte bara kan spridas utan också i många fall skapas. I takt med ett allt 

mer fragmenterat samhälle och medieklimat, med få gemensamma referenspunkter 

spelar sportevenemang och därmed medias bevakning av dessa en kanske alltmer 
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viktigare roll för att sprida idéer. Sport fungerar på flera nivåer i samhället, det är 

något många ser som nöje men också något som många väljer att utöva själva. På så 

vis får bevakningen av sportevenemang en direkt påverkan på vilka roller och 

positioner vi sedan väljer att hålla. De identitetspositioner som erbjuds, de 

livshistorier som dramatiseras blir på så vis något som en stor del av befolkningen 

identifieras sig med och tar efter. Vill vi ha ett jämställt och jämlikt samhälle är det 

därför viktigt att journalistik ger en rättvis bild och beskrivning fri från fördomar och 

stereotyper. Samtidigt kan man argumentera för att det kanske är väl mycket att 

begära av journalister att bryta ny mark i varje artikel. Journalistikens roll är komplex 

och olika delar av media har olika syften. Den dagliga rapporteringen av 

sportjournalistiska texters syfte är inte att i alla lägen bryta tankemönster hos sina 

läsare. Folk öppnar tidningen i många fall för att snabbt bli informerade och inte alltid 

utmanade med nya idéer. Ofta handlar det om att snabbt sätta läsaren i ett perspektiv 

och i en kontext. Ett grepp för journalisten är att använda referenser som läsarna 

känner till och därför riskerar journalister att snabbt fastna och reproducera kliché 

artade beskrivning och befästa stereotyper.  

 

En annan aspekt som gör sportjournalistiken speciell är att den bevakar ett ämne som 

ställer nationer, grupper och ibland även samhällsklasser mot varandra på ett sätt vi 

inte ser lika tydligt i andra delar av samhället. Sportjournalistiken, som ofta setts som 

ren underhållning och oskuldsfull (Furvik, 2003), erbjuder då en unik chans att 

befästa nationella och etniska stereotyper. Det är i denna kontext det blir tillåtet att dra 

generella slutsatser och beskrivningar av grupper på ett mindre subtilt sätt än vi ser i 

andra genrer inom journalistiken.  

 

Rollen som normbrytare passar kanske bättre in i konsten, filmen, kultursidornas 

värld men den får först spridning och effekt när dessa tankar når en större massa via 

de stora massmedierna. Vi anser att dessa idéer om folks fysiska och mentala 

kvalitéer sedan länge är motbevisade att det är dags att se över hur sportjournalister 

väljer att beskriva olika grupper i samhället. De föreställningar om olika gruppers 

förutsättningar som återfinns inom sportjournalistiken kan lätt spilla över på andra 

områden och lägga grunden för en felaktig uppfattning om hur människan är 

beskaffade som helt saknar täckning i vetenskapen. Det som vår undersökning visar 

blir problematiskt, inte bara för de som öppnar sportsidorna, utan för hela Sverige då 
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vi idag är ett mångkulturellt samhälle och riskerar att ställa grupper mot varandra när 

vi låter stereotyper leva kvar.  

 

I våra resultat beskrivs många etniskt nordiska fotbollsspelare ur ett kämparperspektiv 

där hårt jobb och kollektivet framhävs. Denna nationella stereotyp kan förklaras 

genom det gamla arbetarklassideal från 60-talet som än i dag lever kvar. Detta kan 

tyckas paradoxalt i en värld där individuella prestationer värdesätts högt och i ett 

samhälle som blir allt mer individfokuserat. Giddens förklarar detta paradoxala 

förhållande i medierna som en arena där många, ibland motsägelsefulla ideal och 

identiteter erbjuds. (Gauntlett, 2008).  

 

Ur ett samhällskritiskt perspektiv som grundas i Karl-Marx konfliktteorier kan man 

argumentera mot den dramaturgin och maktordnings som återfinns i sportvärlden och 

sportjournalistiken. Sport har i många fall varit en arena där fördomar bryts och 

drömmar besannats mot alla odds. Men hjältebeskrivningar och upphöjandet 

individuella prestationer, idén om att om man kämpar så kan man lyckas fungerar åt 

båda hållen.  

 

En fotbollsspelare som Zlatan Ibrahimovic eller basketspelare som Michael Jordan är 

stora och positiva förebilder som erbjuder individen inspiration. Men dessa idrottsmän 

är knappast representativa för de öden som många av minoriteterna i Sverige eller 

USA har, oavsett hur hårt man kämpar.  

