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This is a quantitative study about how sports journalists portrayed the players that 

participated in the FIFA Football World Cup 2014 in Brazil. The study is based on one 

of the largest newspapers in Sweden, Expressen, and their magazine about the World 

Cup 2014.   

Our theoretical perspectives were framing, post colonization and stereotyping as 

storytelling. 

Our hypothesis was that the black players would be described as physically very good, 

but would lack the mental qualities. The white players on the other hand would be 

described as mentally very strong, but with not quite as impressive physics like the 

black players. A hypothesis, that after the analysis, proved to be correct.  

The result showed that overall the black players were portrayed to have a very 

impressive physique while they were not at all mentally strong – they were described 

downright as weak mentally. The white players appeared very strong mentally, which 

was compensated for their physical shortcomings. 
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1. Introduktion och problembakgrund 
Fotbolls-VM är ett av de absolut största evenemangen i världen. VM-finalen år 2006 

mellan Frankrike och Italien beräknas ha setts av tre miljarder människor. Det är fem 

procent av hela världens befolkning - genom tiderna. När annars gör så många 

människor samma sak? (Niva, 2011). Enligt svenska medier sågs finalen 2006 av 31 

procent, det motsvarar nästan var tredje svensk. 

Stora fotbollsevenemang samlar människor från olika länder, kulturer och 

samhällsklasser. Både gemenskap och patriotism uppstår då en hel nation går ihop och 

hejar fram sina respektive landslag. Under stora sportmästerskap är det mer en regel än 

undantag, en slags norm, att vara nationalistisk. Det är här det blir som tydligast vad 

som är Sverige och vad som räknas som svenskt. Uttryck och känsloyttringar tillåts som 

i andra sammanhang knappast skulle vara acceptabla. Sportjournalistiken och medierna 

spelar en stor roll då de fungerar som en medskapare av sportevenemanget och påverkar 

hur allmänheten uppfattar det hela (Eriksson, 2006). 

 

Året var 2012. Mannen var Bosse Hansson - en gammal pensionerad sportjournalist 

som fick stor uppmärksamhet i medierna efter att ha uttalat sig rasistiskt. Under en 

match i Allsvenskan mellan AIK och Gefle i Stockholm hälsade han på sin gamle 

arbetskollega inne i Sveriges Radios kommentatorsbås. I bakgrunden kunde lyssnarna 

höra hur han frustrerat sade ”Ännu en svarting” när AIK bytte in ghananen Kwame 

Karikari, vars hudfärg är svart. När han senare skulle uttala sig om händelsen påstod han 

att alla svarta spelare har samma spelstil.  

Påföljderna efter detta uttalande och som gjorde det än mer intressant var att han fick 

medhåll av sina gamla arbetskollegor. Händelsen skapade en debatt om eventuell 

stereotypisering inom svensk sportjournalistik. 

 

Forskaren Hugh O´Donnell undersökte i sin studie “Mapping the Mythical: A 

Geopolitics of National Sporting Stereotypes” (1994), hur olika fotbollsländer/regioner 

beskrevs stereotypiskt av medier. Resultatet visade att medierna behöll det traditionella 

för att på ett enkelt sätt kunna skilja på olika länder och regioner genom att tilldela dem 

olika fysiska och mentala karaktärsdrag. Till exempel beskrevs brasilianare som artister 
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med sin “sambafotboll”, skandinaver som lugna, kyliga och förutsägbara, medan 

afrikaner beskrevs som fysiska praktexemplar utan disciplin. 

 

I USA finns det flera exempel på hur sportjournalistiken har stereotypiserat atleter 

utifrån idrottarnas hudfärg och uttryckt sig rasistiskt.  

Så sent som den 19 mars 1966 fick collegelaget Texas Western Miners stora rubriker 

runt om i hela USA. Sportjournalisten Frank Fitzpatrick (2003) skrev en artikel om hur 

basketlaget var framme i final och gjorde där det otänkbara - att starta med enbart svarta 

spelare. Laget vann finalen till många experters stora förvåning och förtret. Att starta 

med enbart svarta spelare ansågs vara väldigt kontroversiellt då ett lag alltid borde ha 

med minst en vit spelare på plan. Den vita spelaren skulle stå för ledarskap, moral och 

disciplin. Mentala egenskaper som de vita sportjournalisterna ansåg att de svarta 

spelarna saknade. 

 

De amerikanska forskarna Mercurio & Filaks (2010) studie Roughing the Passer: The 

Framing of Black and White Quarterbacks Prior to the NFL Draft visade hur olika 

svarta och vita quarterbacks beskrevs av sportjournalister. Forskarna lyfte i sin 

undersökning även att det var betydligt färre svarta quarterbacks i NFL (ligan i 

amerikansk fotboll) än vita, trots att det är fler svarta spelare överlag i ligan än vita. Förr 

i tiden uteslöts de svarta spelarna helt från ligan. Quarterback är en ledarposition och är 

den position som har allra högst status i sporten. Att ha en svart spelare på den 

positionen är något som rimmar illa med de gamla värderingarna och synsättet på svarta 

atleter. 
 

Även i modern tid har det förekommit samhällelig diskriminering och exkludering i 

sportens värld. 1995 var Sydafrika värd för rugby-VM. Året innan avskaffades 

apartheid i och med att en viss Nelson Mandela blev landets första president. Mandela 

tog tillfället i akt och använde mästerskapet till att ena den sargade nationen. Trots att 

nästan 90 procent av landets befolkning var färgade återfanns det endast en enda svart 

spelare i landslaget, Chester Williams. Resterande spelare var vita, när endast ungefär 

åtta procent av befolkningen i Sydafrika var vit. Williams var blott den tredje svarta 

spelaren i landslagets historia och den första som verkligen slog igenom. Enligt vita 

sågs rugby som de vitas sport, de svarta kunde istället ägna sig åt fotboll. De vita 
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brukade säga att rugby är en huligansport spelad av gentlemän, medan fotboll är en 

gentlemanna sport spelad av huliganer. En uppfattning som delades av både den vita 

allmänheten och sportjournalisterna. De menade att det var i rugbyn där de bra 

karaktärerna med god moral fanns. För merparten av den svarta befolkningen i 

Sydafrika var rugby synonymt med apartheid (Steenveld & Strelitz, 1999). 

 

Rasdiskriminering har funnits under en väldigt lång tid och har alltid varit ett stort 

samhällsproblem. Denna diskriminering av raser har visat sig även inom sport och 

sportjournalistiken genom tiderna. 

Bosse Hansson påstod att alla “svartingar” spelar på samma vis. Kan det vara så att hans 

uttalande är ett språkbruk och en ideologi som det fortfarande finns spår av inom svensk 

sportjournalistik idag?  

Kan det vara så att svenska sportjournalister följer denna “norm” av att tillskriva olika 

egenskaper till spelarna beroende på spelarnas hudfärg? 
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2. Litteraturöversikt 
2.1 Framing 
Framing innebär att medierna tillskriver objekt och händelser vissa olika egenskaper. 

När detta har skett tillräckligt många gånger blir det till slut en vedertagen syn i 

samhället att det objekt har just den egenskapen. Det blir en form av kollektiv syn på det 

specifika objekt och vad det här står för (Entman, Matthes & Pellicano, 2009). 

 

Enligt Robert M Entman (1993) har medierna en väldigt avgörande roll för hur 

allmänheten uppfattar olika händelser, frågor och företeelser. Utifrån det här konstruerar 

allmänheten sedan sina egna uppfattningar om de olika frågorna. För att förklara 

innebörden av begreppet framing formulerade Entman följande definition; 
 

”To frame is to select some aspects of a percived reality and make them more salient in a communicating 

text, in such a way as to promote a particular problem definition, casual interpretation, moral evaluation, 

and/or treatment recommendation for the item described” (Entman, 1993 s.391). 

 

Medierna ramar in dolda budskap och det kan finnas flera olika budskap i en enda 

mening. Allmänhetens uppfattade verklighet kan påverkas av medier och kan på så sätt 

lyfta fram vad mediers innehåll representerar. Framing kan förklara hur medier 

framställer samma bild om och om igen. Det bidrar till att sprida vissa ideologiers sätt 

att tolka verkligheten eftersom verkligheten gestaltas på vissa utvalda sätt (Shehata, 

2012). Vidare menar Shehata (2012) att det inte finns något stöd i forskning som visar 

att det faktiskt är verkligheten som gestaltas i medierna. Det här innebär att den som 

läser tidningen inte nödvändigtvis får en objektiv bild av händelsen. Det görs hela tiden 

begränsade urval bland journalister, redaktioner och inte minst läsare eftersom all 

rapportering inte går att ta in i varken medierna eller i allmänhetens intresse. Det här i 

sin tur gör att vissa aspekter framhävs mer medan andra tonas ner. Med detta som grund 

bör nyheter därför ses som en gestaltning av händelser som inte går att jämställa med 

verkligheten.  

Framingteorin förklarar hur medierna kan förmedla samma budskap om och om igen till 

dess att det blir en “del av vardagen”. I Expressens VM-magasin beskrivs samtliga 

spelare från alla länder. Går det att finna upprepningar i beskrivningarna för spelarna 
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beroende på deras hudfärg för att förenkla och göra det tydligare för konsumenterna att 

särskilja lagen och dess spelare från varandra? 

 

2.2 Postkolonialism 
”Är alla människor i grund och botten de samma, eller är de olika? Bör skillnaderna i så fall definieras 

främst utifrån rasmässiga attribut”? (Loomba, 2005 s.117).  
Loomba fortsätter i sin bok Kolonialism/Poskolonialism - en introduktion till ett 

forskningsfält att lyfta fram viktiga frågor kring postkolonialismen och forskningen 

kring denna. Just ordet och innebörden av ras har fungerat som ett av historiens mest 

bräckliga, men också den mest kraftfulla mänskliga identitetsmarkören och än idag är 

det människans hudfärg som är den främsta indikatorn på rastillhörighet. Till indikatorn 

ras tillskrivs också vissa karakteristiska drag så som fysiska och mentala egenskaper. 

Inom postkoloniala teorier behandlas olika delar av maktskillnader och andrande.  

 

Andrande kan beskrivas som att vår identitet blir synlig först när den avgränsas mot 

någonting som är skilt från oss själva (Brune, 2004). Det finns ett “vi” och det finns ett 

“de”. “De” är vad “vi” inte är. Beskrivningen gör att kolonisatören har någon form av 

övermakt och de andra är underordnade, dels för att de saknar viktiga egenskaper som 

skulle möjliggöra en jämlik relation. 
 

I boken Svart hud vita masker skriver författaren Frantz Fanon (1997) att hela Europa 

har en rasistisk struktur och att de gör skillnad på kolonisatör och de underordnade. Han 

kritiserar starkt hur hela strukturen i Frankrike ser ut och skriver bland annat… 
 

”Mina små fina negrer, var glada att ni är franska även om det är lite tungt, för i Amerika har era fränder 

det värre ställt än ni” (Fanon, 1997, s.94).   

 

I Ylva Brunes bok Mörk magi i vita medier (1998) kallar författaren det för en “mörk 

magi” som journalistiken skapar. Hon menar att det bygger på koloniala 

känslostrukturer och att det är våra egna rädslor som gör att vi använder oss av 

andrande. De andra fungerar då som en form av projektionsduk för våra egna 

undanträngda och hotfulla egenskaper. Denna “mörka magi” genomsyrar nyheterna och 

tar ofta upp invandrare och “deras” kriminalitet.  
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Postkolonialismen och teorin om andrande är högst relevant i vår forskning då den 

behandlar de olika maktstrukturerna och hur “vi” är överordnade “de”. Alltså att ”vita” 

är överhögheter och att de ”svarta” är underlägsna. 

 

2.3 Stereotypisering som berättarteknik   
Stereotypisering används som ett redskap för att fastställa hur man bör agera beroende 

på sin egen och andras grupptillhörighet. Genom stereotypisering förenklas en 

komplicerad värld och underlättar de sociala samhällsnormerna. I vissa lägen kan det 

finnas en viss sanning bakom en stereotyp, då används det för att förklara och förenkla 

intryck från omvärlden. Detta kan leda till att grupper får en uppfattning av hur andra 

grupper är och samtidigt även får reda på hur de bör agera enligt medierna. 

Stereotypiseringen skiljer olika grupper och framhåller allt som oftast den ena gruppen 

som mer överlägsen än den andra, undantag hos minoritetsgrupper. Fördomar skapas 

och vidhålls (Hylland Eriksen, 1993). 

Johansson (2004) beskriver stereotypisering som en teknik för att skapa en 

igenkänningsfaktor och för identifikation Detta för att allmänheten ska kunna ta till sig 

av nyheterna på ett lättare sätt.  
 

Wikström (2009) återger sociologen Michael Pickerings definition av stereotyper:  

 
”som en process som anger, upprätthåller och reproducerar normer för beteende, identitet och värden som 

anses viktiga i ett samhälle” (s.111).  
 

Stereotyperna visar vilka normer som allmänheten anser är önskvärda och samtidigt 

skapas andrande där det görs skillnad mellan oss och dem.  
 

Dahlén (2008) bekräftar att sportjournalistiken bidrar till att bevara traditionella och ofta 

stereotypa uppfattningar om de olika europeiska länderna. Dessa skiljer sig inte åt 

endast tack vare geografiska gränser utan även av igenkänningsbara psykologiska 

karaktärsdrag. Svarta människor får ofta beskrivningen av att vara “korkade”.  

För att göra hierarkin tydligare används ofta stereotyper inom sportjournalistiken. I Sten 

Selanders artikel i samband med OS i Berlin 1936 finns tydliga exempel på vilka 

egenskaper som anses vara viktigare och mer överlägsna än andra. Trots sin 
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exemplariska fysik och lekfullhet anses de svarta atleterna vara underlägsna de smarta 

vita atleterna som har god moral och ledaregenskaper (Dahlén 2008).  

 

2.4 Tidigare forskning 
Även om den tidigare forskningen berör olika idrotter har alla forskarna gemensamt att 

de belyser hur medierna framställer atleter med olika hudfärg – precis det vi ska 

undersöka i vår studie.       
 

Roughing the Passer: The Framing of Black and White Quarterbacks Prior to the NFL 

Draft av Eugenio Mercurio & Vincent F. Filak (2010) är en studie som behandlar hur 

svarta och vita quarterbacks på college i USA gestaltas inför draften till National 

Football League, NFL. Författarnas syfte var att ta reda på om det fortfarande 

förekommer stereotyper inom amerikansk sportjournalistik. Forskarna gick igenom 

olika journalisters scoutrapporter på samtliga spelare som var aktuella för en draft under 

en tioårsperiod, 1998-2007. I dessa artiklar räknade forskarna positiva respektive 

negativa beskrivningar av spelarnas fysiska och mentala egenskaper hos de svarta och 

vita spelarna. I scoutrapporterna på de 231 spelarna hittade forskarna nästan 5 000 

egenskaper som beskrev idrottarna. Resultatet visade att de svarta spelarna beskrevs 

som fysiska praktexemplar, de var snabba, explosiva och spänstiga. Samtidigt var de 

svaga mentalt då de hade en benägenhet att göra enklare misstag och saknade 

ledaregenskaper. De vita beskrevs som spelare med stark moral, bra disciplin och med 

goda ledaregenskaper. Deras fysik däremot, den var inte lika imponerande. 
 

Marking the boundaries of the ‘normal’ in televised sports: the play-by-play of race av 

Toni Bruce (2004) fokuserar på hur tv-kommentatorerna kommenterar olika 

basketmatcher i USA, både från College och NBA. Även här var författarens syfte att 

undersöka skillnader på hur svarta och vita atleter framställdes, i detta fall 

basketspelare. Det forskaren främst belyste i denna studie var hur spelarna beskrevs, om 

det fanns skillnad i beskrivningarna beroende på spelarnas hudfärg. Bruce antecknade 

vilka egenskaper spelarna tilldelades under matcherna, både positiva och negativa 

sådana. Utöver egenskaperna undersöktes även om det skilde sig i hur kommentatorerna 

sa namnet på svarta respektive vita spelare. Fanns det något samband i hur 

kommentatorerna tilltalade spelarna genom förnamn, efternamn eller smeknamn och 
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dess hudfärg? Forskaren djupintervjuade elva olika sportkommentatorer där alla 

kommenterade basket. Alla elva var män, tio var vita och en var svart. Dessa elva 

kommentatorer gick igenom lite drygt 40 olika matcher och analyserade det deras 

kollegor sagt under matcherna. 
 

Författarna i båda studierna hängde upp sina studier på samma sak. Att USA är ett land 

med en dyster historia angående rasism och diskriminering gentemot svarta i och med 

slaveriets dagar. Detta har enligt forskarna bidragit till fördomar som i sin tur skapat 

stereotyper. Det forskarna ville undersöka var om det gick att hitta dessa stereotyper 

inom sportens värld och sportjournalistiken. Båda studierna kom fram till samma sak, 

med olika metoder. Det visade att de svarta atleterna till största del beskrevs som 

atletiskt väldigt skickliga samtidigt som de saknade mentala styrkor. De vita spelarna 

berömdes för deras smarthet och mentala styrka, det vägde upp för deras sämre fysik. 
 

Mapping the Mythical: A Geopolitics of National Sporting Stereotypes av Hugh 

O´Donnell (1994) behandlar hur olika fotbollsländer/regioner beskrevs stereotypiskt av 

olika medier. O´Donnell kom fram till att de flesta medierna på ett enkelt sätt skilde på 

de olika länderna/regionerna genom att gestalta dem med olika fysiska och psykiska 

karaktärsdrag. Nedan följer vissa exempel på hur medierna framställde olika 

nationaliteter/regioner inom sport. 

Skandinaver: Lugna, kyliga och förutsägbara, med båda fötterna på jorden. 

Organiserade som få, kollektivet går i första hand. 

Britter: Riktiga kämpar som spelar med ett enormt hjärta och aldrig ger sig. Däremot är 

de rätt fantasilösa. 

Tyskar: Äckligt disciplinerade, en “väloljad” lagmaskin som bara kör över allt och alla. 

Bra organiserade. 

Italienare: Divorna, både på och utanför plan och som har en tendens att falla lätt. 

Taktiska genier som alltid föredrar att hålla tätt bakåt. 

Afrikaner: Fysiskt extremt begåvade. Naturkrafter med livlig fantasi. Spännande och 

talangfulla som saknar det taktiska kunnandet och disciplinen. Liknas ofta vid djur och 

naturresurser, som exempelvis diamant. 

Brasilianare: Lekfulla och skickliga artister genom sin “sambafotboll”. Stort fokus på 

att fotboll ska spelas vackert. 
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Latinamerikaner: Har ett hett temperament som kan slå slint. Är väldigt tekniska och 

har en tendens att filma till sig fördelar.  
 

"Stortysk fuga och negerjazz": Ras-stereotyper och rastänkande i svensk 

massmediabevakning av Berlinspelen 1936 av Tobias Stark (1998) undersöker hur 

svenska medier bevakade sommar-OS 1936 i Adolf Hitlers Nazityskland. Om svensk 

press förmedlade känslan av att det utspelades en raskamp samt skillnader och likheter i 

hur atleter från olika delar av världen beskrevs av de svenska sportjournalisterna. Stark 

kom fram till att långt ifrån alla tidningar vinklade att spelen i Berlin var en kamp 

mellan de olika raserna. Kampen mellan de olika folkslagen var desto mer utbredd i den 

svenska pressen och att det förekom stereotypisering. Svenskarna beskrevs som lugna, 

sansade och med bägge fötterna på jorden. Bra egenskaper för att idrotta. Syd- och 

österlänningar beskrevs som motsatsen, de var livliga och känslosamma och var därför 

inte alls lika bra lämpade för sport som exempelvis svenskarna. 

De svarta deltagarna, speciellt från USA, liknades vid vilda djur i djungeln och beskrevs 

väldigt grovt av journalisterna. Bland annat skrevs detta i tidningen Arbetet om den 

svarta amerikanske boxaren Oliver, i samband med dennes förlust mot svenske 

Tandberg:  
 

”Jättelik gorilla, vars groteska utseende endast utgjorde en del av hans rasmässiga handikapp” och ”Det 

dröjde två ronder innan svartingen hann fatta vad som utspelades i ringen” (Dahlén, 2008, s. 346-347).  

 

Oliver framställdes även som ett oslagbart monster, men samtidigt som korkad och som 

ett barn. Tandberg lyckades vinna på grund av sin vita ras överlägsna kvaliteter. 

Svenska Dagbladets Sten Selander beskrev hela Berlinspelens kung, svarte Jesse Owens 

från USA som ett naivt och enfaldigt barn och frågade sig själv om “negrerna” är oss 

vita överlägsna som idrottsmän? Han svarade ja och motiverade svaret med att idrotten 

är en lek och bäst leker ju barnen. De svartas framgångar under spelen var ett bevis på 

att folk inte borde ta idrotten på ett allt för stort allvar eftersom det trots allt var just en 

lek. Selander förminskade de svarta samtidigt som han lyfte den vita ariska rasen när 

han skrev följande:  
”Ett folk där varenda karl vore en Jesse Owens eller Cornelius Johnson, skulle ändå stå ganska lågt i den 

mänskliga hierarkin. Den verkliga överlägsenheten framträder på andra och väsentligare områden; och 

där bräcker oss negrerna inte” (Dahlén, 2008, s. 347).      



 

13 

3. Syfte 
Syftet med vår studie är att undersöka om det finns skillnader i hur VM-spelarna 2014 

beskrivs i Expressens VM-magasin utifrån hudfärg. Om svaret är ja, vad är det då för 

slags skillnader? 