 

Detta kan ses ett tecken på en neoliberalistisk hegemoni som misslyckas med att visa 

på de strukturella problem som återfinns i samhället samtidigt som det berättigar en 

maktposition och ett samhällssystem som gynnar de redan sitter på makten. Marx 

menar att människor som lever i ett kapitalistiskt samhälle är oförmögna att se hur 

systemet formar hela samhällsfunktionen och strukturen. Marx förkastar idéen om att 

de som lyckas i det kapitalistiska systemet, gör det på grund av sin egen förmåga och 

de som misslyckas gör det på grund av bristfällig motivation eller avsaknad av 

kompetens färdigheter. (Macionis, 2011)  

 

De relativt få kämparbeskrivningar som tillskrivits icke-etnisk nordiska spelare blir då 
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en bekräftelse att de ur den gruppen som inte lyckats ta sig ur fattigdomen har sig 

själva att skylla.  På så vis kan det läggas en grund för en kulturell rasism där man ser 

minoriteter som lata och oförmögna att göra det som “uppenbarligen” är möjligt. 

(Brookes, 2003). Sportjournalistikens roll här är svårare att kritisera eftersom den 

befinner sig i samtid som i många fall definieras genom en berättartekniks tradition 

där vi gärna ser hjältar, lyckliga slut och där allt är möjligt.   

 

Framtida forskning inom liknande ramar skulle kunna vara att se hur mottagare och 

idrottare påverkas av de stereotypiska budskap som tidningar reproducerar. Vilka 

konsekvenser för stereotyperna med sig? Med förutbestämda spelarideal och -roller 

kanske fotbollsspelare intar vissa positioner, eller utvecklar vissa attribut mer än 

andra. Teorier som framing och social learing skulle kunna utveckla diskussion om 

detta och kanske skulle kunna förklara varför invandrare har svårt att integrera sig i 

nya samhällsmiljöer där starka nationella stereotyper finns. Social learing, habitus 

med idrottspsykologi skulle kunna vara till hjälp för att förklara hur spelare hamnar 

eller väljer ta en viss roll i ett lag. Samma sak ur grupperspektiv för fotbollslag och 

landslag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  38 (53) 
 

6. Källförteckning 
 

Coakley, Jay & Pike, Elizabeth (2009): Sports in society: Issues and controversies, 

Berkshire: McGraw-Hill Education. 

  

Baldwin, Elaine. Longhurst, Brian. McCracken, Scott. Ogborn, Miles & Smith, Greg 

(1999) Introducing cultural studies, Essex: Pearsons Education Limited 

 

Brookes, Rod (2002): “Media, sports and the politics of identity”, i Representing 

Sport, London: Arnold. 

 

Carle, Jan (2007): Moderna samhällsteorier: Traditioner, riktningar och teoretiker, 

(red) Per Månsson, Stockholm: Nordstedts 

 

Dalhén, Peter. (2009): Sport och medier: en introduktion, Kristiansand: IJ Förlaget 

 

Eastman, S. & Billings, A. (2001). Biased voices of sports: Racial and gender 

stereotyping in college basketball announcing. The Howard Journal of 

Communications, 12, 183 – 20. Taylor & Francis Online, CSA 

 

Ekström, Mats (2000): Metoder i Kommunikationsvetenskap, Lund: Studentlitteratur 

 

Eriksson, Gunnar (2006). Mediernas vi och dom - Mediernas betydelse för den 

strukturella diskrimineringen. Rapport av utredningen av makt, integration och 

strukturell diskriminering. (red) Camauer, L & Nohrstedt, S-A SOU 2006:21 

 

Eugenio Mercurioa & Vincent F. Filak (2010) Roughing the Passer: The Framing of 

Black and White Quarterbacks Prior to the NFL Draft, An article from Howard 

Journal of Communications pages 56-71, Volume 21, Issue 1, 2010 

 

Fichtelius, Erik (2008): Nyhetsjournalistik: Tio gyllene regler, Stockholm: UR 

 

Fontana, Benedetto (1993): Hegemony and Power: On the Relation Between Gramsci 



 
 

  39 (53) 
 

and Machiavelli, Minneapolis: University of Minnesota Press                   

 

Fredrickson, George M. (2005): Rasism: en historisk översikt, Lund: Historisk Media 

 

Furvik, Agneta (2004): Om fotboll och dess föreställda gemenskaper. En kritisk 

diskurs analys av tidningstexter om fotbollsspelaren Zlatan Ibrahimovic, D-uppsats, 

Internationell Migration & Etniska Relationer, Malmö högskola. 

 

Gauntlett, David (2008): Media, Gender and Identity: An Introduction (2nd Edition), 

Routledge: Florence                   

 

Hall, Stuart (1993): “Rasism som ideologisk diskurs”, Häften för kritiska studier, nr 3.  

 

Hall, Stuart (1996): Critical dialogues in cultural studies, Routledge: Oxon 

 

Halvorsen, Knut (1992): Samhällsvetenskaplig metod, Lund: Studentlitteratur 

 

Hiller, Jean & Rooksby, Emma (2002): Habitus: A sense of place, Hampshire: 

Ashgate 

 

Lindgren, Simon (2007): Sociologi 2.0: Samhällsteori och samtidskultur, Malmö: 

Gleereups 

 

Macionis, J. J. (2011). Society. Sociology, Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall 

 

Pickering, Michael (2001). “Stereotyping”: Politics of Representation, Houndsmills: 

Palegrave 

 

Scott, Carl-Gustaf, “Bosse Hanssons rasistiska ord bekräftar bara en etablerad praxis” 

DN:Debatt 13 oktober 2012. 