VM är en turnering där länder från världens alla kontinenter deltar, vilket innebär att 

spelarna har väldigt annorlunda bakgrund och hudfärg. Vilken bild av alla dessa spelare 

ger Expressens sportjournalister allmänheten? 

Enligt Hylland-Eriksen (1993) förstärks ofta det normativa och olika minoriteter pekas 

ut som annorlunda i artiklar. Gestaltningar som kanske mer passar in på förbestämda 

roller än på de faktiska människorna i texterna. Går det att utläsa en “vi mot de” känsla i 

kontexten? 

Med vår undersökning hoppas vi kunna synliggöra eventuella fördomar och 

stereotypisering inom Expressens VM-magasin. 
 

3.1 Hypotes och frågeställning 
I den amerikanska forskningen om svarta och vita quarterbacks kom forskarna fram till 

att det råder en sterotypisering i amerikansk sportjournalistik. Vår hypotes är att det 

finns skillnader i hur de olika spelarna beskrivs i Expressens VM-magasin utifrån 

nationalitet och hudfärg.  

Tesen är att svarta spelare kommer att tilldelas en imponerande fysik, samtidigt som de 

anses mentalt svaga i sin beskrivning. De vita spelarna kommer, å andra sidan, att 

beskrivas som mentalt starka och att detta kompenserar för deras sämre fysik. 

Genom att granska Expressens VM-magasin 2014 kommer resultatet där att antingen 

bekräfta eller falsifiera vår hypotes om att det råder stereotypisering även inom 

Expressens sportjournalistik. 

För att stärka vår hypotes ytterligare ska vi även undersöka likheter och skillnader i 

beskrivningarna bland spelare med samma hudfärg, men som spelar för landslag på 

olika kontinenter. Till exempel hur en svart spelare i Kamerun framställs kontra en svart 

spelare i England. Ses båda spelarna i första hand som svarta eller görs det skillnader 

beroende på vilken världsdel de representerar? 

För att kunna granska vår hypotes har vi valt att ställa följande frågor. Med 

utgångspunkt från Expressens VM-magasin 2014. 



 

14 

• Hur beskriver Expressen spelarna inför VM 2014 utifrån deras hudfärg? 

• Vilka egenskaper tillskrivs spelarna? 

• Vilka likheter och skillnader finns det i beskrivningarna mellan spelare med 

samma hudfärg, men som representerar olika kontinenter? 
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4. Metod 
Vi valde att använda oss av en kvantitativ innehållsanalys där vi undersökte samband 

mellan spelarnas hudfärg och vilka beskrivningar de blev tilldelade sig i Expressens 

VM-magasin. För att få svar på våra frågeställningar operationaliserade vi där vi i detalj 

förklarade hur vi gick tillväga i vår studie. I stora drag var vi intresserade av spelarnas 

hudfärg, vilket land de representerade samt vilka slags egenskaper de tillskrevs. Det vi i 

första hand ville jämföra var hur svarta och vita spelare framställs av Expressens 

sportjournalister. Vidare så bröt vi även ner det till att jämföra beskrivningarna av 

spelare med samma hudfärg fast som representerade olika länder och kontinenter. 
 

4.1 Valet av kvantitativ innehållsanalys som metod 
Vi valde en kvantitativ innehållsanalys för att prova vår hypotes och för att få svar på 

vår frågeställning. Genom vår metod kunde vi på ett rimligt sätt dra slutsatser om hur 

sportjournalisterna i Expressen beskriver spelarnas olika styrkor och svagheter. 

Eftersom det var drygt 700 spelare vi analyserade lämpade den kvantitativa 

innehållsanalysen väl för vår studie då den enligt Ekström (2010) effektiviserar 

analysen av ett omfattande material.  

I vår studie använde vi oss av variabler. Variablerna fungerar som frågor att ställa till 

innehållet (Nilsson, 2010).  
 

4.2 Urval 
Inför varje VM släpper både Expressen och Aftonbladet varsin bilaga om mästerskapet. 

Utöver fakta om värdlandet, spelscheman och reportage går tidningarna igenom 

samtliga spelare som deltar i turneringen. Varje spelare presenteras med en bild, en 

kortare beskrivning och blir betygsatt. Alla spelarna får lika mycket utrymme i 

magasinet. Tidningarna tilldelar spelarna fysiska, mentala och tekniska egenskaper - 

både positiva och negativa sådana. Kontexten i magasinet kan betraktas hur Expressens 

sportjournalister beskriver sin omvärld och det ger även en tydlig bild av vad tidningen 

anser vara spelarnas styrkor och svagheter.  

I VM deltar 32 lag och samtliga landslag har en trupp på 23 spelare, någonting som 

innebär att det är 736 spelare som får en spelarpresentation. Vi bestämde oss för att 

undersöka ett av magasinen och valet föll på Expressens VM-magasin. Anledningen var 
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att Expressen beskrev spelarnas styrkor och svagheter mer ingående medan Aftonbladet 

lade mer fokus på spelarnas form och på hur deras säsong varit. Anledningen till att det 

blev just VM 2014 är för att det var det senaste VM-slutspelet som spelades, det var 

därmed den mest aktuella turneringen att undersöka.  
 

4.3 Operationalisering 
För att kunna besvara vår frågeställning krävdes en operationalisering, som även fyllde 

funktionen att det skulle bli samma resultat om någon annan person skulle göra likadan 

undersökning i framtiden. Nilsson (2010) menar att analysens innehåll ska vara 

oberoende av vilken forskare som utför undersökningen – den ska vara objektiv. Genom 

att göra ett tydligt analysschema och detaljerade beskrivningar såg vi till att vårt resultat 

blev replikerbart.   

Vidare beskriver Nilsson (2010) att grundläggande för den kvantitativa analysen är 

systematik, det vill säga att analysens tillvägagångssätt ska vara tydligt förklarat samt 

att materialet ska väljas ut utifrån klara urvalskriterier och att de olika variablerna ska 

kunna beskrivas i ”termer av frekvens eller omfång på ett sätt som gör det möjligt att 

fastställa statistiska samband” (Nilsson, 2010 s.122).  

Då vi undersökte skillnader och samband i beskrivningarna av spelare med olika 

hudfärg skapade vi olika beroende variabler. Varje spelare placerades i olika kolumner. 

Kategorierna följer här nedan: 

1.     Hudfärg - Vit, svart och asiat. 

Först avgjordes vilken hudfärg spelaren hade. För att vara svart räckte det att ha mörk 

hudfärg, spelaren behövde inte ha afrikanskt ursprung för att räknas som svart. 

Detsamma gällde även omvänt, bara för att en spelare hade afrikansk bakgrund gjorde 

det honom inte automatiskt till svart i vår studie. Som asiat räknades japaner och 

sydkoreaner, däremot inte iranier vilka kategoriserades som vita.  

2.      Världsdel - Europa, Nordamerika, Latinamerika, Afrika, Asien och Oceanien. 

Nästa variabel visade vilken världsdel spelaren representerade. Det avgjordes genom 

landslaget spelaren representerade. Detta gjorde vi för att undersöka om spelare med 

samma hudfärg beskrevs olika beroende på vilken världsdel spelaren representerade. Vi 
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valde att slå ihop länderna i Sydamerika och Centralamerika samt Mexiko, det blev 

Latinamerika.  

3.     Nationalitet. 

Den tredje variabeln visade helt enkelt vilket land spelaren representerade. Detta för att 

vi skulle kunna undersöka om spelare i vissa landslag beskrevs på ett visst sätt. 

 

Hudfärg, världsdel och nationalitet var de beroende variablerna. Dessa testade vi mot de 

oberoende variablerna, vilket var de fysiska, mentala och tekniska egenskaperna som 

spelarna tilldelades. Dessa variabler presenteras här nedan. 
  
4. Antal egenskaper. 

Vi använde oss dels av en ordinalskala där vi fyllde i antalet egenskaper spelaren blev 

tillskriven sig. Fysiska som mentala, både positiva och negativa. Det var inte alls 

ovanligt att en spelare exempelvis fick två fysiskt positiva egenskaper och en negativ 

mental egenskap tillskriven sig. Vi fyllde i det antalet egenskaper spelaren blev tilldelad 

sig, som sedan räknades ihop till en totalsumma. 
  
5. Typ av egenskaper. 

För att konkretisera vilken typ av egenskaper spelarna tilldelades skapade vi olika 

kolumner som beskrev detta. Dessa var: hastighet, styrka, intelligens, pålitlighet, 

spelskicklighet och ledarroll (se bilaga 1). Här använde vi oss av en nominalskala. 

Exempelvis kunde en spelare vara snabb, smart eller inneha en ledarroll. Här fanns det 

alltid tre olika svarsalternativ. För att ta ett exempel var svarsalternativen för hastighet 

följande: 1 = snabb, 2 = långsam och 3 = nämns inte. Om spelaren beskrevs som snabb 

fick han en etta. Beskrevs han som långsam fick han en tvåa och nämndes det inte alls 

fick han en trea. För just ledarrollen fanns det endast två svarsalternativ. Tillskrevs 

spelaren en ledarroll fick han en etta = ja, om inte så fick han en tvåa = nej. Detaljerad 

beskrivning av de oberoende variablerna återfinns i bilaga 1. 

 

Nilsson (2010) tar förutom objektivitet och systematik även upp kvantitet och manifest 

som viktiga begrepp i metodfrågan. Det kvantitativa ”ska kunna bestämmas i termer av 
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frekvens eller omfång på ett sätt som också gör det möjligt att fastställa statistiska 

samband” (Nilsson, 2010 s. 122). 

Manifest enligt Nilsson (2010) innebär att begränsa analysen till det material som går att 

utläsa ur texten. På så sätt minimeras möjligheten för tolkning av implicita och dolda 

budskap av innehållet. 

Vi utgick från båda begreppen när vi valde vilka ord som skulle ingå i vår studie. 

Frekvensen och omfånget av de specifika orden i vår studie gjorde det möjligt att få en 

bra överblick och det lämnades ytterst lite utrymme för egen tolkning av innehållet i och 

med att det var specifika ord vi undersökte. 
 

All information skrev vi in i statistikprogrammet SPSS. Anledningen till att vi använde 

oss av både en nominalskala och ordinalskalan var för att vi kände att vi skulle gå miste 

om mycket om vi enbart hade använt oss av nominalskalan. Med ordinalskalan räknade 

vi även med samtliga beskrivningar och exkluderade på så sätt inga ord som beskrev 

spelarnas styrkor och svagheter. 
 

Under analysens gång fyllde vi även i en egenskapskarta där vi skrev upp orden som vi 

hänförde till de olika kategorierna för fysiska, mentala och tekniska egenskaper (Se 

vidare i bilaga 2). 

 

4.4 Reliabilitet och validitet 
För att göra vår undersökning så pålitlig som möjligt och därmed ge den en hög 

reliabilitet så har vi i vår studie försökt vara väldigt noggranna och tydliga under vår 

databearbetning och hanteringen av materialet. Reliabiliteten svarar på frågan  
 

”Kan vi lita på att undersökningen ger samma resultat om vi upprepar den under så likartade förhållanden 

som möjligt?” (Eliasson, 2013 s.14).  
 

Vi försökte vara väldigt noga med att skriva ner samtliga ord som innefattar vår studie 

(bilaga 2). Vi har också med en bilaga där spelarna vars hudfärg vi inte var säkra på står 

listade samt vilken hudfärgskategori vi placerade dem i (bilaga 4). Detta för att få 

transparens och tydlighet i beskrivningarna av hur vi resonerat och gått till väga under 

analysprocessen. 
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Validiteten mäter en undersöknings giltighet och svarar på frågan  

 
”Kan vi räkna med att undersökningen är giltig? – att den verkligen mäter det vi vill att den ska mäta?” 

(Eliasson, 2013 s.16).  
 

Vi diskuterade länge om vilka variabler det var vi ville undersöka samt hur vi skulle 

reda ut vår frågeställning. Vi arbetade om våra variabler under processen och provade 

oss fram tills vi ansåg att vi hittat rätt och hade relevanta variabler. En av variablerna vi 

arbetade om var de tekniska positiva egenskaperna. Från början hade vi flera olika 

tekniska egenskaper i kolumner men beslutade oss för att sammanfatta samtliga i en 

kolumn och inte dela upp dem ytterligare eftersom vi ansåg att det inte skulle tillföra vår 

studie något nämnvärt att ha olika separata tekniska egenskaperna var för sig.  

 

4.5 Presentation av resultatet 
Den absolut största delen av vårt resultat presenterade vi utifrån den kvantitativa 

innehållsanalysen genom att tolka alla tabeller vi fick fram. Däremot kompletterade och 

stärkte vi vår undersökning med en mindre och mer kvalitativt orienterad studie. Vi 

lyfte fram vissa beskrivningar eller delar av beskrivningar vi ansåg vara relevanta för 

undersökningen. Samtliga utdrag vi hade med kunde direkt kopplas till tidigare 

forskning. 

 

Totalt konstruerade vi fram 35 olika tabeller genom statistikprogrammet SPSS. I själva 

resultatdelen i vår studie presenterades inte alla tabeller, däremot finns samtliga tabeller 

i bilaga 3. 

 

4.6 Metodkritik 

Vi är väl medvetna om att vår studie inte kommer att ge något definitivt 

helhetsperspektiv. Det är väldigt svårt att uppnå med endast en metod och med endast 

ett magasin om ett enda VM-slutspel. Det vi hoppas på genom vår studie är att bättre 

kunna visa hur Expressens sportjournalistik bedömer spelare utifrån deras hudfärg idag. 
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Den kvantitativa innehållsanalysens nackdelar är att den inte tar hänsyn till vilken 

kontext som innehållet som man analyserar befinner sig i. Det ges heller inte en chans 

till att leta efter olika diskurser genom dolda budskap i materialet (Ekström, 2010).  

 

Vilka egenskaper som klassas som fysiska, mentala och tekniska kan tolkas olika av 

olika människor. Om det var en positiv eller negativ egenskap var heller inte alltid 

självklart, vilket vi märkte under analysen då vi hamnade i flera diskussioner om var 

vissa ord skulle placeras. De tekniska egenskaperna kan även tolkas som en blandning 

av fysiska och mentala egenskaper. Exempelvis, för att ha ett hårt skott krävs det kraft 

och styrka, egenskaper som egentligen räknas som fysiska. Samtidigt bedömde vi att en 

spelare med enbart kraft per automatik inte får till ett hårt skott. För att ha ett hårt skott 

måste spelaren även ha tekniken och kunskapen för att kunna slå till bollen rätt, så att 

det blir ett hårt skott. Därför räknades spelfärdigheter som skott, passningar, och inlägg 

som tekniska färdigheter, alltså var spelaren spelskicklig. Sedan fanns det vissa 

beskrivningar som vi inte tyckte passade in i någon av våra kategorier som briljant och 

komplett. Dessa valde vi då att inte ta med i vår undersökning. 
 

Ett annat problematiskt moment i undersökningen var att avgöra spelarnas hudfärg. För 

att definiera en spelare som svart till exempel valde vi inte att använda oss av kriteriet 

att denne måste ha ett afrikanskt ursprung utan det räckte att spelaren hade mörk hy. Vi 

är medvetna om att det kan finnas en felmarginal då vi i första hand antecknade 

hudfärgen på spelarna genom att se vilken hudfärg spelaren uppfattades ha på 

profilbilden i magasinet. På spelarna som vi var osäkra på använde vi oss av Google 

bildsök och tittade på bilder. I vissa fall läste vi även om spelarnas bakgrund för att 

avgöra hudfärg. Det rörde sig om cirka 25 spelare där vi var osäkra på hudfärg (dessa är 

upptagna i bilaga 4).  

I vissa fall var det att ena föräldern var svart och den andra vit, i sådana fall tittade vi på 

vilken hudfärg spelaren uppfattades att ha och gjorde sedan en egen bedömning. 

 

 

 

 



 

21 

4.7 Forskningsetik 
I vår studie har vi valt att använda de värdeladdade orden svart och vit när vi skriver om 

spelarnas hudfärg. Anledningen till att vi istället inte använder orden mörk och ljus är 

för tydlighetens skull. Med orden svart och vit lämnade vi mindre utrymme för 

misstolkning och missförstånd för läsaren. Vi använder även ordet asiat som i sitt 

sammanhang, även det, kan uppfattas som känsligt. Anledningen till att vi använder 

ordet asiat är för att vi inte anser att det finns något bra ord för deras hudfärg. Just att vi 

placerat spelare i olika fack beroende på hudfärg känns också lite vemodigt. Att vi ska 

bestämma vilken hudfärg människor har känns inte helt korrekt och det etiska i det kan 

diskuteras. Dessutom är det extremt svårt i vissa fall att avgöra vilken hudfärg spelaren 

har. 

  

I Brasilien har det införts kvotfördelningar på vissa universitet i ett försök att minska 

snedfördelningen och få in fler svarta studenter på skolorna. Även här var det väldigt 

svårt att avgöra hudfärgen. Två bröder, enäggstvillingar, ansökte till samma skola. En 

blev antagen, den andre nekades på grund av att han inte ansågs vara mörk nog 

(http://internationalstorytelling.org).  

Vi skulle vilja påstå att just frågan om hudfärgen har varit det mest känsliga i vår studie. 

Att vi lade så pass mycket tid till att skilja på människor genom hudfärg, kändes ganska 

udda och inte riktigt rätt. 
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5 Resultat och analys 
I detta kapitel redovisar vi resultatet av studien samt analyserar våra data. Vi utgår från 

våra valda teorier och tidigare forskning. Samtliga tabeller vi refererar till återfinns i 

bilaga 3. 
 

5.1 Likheter och skillnader mellan spelare med olika hudfärg 
Av de 736 spelarna i Expressens VM-magasin är 472 spelare vita, 218 är svarta och 46 

är asiater. Samtliga spelarbeskrivningar analyseras och totalt finner vi 931 fysiska och 

mentala, positiva som negativa, egenskaper. Dessa egenskaper är överlag jämnt 

fördelade bland de vita, svarta och asiatiska spelarna. I snitt får varje spelare ungefär 1,3 

egenskaper tilldelade sig. Lite drygt 1 egenskap är positiv och resten, cirka 0,3 är 

negativ egenskap. Statistiken visar att det förekommer betydligt fler positiva än 

negativa beskrivningar i Expressens VM-magasin.  

 

I tabell 1 syns hur många fysiska egenskaper spelarna tilldelas, både positiva och 

negativa. Här ingår samtliga fysiska beskrivningar, som snabbhet, styrka och kondition 

(se bilaga 2).  

Tabell 2 visar hur många mentala egenskaper spelarna tilldelas och även här är det både 

positiva och negativa egenskaper. Beskrivningarna som hamnar i denna tabell berör 

bland annat intelligens, stabilitet och inställning (se bilaga 2). 
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Tabell 1 

 
Tabellen visar antal fysiska egenskaper, positiva som negativa, som spelarna tilldelas utifrån hudfärg. 

 

 

 

 

Tabell 2 

 
Tabellen visar antal mentala egenskaper, positiva som negativa, som spelarna tilldelas utifrån hudfärg. 
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Det mest anmärkningsvärda i tabellerna är de svarta spelarnas siffror. De vita och 

asiatiska spelarnas resultat ser i princip likadana ut i bägge tabellerna, medan de svarta 

spelarnas siffror förändras drastiskt. I den första tabellen tillskrivs de svarta spelarna 

flest positiva fysiska egenskaper i förhållande till hur många de är, samtidigt som de 

tilldelas väldigt få negativa beskrivningar angående deras fysik. 

De svarta spelarna tilldelas inte ens hälften så många positiva egenskaper gällande 

mentalitet som de får fysiskt positiva. Samtidigt ökar antalet negativa egenskaper 

markant. Från 7 egenskaper i tabellen om fysik till hela 41 egenskaper i den andra 

tabellen gällande mentalitet. Fysiskt får de svarta spelarna flest positiva egenskaper sig 

tilldelade utifrån hur många de var och de får överlägset flest negativa egenskaper sig 

tilldelade angående mentalitet.  

Fysiskt får de vita spelarna flest negativa beskrivningar sett till hur många de är. 

Mentalt däremot, beskrivs de som starkast av samtliga tre hudfärgsgrupper. Just 

antalsmässigt är det inte speciellt stora skillnader i tabellerna för de vita spelarna. I 

andra tabellen ökar både de positiva och negativa egenskaperna aningen för dem. 

Detsamma gäller de asiatiska spelarna. 

Tabellerna visar tydligt att de svarta spelarna har sina styrkor fysiskt samtidigt som de 

svarta spelarnas mentala svagheter lyfts fram. För de vita spelarna är det raka motsatsen, 

om än inte lika kraftigt. 

När sportjournalister beskriver spelarna på ett visst sätt utifrån spelarnas hudfärg blir det 

slutligen en norm. En norm som säger hur verkligheten är. I Expressens VM-magasin 

finns det flertalet upprepningar som till synes är likadana för spelarnas hudfärg. 

Framing skapar en kollektiv syn på ett specifikt objekt samt vad detta står för (Entman, 

Matthes & Pellicano, 2009).  
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Tabell 3 

 
Tabellen visar hur många av spelarna som beskrivs som snabba och långsamma, utifrån spelarnas 

hudfärg. Vit: snabb 15,3%, långsam 5,7%, nämns inte 79%. Svart: snabb 27,1%, långsam 0%, nämns inte 

72,9%. Asiat: snabb 23,9%, långsam 0%, nämns inte 76,1%. 

 

I vår studie undersöker vi även vilka slags egenskaper spelarna tilldelas av Expressens 

sportjournalister. Detta för att få fram olika spelartyper. 

Tabellen ovan visar vilka spelare som beskrivs som snabba respektive långsamma.  