 

Selander, Sten. Svenska Dagbladet 11 augusti 1936 

 

Wikström, Hanna (2009). Etnicitet, Malmö: Liber  



 
 

  40 (53) 
 

Bilagor 
Attributkarta 

 

Fysiskt positiva 

Snabb/Löparen 

Snabbhet, Rörlig, Tempostark, Explosiv, Fartfylld, Löpstark, Kvick, Rapp, Löpvillig, 

Outtröttlig, ”Har sprungit sönder jojo-testet”, Lätt i kroppen, Bra klipp i steget, 

Evighetsmaskin, Vindsnabb, Speedig, Uthållig, Bra ork 

 

Stark 

Stor, Stark, Hård, God fysik, Kraftfull, Kraftpaket, Spänstig, Target player, Tyngd 

 

Övrig 

Bra balans, Smidig, Lång 

 

Fysiskt negativa 
Långsam 

Kantig, Trög, Dåligt tempo 

 

Klen 

Lätt i kroppen, Inte tuff, Väger lätt, Dåligt tränad, Skadebenägen, Kroknar i slutet, 

Tröttnar, Tunn 

 

Övrig 

Dålig form, Gänglig 

 

Mentalt positiva 
Smart 

Gott spelsinne, Bra blick, Spelskicklig, God spelförståelse, Spelgeni Målsinne, 

Distinkt, Finurlig, Klok, Vältajmade löpningar, Svår att markera, Läser spelet väl, 

Lugnar ner spelet, Spelintelligens, Svår att läsa, Kreativ, Bra på att vara på rätt ställe, 

Tar sig ofta till lägen, Bra positions spel, Bra på täcka ytor, Strategisk 
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Kämpe 

Grovjobbare, Arbetsbenägen, Uppoffrande, Hög arbetskapacitet, Slitvarg, Slitstark, 

Vilja, God karaktär, Lagspelare, Aggressiv, Outtröttlig, Duellvinnare, Energisk, 

Rivig, Trycker till i duellerna, Tuff i närkamperna, Lojal, Energifylld, Matchvinnare, 

God inställning, Intensiv, Ettrig, Pigg 

 

Ledaren 

Pådrivare, Viktig vid sidan av planen, Kapten, Ledartyp, God inställning vid sidan av 

plan 

 

Övrig 

Utmanare, Respektlös, Hetsporre, Avslappnad personlighet, Orädd, Mogen, Lugn, 

Pålitlig, Trygg, Ödmjuk, Målmedveten, Kyla, Hög lägsta nivå, Stort hot, 

Kompromisslös, Lagom elak, Vass, Fräck 

 

Mentalt negativa 
Instabil 

Låg lägstanivå, Blandar och ger, Ojämn, Humörspelare, För aggressiv, Dribbla bort 

sig själv, Gnällig, Stressad, Hänga med huvudet, Övertaggad, Irrationell (negativ 

bemärkelse), Obeslutsam, Oberäknelig  

 

Loj 

Loj, Odistinkt, Nonchalant, Lägger sig lätt, slarvig, Faller ur spelet, Försvinner ur 

matcherna, Behöver bli tuff, Låg arbetsmoral, Oinspirerad  

 

Övrig  

Feg, Respektlös, Otaktisk, Rädd, Dåligt självförtroende, Behöver tid för att anpassa 

sig, Omogen, Måste lära sig, Egoist, Lära sig värdera situationer, Drar på sig mycket 

kort, Orutin, Grön, Självisk, Osmart, Dålig kyla, Dålig spelförståelse, Ovass framför 

mål, Blyg, Dålig bedömningsförmåga, Problem utanför planen, För lättläst 
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Teknisk positiv 
Målfarlig, Hamnar ofta i bra läge, Bollvinnare, Teknik. Dribblingskonstnär, Bra 

huvudspel, Bra skott, Bra med bollen, Bra man mot man, Bolltrygg, Bollsäker, 

Känsliga fötter, Driv i steget,  

 

Teknisk negativ 

Dålig touch, svag teknik 

 

Övriga beskrivningar  
Talangen 

Talang, Lovande, Potential, Framtidsman, Opolerad, Framtidsman, Klasspelare på 

sikt, Kan bli en attraktion, Spännande 

 

Underhållaren 

Artist, Frejdig, Intressant, Konstnär, Attraktion, Sevärd, Lirare, Bjuder på det extra, 

Spektakulär, Lagets stjärna, Elegant, Gör det oväntade 

 

Betydelsefull 

Klasspelare, Rutinerad, Stabil, Nyckelspelare, Mittfältskugge, Viktig spelare, 

Mittfältsankare, Erfaren, Spelmotor, Förebild, Bär läget på sin axlar, Målkung, 

Legendar, Meriterad, Hjärta, Playmaker, Veteran 

  

Allround 

Dynamisk, Allround, Allsidig, Kan spela på flera positioner, Tvåvägspelare, 

Mångsidig, Flexibel, komplett 
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