Varken de svarta eller asiatiska spelarna tilldelas någon egenskap som säger att spelaren 

är långsam. Värt att ha i åtanke är att det enbart finns 46 asiatiska spelare medan det 

finns 218 svarta spelare i undersökningen. De vita spelarna däremot, får beskrivningar 

om att de är långsamma. Det är även de vita som i minst utsträckning beskrivs som 

snabba samtidigt som mer än var fjärde svart spelare framställs som snabb. 

Förutom snabba så beskrivs de svarta spelarna även som de starkaste spelarna (se tabell 

4). Skillnaderna här är inte lika stora som i föregående tabell, men ändå märkbara. 

Samtliga spelare beskrivs lika frekvent som svaga, trots att väldigt få asiatiska spelare 

framställs som starka. 
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Tabell 5 

 
Tabellen visar hur många av spelarna som beskrivs som smarta och okunniga, utifrån spelarnas hudfärg. 

Vit: smart 17,2%, okunnig 3,8%, nämns inte 79%. Svart: smart 8,7%, okunnig 8,7%, nämns inte 82,6%. 

Asiat: smart 8,7%, okunnig 4,3%, nämns inte 87%. 

 

Det är först när de mentala egenskaperna presenteras som de vita spelarna börjar 

utmärka sig i statistiken. Enligt Expressens VM-magasin är de vita spelarna överlägset 

smartast då nästan var femte spelare framställs som smart. Varken de asiatiska eller 

svarta spelarna är i närheten av denna siffra. Det är faktiskt lika många svarta spelare 

som framställs som smarta och okunniga. Trots att det finns mer än dubbelt så många 

vita spelare som svarta, är det ändå fler svarta spelare som beskrivs som okunniga. 

Detta betyder att de svarta spelarna tveklöst har flest okunniga spelare sett till hur 

många de är.   

Det är samma rangordning gällande hur pass pålitliga spelarna är (se tabell 6 i bilaga). 

De vita spelarna är mest stabila, sedan asiaterna och de svarta är minst stabila enligt 

Expressens sportjournalister. Även här är det lika vanligt att en svart spelare beskrivs 

som stabil som instabil, vilket gör att de svarta ses som den mest instabila gruppen. 

Utöver detta är det även flest vita spelare som tilldelas en ledarroll (se tabell 7). Precis 

som i de två tidigare kategorierna angående mentaliteten är de svarta spelarna sämst 

även här. 
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Överlag beskriver Expressens sportjournalister de svarta spelarna som snabba och 

starka, men som mentalt väldigt svaga. De framställs som okunniga, instabila och 

saknar ledaregenskaper. De vitas beskrivningar är nästintill omvända. De framställs som 

smarta och stabila ledare, samtidigt som de är hyfsat starka men saknade snabbhet. 

Någonstans däremellan hamnar de asiatiska spelarna.  
 

Utöver fysiska och mentala egenskaper omfamnar vi även egenskaper gällande 

spelarnas spelskicklighet så som skott, passningar och teknik. Här är det jämnt fördelat 

mellan de tre olika grupperna. Asiaterna tilldelas flest tekniska egenskaper medan de 

svarta spelarna tilldelas minst i förhållande till hur många de är. Något utmärkande är 

att de svarta spelarna utan tvekan kritiseras mest för sina tekniska brister. De vita och 

asiatiska spelarna tilldelas väldigt få negativa egenskaper i jämförelse med de svarta 

spelarna. 
 

I vår studie undersöker vi även betygen som Expressens sportjournalister sätter på 

spelarna (se tabell 9). De vita spelarna får det bästa snittet med 2,75 i betyg på en fem-

gradig skala där fem är högsta betyg och ett är lägsta betyg. De svarta spelarna får 2,44 

medan de asiatiska spelarna får 2,09. Uppemot 60 procent av de svarta spelarna får 

betyget 1-2, hos de asiatiska spelarna ligger den siffran på över 70 procent. För de vita 

är det mer vanligt med betyget 3-5 då uppemot 60 procent av spelarna får det betyget. 
 

5.2 Likheter och skillnader mellan spelare med samma hudfärg  
För att ytterligare pröva vår hypotes undersöker vi hur spelare med samma hudfärg 

beskrivs i förhållande till vilken världsdel de representerar. Om det uppkommer 

skillnader i beskrivningarna beroende på vilka världsdelar spelarna representerar. Eller 

om spelarna överlag framställs på samma sätt och därmed i första hand bedöms utifrån 

deras hudfärg. 

Eftersom de enda asiaterna återfinns i Japan och Sydkorea går det inte att jämföra 

asiater från Asien mot några andra asiater. Därmed utelämnas asiaterna under den här 

delen av undersökningen. 
 

Överlag är det ytterst marginella skillnader i beskrivningarna av de svarta spelarna från 

de olika världsdelarna. Som vi nämnde tidigare är det inte en enda svart spelare som 
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beskrivs som långsam. De svarta afrikanerna beskrivs i någon högre grad än resten av 

de svarta spelarna som snabba (se tabell 17). Som svagast framställs de svarta 

européerna samtidigt som det i princip inte är någon svart afrikan som beskrivs som 

svag (se tabell 18).  

Bland de mentala egenskaperna visar statistiken över de svarta européerna upp 

intresseväckande siffror. De har flest spelare som beskrivs som smarta, samtidigt har de 

även flest spelare som beskrivs som motsatsen - som okunniga och lite “korkade” sett 

till hur många de är (se tabell 19). Det är även de svarta européerna som beskrivs mest 

frekvent som instabila (se tabell 20). De stabilaste svarta spelarna återfinns i 

Latinamerika, det är den enda kategorin som de svarta latinamerikanerna utmärker sig i. 

Bland ledarrollerna är det jämnt fördelat mellan samtliga svarta spelare (se tabell 21). 

Samma sak gäller de spelskickliga egenskaperna, sportjournalisterna skriver däremot 

mer negativt om de svarta afrikanernas spelfärdigheter (se tabell 22). 

Det är bland betygen de verkliga skillnaderna uppstår. De svarta européerna har bäst 

betyg då 85 procent av spelarna har minst en trea i betyg på den fem-gradiga skalan (se 

tabell 23). Inte en enda spelare får bottenbetyget, en etta. Det kan jämföras mot de 

svarta latinamerikanerna som får nästbäst betyg, där är det inte ens 40 procent av 

spelarna som får minst en trea i betyg. För de svarta afrikanerna är den siffran knappa 

30 procent, över 70 procent har alltså betyget 1-2. Överlägset sämst betyg får de åtta 

svarta spelarna från USA som representerar Nordamerika, samtliga får betyget 1-2. 
 

När vi jämför de vita spelarna med varandra uppstår en speciell situation då det finns 

vita landslag från samtliga sex världsdelar. Däremot är det endast Europa och 

Latinamerika som har vita spelare från flera olika länder. I Nordamerika finns endast 

USA, Algeriet i Afrika, Iran i Asien och Australien i Oceanien. Detta försvårar analysen 

då det är svårt att bedöma världsdelar med endast ett lag representerat. 

Inte heller bland de vita spelarna finns det särskilt stora skillnader i beskrivningarna. 

Bland de fysiska egenskaperna är de vita latinamerikanerna aningen snabbare än de vita 

européerna samtidigt som de sistnämnda beskrivs som starkare än latinamerikanerna (se 

tabellerna 10 och 11). Oceanien med Australien utmärker sig då de framställs som både 

överlägset långsammast och starkast. De vita afrikanerna, Algeriet, har inte en enda 

spelare som beskrivs som långsam. Det innebär att inte en enda afrikansk spelare, 

oavsett hudfärg, beskrivs som långsam i Expressens VM-magasin.  
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Bland de mentala egenskaperna är de vita européernas resultat mest imponerande (se 

tabellerna 12-14). Förutom att ha betydligt flest spelare som tilldelas ledarroller så 

beskrivs de oftare som smartare än de vita latinamerikanerna som i högre grad beskrivs 

som okunniga. De vita européerna är även betydligt mer stabila än resten av de vita 

spelarna enligt Expressens sportjournalister. Anmärkningsvärt är att de vita afrikanerna, 

Algeriet, är de enda som inte har en enda spelare som beskrivs som stabil. 

De vita afrikanerna utmärker sig även när det kommer till spelskicklighet, de har minst 

antal spelare med tekniska spelfärdigheter (se tabell 15). 

Precis som hos de svarta spelarna syns det skillnader i betygssättningen bland de vita 

spelarna. Även här har européerna bäst betyg följt av Latinamerika, 75 respektive 55 

procent av dessa spelare har som sämst en trea i betyg (se tabell 16). De vita spelarna 

från Asien, Iran, har överlägset sämst betyg. Samtliga spelare från Iran har antingen en 

etta eller tvåa i betyg, varav mer än hälften har det sämsta betyget, en etta. 
 

I Expressens VM-magasin är det överlag inte speciellt stora skillnader i beskrivningarna 

hos spelarna med samma hudfärg som representerar olika världsdelar. 

Något av det mest intressanta är istället att de svarta europeiska spelarna har de bästa 

betygen av samtliga spelare i hela VM. Som ni kan se i tabellerna nedan får 85 procent 

av spelarna minst en trea i betyg. Det kan jämföras med 76,5 procent hos de vita 

européerna som får nästbäst betyg. Eller 3,18 i snittbetyg mot 3,08. 
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Tabell 16 

 
Tabellen visar vilket betyg de vita spelarna från de olika världsdelarna får. Europa betyg 1-2: 23,4%, 

betyg 3-5: 76,6%. Latinamerika betyg 1-2: 45,1%, betyg 3-5: 54,9%. Afrika betyg 1-2: 80%, betyg 3-5: 

20%. Asien betyg 1-2: 100%, betyg 3-5: 0%. Oceanien betyg 1-2: 87%, betyg 3-5: 13%. Nordamerika 

betyg 1-2: 66,7%, betyg 3-5: 33,3%.  

 

Tabell 23 
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Tabellen visar vilket betyg de svarta spelarna från de olika världsdelarna får. Afrika betyg 1-2: 69,5%, 

betyg 3-5: 30,5%. Europa betyg 1-2: 15,4%, betyg 3-5: 84,6%. Latinamerika betyg 1-2: 60,5%, betyg 3-5: 

39,5%. Nordamerika betyg 1-2: 100%, betyg 3-5: 0%. 

 

5.3 Likheter och skillnader mellan de olika nationaliteterna 
För att bryta ned studien ytterligare valde vi att undersöka hur spelare med olika 

nationaliteter beskrevs i Expressens VM-magasin. Om det fanns ett samband mellan 

nationaliteter och vilka slags egenskaper de tilldelades. Även här har vi samma 

kategoriseringar som tidigare. 

Nigeria utmärker sig mest då landet framställs som både det snabbaste och starkaste 

landslaget av samtliga 32 deltagande nationer (se tabellerna 24 och 25). Värt att tillägga 

är att samtliga 23 spelare i Nigerias trupp är svarta.  

Överlag beskrivs de afrikanska och latinamerikanska landslagen som snabba medan de 

långsammaste lagen är Australien och Bosnien, som enbart har vita spelare i sina 

trupper. 

Nigeria får även många spelare beskrivna som smarta, endast Kroatien har fler spelare 

som beskrivs som smarta (se tabell 26). I stora drag är det de europeiska landslagen som 

framställs som smarta medan de afrikanska lagen i högre grad beskrivs som okunniga, 

med undantag för just Nigeria.  

De europeiska lagen framställs som mer stabila än andra landslag, även om Italien får 

flest spelare som beskrevs som instabila (se tabell 27). 

O´Donnell (1994) tar upp just detta i sin studie där han påstår att italienare ses som 

divor, som föll lätt enligt medier. Någonting som vår studie bekräftar då de anses vara 

det mest instabila laget.  

Statistiken kring ledarrollen visar att Europa har överlägset flest spelare som tilldelas en 

ledarroll (se tabell 28). Samtidigt är det väldigt få av de afrikanska länderna som har 

spelare med ledarroller. 

Det är mest variation av landslag från olika ställen i världen som tilldelas positiva 

egenskaper angående spelskickligheten (se tabell 29). Det vi däremot kan utläsa är att 

Expressens sportjournalister tenderar att kritisera afrikanska länders tekniska brister. 
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5.4 Kvalitativa beskrivningar 
För att ytterligare belysa hur Expressens sportjournalister skriver om vissa länder och 

regioner plockar vi även ut samtliga beskrivningar i magasinet där hela landslag eller 

regioner generaliseras.  
 

Om Brasiliens anfallare Fred skrivs följande: 
”Fred är ett annorlunda alternativ i den annars så tekniska och kvicka brasilianska startelvan. En stark 

bollmottagare och en skicklig avslutare.” 

 

Mexikanske Raul Jimenez får följande beskrivning: 
”En till spelsättet otypisk mexikansk anfallare. Jimenez är en stark targetplayer…” 

 

Costa Ricas Waylon Francis är ett tredje exempel: 
”En av flera snabba, tekniska yttrar i Costa Rica.” 

 

I samtliga tre beskrivningar framställs de latinamerikanska spelare överlag som små, 

snabba och väldigt tekniskt skickliga. Precis det som forskaren O´Donnell (1994) 

skriver i sin studie Mapping the Mythical: A geopolitics of National Sporting 

Stereotypes där han undersöker hur journalister framställer olika fotbollsländer/regioner. 

En annan sak O´Donnell kommer fram till är att journalister beskriver sydeuropéer som 

spelare med hett temperament. Även detta finner vi spår av i Expressens VM-magasin. 

Då Joao Pereira och hela Portugals backlinje beskrivs som hetlevrade. 
 

Portugals Joao Perieras beskrivning: 
”Joao Pereira kompletterar en ytterst hetlevrad backlinje i vilken det knappast saknas karaktär.” 

 

Brittiska spelare beskrivs enligt O´Donnell som riktigt hårda kämpar med 

ledaregenskaper, men som inte är så fantasifulla. I spelarbeskrivningarna hittar vi två 

exempel som visar på just nyss nämnda egenskaper. 
 

Hollands mittback Ron Vlaar: 
”Den erfarne försvarsledaren, kapten i Aston Villa och med typiskt engelska egenskaper: hård, resolut, 

bra i luften, långsam. Styr gärna uppspelen.” 

 

Och Englands James Milner: 
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”Milner är definitionen av en brittisk ytterspringare. Han har lungorna, kan ta sig förbi sin försvarare med 

enkla medel och slå bra inlägg.” 

 

Den första beskrivningen är solklar, där lyser verkligen sportjournalistens bild av hur en 

typisk engelsk spelare ser ut. Vad de har för styrkor och dess svagheter. Att spelaren 

dessutom är från Holland och får en typisk engelsk beskrivning bara förstärker 

journalistens uppfattning av engelska spelare enligt oss och gör den än mer intressant. I 

den andra beskrivningen framställs en engelsk spelare som en typisk brittisk 

ytterspringare. Det kan tolkas att han framställs som rätt fantasilös då han med enkla 

medel brukar ta sig förbi sin motståndare istället för att göra det på ett mer spektakulärt 

och kreativt sätt. 
 

I O´Donnells studie framgår det att afrikaner, beskrivs som fysiskt väldigt bra. De är 

både snabba och starka, men svaga när det gäller den mentala delen. Det visar våra 

tabellerna gång på gång och Nigeria är även det landslag som både är snabbast och 

starkast av samtliga nationer i VM 2014. 
 

Kameruns Eyong Enoh beskrivs så här: 
”En del av Kameruns fysiska mittfält.” 

 

Det intressanta är att dessa exempel är samtliga beskrivningar i Expressens VM-

magasin där sportjournalisterna väljer att beskriva eller generalisera landet i 

spelarbeskrivningarna. Det finns två luddiga beskrivningar där Frankrikes spelare kan 

tolkas som bollskickliga och Bosniens som kreativa, men de är inte alls lika tydliga som 

exemplen ovan. 

Samtliga sju exempel stämmer in på vad Hugh O´Donnell (1994) skriver i sin studie. 

Hur atleter, framförallt fotbollsspelare, från olika länder och håll i världen beskrivs av 

medierna. 

 

I Tobias Starks “Stortysk fuga och negerjazz” (1998) belyser forskaren hur svensk 

tryckt press bevakar och förmedlar de olympiska spelen 1936 i Berlin. Hur atleter med 

olika hudfärg beskrivs. Där är det inte alls ovanligt att de svarta spelarna liknas vid djur 

eller barn. Även O´Donnell (1994) nämner hur svarta fotbollsspelare kan liknas som 

både djur, men även naturtillgångar i sina beskrivningar. 
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Barnet hittar vi i Colombia då deras svarta anfallare Luis Muriel beskrivs följande: 
”Har dock fingrarna lite för djupt i kakburken.” 

 

Liknelsen med djur står Frankrikes svarta mittfältare Paul Pogba för: 
”…skjuter som en häst sparkar.” 

 

Värt att tillägas är att Argentinas vita mittback Hugo Campagnaro indirekt liknas vid en 

tjur genom att journalisten nämner att Campagnaro ibland kallas för just “tjuren” av sina 

fans. 
 

Naturtillgången finns i Holland i deras svarta mittfältare Leroy Fers beskrivning: 
”Oslipad mittfältsdiamant som länge liknats vid både Patrick Vieira och Yaya Touré. Teknisk, urstark, 

jobbar hårt. Sämre disciplin och beslutsfattande.” 

 

Utöver att journalisten drar parallellen med Fer och en diamant finns det andra aspekter 

i just denna beskrivning som vi anser är värda att lyfta fram. Precis som vår 

undersökning visar, beskrivs Fer som den typiske svarta spelaren. Han är inte bara stark, 

utan urstark. Däremot har han inte imponerande mentala egenskaper då han både har 

dålig disciplin och inte är kapabel att ta bra beslut. Dessutom jämförs han med två andra 

spelare, båda är svarta. Just att sportjournalisten väljer att likna honom med två svarta 

spelare trots att det finns betydligt flera vita spelare med samma position och spelstil för 

tankarna tillbaka på Bo Hansson. Den gamle pensionerade kommentatorn som var noga 

att påpeka att AIK bytte in en till “svarting” och som anser att alla svarta spelare har 

samma spelstil. 
 

Utöver dessa exempel på beskrivningar som vissa spelare får i Expressens VM-magasin 

hittar vi även två spelare som framställs som exotiska eller udda. 
 

Dels Kameruns svarta mittfältare Landry N´Guémo: 
”Älskar rovfåglar och har en örn döpt efter George Weah.” 

 

Och dels Ecuadors svarta anfallare Enner Valencia: 
”Tog hand om kor som liten kille och spelade fotboll på fritiden.” 
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I dessa fall blir det väldigt tydligt med parallellerna till postkolonialismen och Brunes 

(2004) teori om andrande. De är det vi inte är och det är vi som är normen för hur man 

ska vara.  

Att Enner Valecia tog hand om kor som liten kille och spelade fotboll på fritiden, anser 

vi inte tillför någonting i spelarbeskrivningen mer än att möjligt förstärka bilden av “de 

andra”.  

Ras, är enligt Loomba (2005) en kraftfull indikator på rastillhörighet och till rasen 

tillskrivs ofta olika karaktäristiska drag. Att Kameruns svarta mittfältare älskar rovfåglar 

har ingenting med honom som fotbollsspelare att göra utan vi får mer känslan av att det 

handlar om att peka ut att han är “annorlunda” och alltså inte så som vi “andra”. 

Värt att tillägga är att det inte fanns en enda liknande beskrivning i Expressens VM-

magasin om vita spelare som dem nyss nämnda exemplen.  
 

En annan aspekt vi vill belysa är hur Expressens sportjournalister väljer att fokusera på 

spelare som antingen har rötter i andra länder eller dubbla medborgarskap. Exempelvis 

är det väldigt många spelare i de afrikanska länderna som är födda och uppvuxna i 

Frankrike. Detta är sportjournalisterna noga med att nämna och de påpekar även att de 

har fostrats och skolats i franska klubbar och att det är där de har fått sin 

fotbollsutbildning. Spelare i de europeiska lagen som har vuxit upp i ett annat land än 

det de representerar nämns inte lika frekvent och absolut inte att de fostrats någon 

annanstans. Totalt är det nio spelare i de europeiska landslagen där det nämns att 

spelaren har rötter från något annat land. Hos endast två av dessa spelare nämns det att 

de även fostrats i landet där de vuxit upp. Hos varannan afrikansk spelare lyfter 

sportjournalisterna att de även fick sin fotbollsutbildning i landet de växte upp i men nu 

inte representerar (gäller nio av arton spelare). Fanon (1997) påstår att Europa överlag 

har en rasistisk struktur som gör skillnad på kolonisatör och på de “underordnade”. 

Genom att det är så noga med att nämna att spelarna fostrats i de franska klubbarna och 

det ”vita” Europa, förstärks känslan av Frankrike som överordnat i jämförelse med 

Afrika.  

 

5.5 Egenskapernas värde 
Avslutningsvis undersöker vi vilka egenskaper som värderas högt respektive lågt av 

Expressens sportjournalister. Vi jämför betyget spelaren får med vilka egenskaper 
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densamme tilldelas. Här ligger fokus i första hand på själva egenskaperna och inte på 

spelarnas hudfärg, vilken världsdel eller landslag de representerar.  

Resultatet visar att de fysiska egenskaperna, som att vara snabb och stark inte värderas 

särskilt högt. Inte en enda spelare som framställs som snabb eller stark får en femma i 

betyg. Mer än häften av alla spelare som beskrivs som snabba får betyget 1-2, 

detsamma gäller spelarna som beskrivs som starka. 

Det som istället värderas högt är de mentala egenskaperna. Bland spelarna som beskrivs 

som antingen smarta eller stabila är läget omvänt. Här får mer än hälften av spelarna 

betyget 3-5 istället, uppemot 70 procent. Spelare med ledarroll får än bättre betyg. 

Dessutom straffas det om spelarna tilldelas mentala negativa egenskaper. Spelare som 

beskrivs som okunniga, instabila eller inte tilldelas någon ledarroll får sämre betyg än 

spelarna som tilldelas fysiskt negativa egenskaper och framställs som antingen 

långsamma eller svaga.  

Beskrivs spelaren som spelskicklig ger även detta ett bra betyg och vice versa. Spelarna 

som får negativa egenskaper gällande spelskicklighet får även ett sämre betyg. De 

spelskickliga egenskaperna värderas inte lika högt som de mentala egenskaperna, men 

högre än de fysiska egenskaperna (se tabellerna 30-35). 
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6. Slutsats och diskussion 

Sammanfattningsvis bekräftas hypotesen i vår studie.  

Hur beskriver Expressen spelarna inför VM 2014 utifrån deras hudfärg?  

Det finns tydliga skillnader i hur spelare med olika hudfärg beskrivs. Överlag framställs 

de svarta spelarna med en imponerande fysik samtidigt som de inte alls är starka 

mentalt, där beskrivs de rent av som svaga. De vita spelarna däremot framställs som 

mentalt väldigt starka, vilket kompenseras för deras fysiska brister. Någonstans 

däremellan hamnar de asiatiska spelarna med sina beskrivningar. 

Vilka egenskaper tillskrivs spelarna? 

Genom våra kategoriseringar får vi fram vilka slags egenskaper spelarna blir tilldelade. 

Exempelvis beskrivs de svarta spelarna som överlägset snabbast och inte en enda svart 

spelare beskrivs som långsam. Det gör däremot de vita spelarna, som i sin tur beskrivs 

som smarta betydligt mer frekvent än de svarta spelarna. Även här hamnar de asiatiska 

spelarna någonstans i mitten med sina beskrivningar. 

Vilka likheter och skillnader finns det i beskrivningarna mellan spelare med samma 

hudfärg, men som representerar olika kontinenter? 

Beskrivningarna bland spelare med samma hudfärg, men som representerar olika 

världsdelar är överlag jämlika. Det finns en del skillnader, men i det stora hela, enligt 

underlaget vi analyserat, ses svarta som svarta och vita som vita av Expressens 

sportjournalister. 

Därmed besvaras samtliga tre frågor i vår undersökning och vi kan på så sätt även dra 

slutsatsen att vår hypotes stämmer. 
 

Fotboll och just fotbolls-VM är som vi tidigare nämnt, ett av världens största 

evenemang. Medierna och sportjournalisterna spelar en stor och viktig roll då de är 

medskapare av turneringen och förmedlar all information till allmänheten. 

Sportjournalistiken i sig skiljer sig en del mot övrig journalistik då den oftast ställer 

nationer mot varandra och jämför dessa. Sportjournalister brukar uttrycka sig på ett sätt 

som i övrig journalistik inte anser vara helt accepterat, det är lite andra regler som gäller 

för sportjournalistiken (Eriksson, 2006). 

För att spä på rivaliteten, bygga upp stämningen ytterligare och framförallt göra det 

lättare för allmänheten att skilja och jämföra de olika lagen är det inte ovanligt att 
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sportjournalister stereotypiserar både landet och spelarna. Stereotypisering kan 

användas för att förenkla och tydliggöra skillnader, vilket gör det lättare att bilda sig en 

uppfattning om en grupp. Detta i sin tur, kan användas för att beskriva den ena gruppen 

som överlägsen den andra (Hylland Eriksen, 1993). I vårt fall framträder sådana tydliga 

skillnader i beskrivningarna mellan de svarta och vita spelarna. Eftersom de mentala 

egenskaperna värderas högre än de fysiska egenskaperna av Expressens 

sportjournalister framställs de vita spelarna som överlägsna de svarta spelarna. 
 

Syftet med vår uppsats var att försöka ta reda på om det förekommer stereotypisering 

inom svensk sportjournalistik genom att undersöka hur spelare med olika hudfärg 

beskrevs i Expressens VM-magasin. Med hjälp av alla svaren vi fick på våra 

frågeställningar kunde vi bekräfta att vår hypotes stämde bra överens med resultatet. 

Anledningen till att vi gjorde denna undersökning var för att det berörde, vad vi ansåg, 

ett viktigt ämne. Svarta människor har länge levt i förtryck. Väldigt många och gamla 

fördomar och stereotypiseringar har skapats och levt kvar. Vi ville se om det fortfarande 

fanns spår av det i dagens sportjournalistik i Sverige, i form av Expressens VM-

magasin. Resultatet visade att så var fallet. Som sagt så har journalister ett stort 

samhällsansvar eftersom de når ut med sin information till en stor skara människor. 

Stereotyper skapar fördomar som i sin tur skapar okunnighet vilket renderar i ett 

avstånd mellan folk.  
 

Det som lyftes fram och gjorde vår undersökning mer relevant var Expressens 

sportjournalisters värderingar kring de olika egenskaperna. Undersökningen visade att 

de värdesatte de mentala egenskaperna betydligt högre än de fysiska. Ju mer mentalt 

stark en spelare var, desto bättre betyg fick han, något som i sin tur kan ses som en viss 

form av överlägsenhet.  

Inom postkolonialismen beskrivs kolonisatören ha en övermakt medan de andra är 

underordnade eftersom de saknar väsentliga egenskaper för att skapa en jämlik relation 

(Brune, 2004). I vår studie blev det tydligt att de vita hade övermakten eftersom de 

svarta spelarna saknade viktiga mentala styrkor. 

Spelare som beskrevs som smarta, stabila och med goda egenskaper var överlägsna 

spelarna som beskrevs som snabba och starka. Genom studiens resultat kan man lika 



 

39 

gärna skriva att den vites mentala färdigheter slår den svartes fysik och mentala 

oförmåga.  

1936 såg det annorlunda ut både i världen och här i Sverige, sportjournalistiken var 

inget undantag. Svenska Dagbladets Sten Selanders stycke i sin artikel ger ett exempel 

på hur journalister på den tiden värderade olika egenskaper och kvaliteter. 
 

“Ett folk där varenda karl vore en Jesse Owens eller Cornelius Johnson, skulle ändå stå ganska lågt i den 

mänskliga hierarkin. Den verkliga överlägsenheten framträder på andra och väsentligare områden; och 

där bräcker oss negrerna inte” (Dahlén, 2008, s. 347). 

 

Både Owens och Johnson var två svarta amerikanska atleter och beskrevs som fysiska 

praktexemplar. Den verkliga överlägsenheten Sten Selander skrev om, handlade om den 

mentala biten. Den vites intelligens värderades högre än den svartes fysik. Om än inte 

ens i närheten på samma sätt, verkar dagens svenska sportjournalister ändå ha liknande 

värderingar gällande olika egenskaper som dåtidens sportjournalister. Kombinationen 

av värderingarna och på vilket sätt journalisterna beskrev spelarna utifrån deras hudfärg 

i Expressens VM-magasin är både intressant och samtidigt obehaglig. Det visar att det 

fortfarande finns spår av samma värderingar och synsätt under exempelvis Sten 

Selanders dagar och då det skrevs väldigt rasistiskt i de svenska tidningarna. 
 

Ett av de mest problematiska momenten var när vi tänkte ut variablerna vi skulle 

använda och motivera de olika kategorierna samt att placera in alla ord och 

beskrivningar i dessa kategorier. Att bestämma spelarnas hudfärg var heller inte lätt och 

i vissa fall tog vi även hjälp av Google (se bilaga 4). Att en av oss var väldigt 

intresserad av sport och framför allt fotboll medan den andre inte alls hade samma 

intresse var en utmaning under arbetets gång. Det var många gånger vi tolkade saker 

olika, vilket ledde till många långa diskussioner oss uppsatsskrivare mellan. I slutändan 

kom vi ändå fram till att det var en bra och positiv sak som fungerade som en fördel i 

uppsatsskrivandet. I och med att vi hade så olika inställningar till fotboll gav det oss två 

olika perspektiv. Ett inifrån då en av oss var väldigt fotbollsintresserad och var van vid 

hur det skrivs om sporten och ett utifrån som kunde göra en mer allmän tolkning av det 

hela. 
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För eventuell framtida forskning inom området hade det varit intressant att göra en 

liknande studie som vår egen fast att man istället undersöker hur det ser ut i andra delar 

av världen. Vi anser att det hade varit spännande att fokusera på ett afrikanskt land där 

befolkningen är svart. Här i Sverige är det, trots stor mångfald, i de allra flesta fall vita 

sportjournalister som skriver och producerar innehåll för en vit publik. Vad finns det för 

skillnader respektive likheter i hur svarta sportjournalister skriver för en svart publik? 

Det vore intressant att undersöka om de svarta afrikanska sportjournalisterna har samma 

värderingar kring egenskaper som de svenska sportjournalisterna och framförallt – hur 

spelare med olika hudfärg framställs av dessa sportjournalister. Vi tror att perspektivet 

mellan en svart afrikansk sportjournalist och en vit svensk sportjournalists perspektiv 

kan skilja sig en hel del, något som kanske hade kunnat påvisas i resultatet. Hade de 

svarta spelarna fortsatt att beskrivas som fysiskt väldigt bra, men kritiserats för sina 

mentala svagheter? Hade de vita spelarna fortsatt att hyllats för sina mentala styrkor, 

men varit både ett och två steg bakom gällande den fysiska biten?   

Frågor som väcker många tankeställningar för vår del och som vore intressant att forska 

vidare kring.  
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Bilagor 

Bilaga 1  

Förklaring till våra variabelvärden (för de specifika orden se bilaga 2) 
 

Fysiskt positiv 

Vi räknade antalet fysiskt positiva ord som varje spelare fick i sin beskrivning. För att 

räknas som fysiskt positiv kunde det bland annat röra sig om att spelaren beskrevs som 

snabb eller stark. Likaså räknades synonymer till orden också in under fysiskt positiv. 

Ord som vi ansåg vara fysiskt positiva, men som inte passade in i någon av ovanstående 

kategorier hamnade i kategorin övrigt i vår egenskapskarta. 
 

Fysiskt negativ 

Vi räknade antalet fysiskt negativa ord som varje spelare fick i sin beskrivning. För att 

räknas som fysiskt negativ kunde det bland annat röra sig om att spelaren beskrevs som 

långsam eller svag. Likaså räknades synonymer till orden också in under fysiskt 

negativ. Ord som vi ansåg vara fysiskt negativa, men som inte passade in i någon av 

ovanstående kategorier hamnade i kategorin övrigt i vår egenskapskarta. 
 

Hastighet 

Variabeln hastighet hade följande tre alternativ: snabb, långsam och nämns inte. För att 

få egenskapen snabb valdes samtliga ord som beskrev spelaren som snabb. Utöver just 

det specifika ordet snabb fanns även synonymer som till exempel kvick med. Samma 

sak gällde med kategorin långsam och om en spelare beskrevs som slö, hamnade denne 

i kategorin långsam. Där ingenting nämndes om fart sattes spelaren under nämns inte.  
 

Styrka 

Variabeln styrka hade följande tre alternativ: stark, svag och nämns inte. Ord som var 

synonyma till stark och svag innebar att spelaren räknades som stark respektive svag. I 

de fall då beskrivningen inte nämnde någonting om styrka eller svaghet räknades 

spelaren in under kategorin nämns inte. 

I variabeln styrka undersökte vi endast fysisk styrka och inte mental styrka, likaså 

beträffande svaghet. 
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Mentalt positiv 

Vi räknade antalet mentala positiva ord som varje spelare fick i sin beskrivning. För att 

räknas som mentalt positiv kunde det bland annat röra sig om att spelaren beskrevs som 

en ledare, smart eller stabil. Likaså räknades synonymer till orden också in under 

mentalt positiv. Ord som vi ansåg vara mentalt positiva men som inte passade in i någon 

av ovanstående kategorier hamnade i kategorin övrigt i vår egenskapskarta. 
 

Mentalt negativ 

Vi räknade antalet mentala negativa ord som varje spelare fick i sin beskrivning. För att 

räknas som mentalt negativ kunde det bland annat röra sig om att spelaren beskrevs som 

instabil eller okunnig. Likaså räknades synonymer till orden också in under mentalt 

negativ. Ord som vi ansåg vara mentalt negativa, men som inte passade in i någon av 

ovanstående kategorier hamnade i kategorin övrigt i vår egenskapskarta.  
 

Intelligens 

Variabeln intelligens hade följande tre alternativ: smart, okunnig och nämns inte. Även 

synonymer till orden smart och okunnig placerade spelarna i de olika kategorierna. Som 

okunnig menade vi i detta fall spelare som beskrevs som lite “korkade”. Där spelarna 

inte fick någon beskrivning gällande sin intelligens så sattes de i kategorin nämns inte.  
 

Pålitlighet 

Variabeln pålitlighet hade följande tre alternativ: stabil, instabil eller nämns. Även 

synonymer till orden stabil och instabil placerade spelarna i de olika kategorierna. Med 

stabil menade vi mentalt stabil och inte stabil som spelare. Inte heller ledarroller gick 

under kategorin stabil (det hade vi som en egen variabel). Även på instabil var det ord 

och fraser som beskrev spelaren som mentalt instabil. Där ingen beskrivning gavs till 

spelarens pålitlighet, hamnade spelaren i kategorin nämns inte. 

 

Ledarroll 

Variabeln ledarroll hade följande två alternativ: ja eller nej. Om spelaren ledde laget på 

eller utanför plan eller fick ledaregenskaper tillskrivna sig, fick denne ett ja i kolumnen. 

Det var inga spelare som fick negativa ledaregenskaper tilldelade till sig så antingen var 
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de ledare eller inte. Där av använde vi oss enbart av ja eller nej som svarsalternativ i 

denna variabel. 
 

Spelskicklighet 

Variabeln spelskicklighet hade följande tre alternativ: teknisk, oteknisk eller nämns inte. 

Även synonymer till teknisk och oteknisk placerade spelarna i de olika kategorierna. Att 

spelaren skulle räknas som teknisk kunde han antingen vara just teknisk och bra med 

bollen, eller ha bra skott och passningar. I de fall där det till exempel stod att spelaren 

hade brister i sin teknik eller ett dåligt skott så hamnade denne i kolumnen oteknisk. I de 

fall där det inte togs upp någonting om spelskickligheten hamnade spelaren i kolumnen 

för nämns inte. 
 

Betyg 

I Expressens VM-magasin från 2014 fick samtliga spelare betyg i form av getingar. 

Skalan var från ett till fem och vi valde att ha med betyget som en variabel. Betyg ett 

var lägst, betyg fem var högst. Varje spelare fick sitt betyg inskrivet i vår kolumn.     
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Bilaga 2 Egenskapskarta 
 

Fysiskt positiv 

Snabb 

Snabb, supersnabb, hypersnabb, vindsnabbe, kvick, fart, kvicka fötter, flyger fram, 

sprungit rökringar runt försvararna, ångar på som ett tåg.  

 

Löparen 

Löpkapacitet, löpvillig, löpstark, löpa sönder, kondition som en långdistanslöpare, 

kondition, konditionsfenomen, outtröttlig, uthållig, stora lungor, stor lungkapacitet, 

täcker stora ytor, lätt steg.     

 

Stark 

Stark, extremt stark, resolut, råstark, urstark, styrka, kraftfull, robust, kraft/stark i 

närkamperna, stenhård i närkamperna, stark i duellspelet, stark targetplayer, 

“tjuren”.               

 

Övrig 

God fysik, fysiskt fenomen, en del av Kameruns fysiska mittfält, spänstig, rörlig, 

smidig, akrobatisk, explosiv, balans, spelar med energi, goda reflexer, reaktionssnabb. 
 

Fysiskt negativ 
Långsam 

Långsam, slö, inte snabb, saknar snabbhet, tappat snabbhet, hånad för sin långsamhet.     

 

Svag 

Svag, behöver bli starkare, gänglig.    

 

Övrig 

Inte fysisk, dåliga reflexer. 
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Mentalt positiv 

Smart 

Smart, slipad, geni, intelligent, klok, finurlig, listig, snabb i tanken, taktisk 

skicklig/perfekt, speluppfattning, spelförståelse, blick för spelet, superblick, läser spelet, 

geniala passningar, position/markering/placeringssäker, bra positionsspel, står alltid rätt, 

spelintelligent, mittfältsgeni, fotbollsgeniet. 

 

Ledaren 

Ledaren, leder, ledaregenskaper, ledargestalt, kapten, lagkaptenen, dikterar, dirigent, 

regissören, härförare, styr och ställer, har stort ansvar, mittfältsgeneral, försvarledare, 

försvarsgeneral.    

 

Stabil 

Stabil, trygg, pålitlig, kallt huvud, lagets säkerhet, låg felprocent, gör få misstag, gör 

sällan fel/tabbar/bort sig, hög lägstanivå, etablerad, stöttepelare, ankare, kugge, van vid 

press. 

 

Övrig 

Vinnare, alert, fokuserad, hög koncentration, vaken.        

 

Mentalt negativ 

Instabil 

Långt ifrån stabil, ojämn, har ofta svackor, många tabbar, faller bort i matcher, ute och 

hänger tvätt, låg lägsta nivå, höga toppar och djupa dalar, oförutsägbar, osäkerhet, 

skapar otrygghet, frågetecken, flyttfågel, hett temparement, hetlevrad, humörspelare, 

måste tygla humöret, drar på sig många gula kort, ibland rinner det över, testades 

posititvt för marijuana, skandalomsusad, problematisk. 

 

Okunnig 

Oslipad, trög, brister i defensiven, brister i positionsspelet, tveksamheter kring 

speluppfattningen, ensidig, enkelspårig, är med för att se och lära, har fingrarna för 

långt ner i kakburken. 
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Övrig 

Uppträder lojt, jaget före laget, sämre disciplin, svårt att anpassa sig. 

          

Tekniskt positiv 
Teknisk, bländande teknik, dribbler, trixig, fenomen med bollen, bra med boll, boll-

skicklig/känsla/begåvning/kontroll, bra tillslag, bra fötter, härlig vänsterfot, vass 

högerfot, bra/rappt/hårt skott, kanonskott, bra distansskott, 

skicklig/distinkt/klassavslutare, bra passningsspel, passningsskicklig, känsliga inlägg, 

fantastiska frisparkar, bra hörnor, spelskicklig, individuellt skicklig. 

 

Tekniskt negativ 
Tekniska brister, dålig teknik, dålig bollbehandling, för enfotad, dåligt passningsspel, 

bollslarvare, träffar sällan mål. 
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Bilaga 3 Tabeller 
 

Tabell 1 – Antal Fysiska Egenskaper 

 
 

Tabell 2 – Antal Mentala Egenskaper 
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Tabell 3 – Hastighet Hudfärg 

 
 

Tabell 4 – Styrka Hudfärg 
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Tabell 5 – Intelligens Hudfärg 

 
 

Tabell 6 – Pålitlighet Hudfärg 
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Tabell 7 – Ledarroll Hudfärg 

 
 

Tabell 8 – Spelskicklighet Hudfärg 
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Tabell 9 – Betyg Hudfärg 

 
 

Tabell 10 – Hastighet Vit och Världsdel 
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Tabell 11 – Styrka Vit och Världsdel 

 
 

Tabell 12 – Intelligens Vit och Världsdel 
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Tabell 13 – Pålitlighet Vit och Världsdel 

 
 

Tabell 14 – Ledarroll Vit och Världsdel 
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Tabell 15 – Spelskicklighet Vit och Världsdel 

 
 

Tabell 16 – Betyg Vit och Världsdel 
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Tabell 17 – Hastighet Svart och Världsdel 

 
 

Tabell 18 – Styrka Svart och Världsdel 
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Tabell 19 – Intelligens Svart och Världsdel 

 
 

Tabell 20 – Pålitlighet Svart och Världsdel 
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Tabell 21 – Ledarroll Svart och Världsdel 

 
 

Tabell 22 – Spelskicklighet Svart och Världsdel 
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Tabell 23 – Betyg Svart och Världsdel 

 
 

 

Tabell 24 – Hastighet Nationaliteter                   n=736 
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Grekland 3 1 19 

Holland 1 2 20 

Honduras 5 0 18 

Iran 3 2 18 

Italien 6 0 17 

Japan 5 0 18 

Kamerun 4 0 19 

Kroatien 3 2 18 

Mexiko 7 1 15 

Nigeria 9 0 14 

Portugal 3 1 19 

Ryssland 6 0 17 

Schweiz 1 0 22 

Spanien 5 1 17 

Sydkorea 6 0 17 

Tyskland 6 1 16 

Uruguay 1 0 22 

USA 3 1 19 

 

 

Tabell 25 – Styrka Nationaliteter                   n=736 

Nation Stark Svag Nämns inte 

Algeriet 1 0 22 

Argentina 3 0 20 

Australien 6 0 17 

Belgien 2 1 20 

Bosnien 4 0 19 

Brasilien 5 1 17 

Chile 2 2 19 

Colombia 5 0 18 

Costa Rica 3 1 19 

Ecuador 2 2 19 



 

63 

Elfenbenskusten 5 0 18 

England 5 0 18 

Frankrike 2 0 21 

Ghana 0 0 23 

Grekland 4 0 19 

Holland 5 3 15 

Honduras 5 0 18 

Iran 2 1 20 

Italien 3 0 20 

Japan 0 1 22 

Kamerun 6 0 17 

Kroatien 6 0 17 

Mexiko 1 1 21 

Nigeria 8 1 14 

Portugal 4 1 18 

Ryssland 3 1 19 

Schweiz 1 1 21 

Spanien 5 0 18 

Sydkorea 4 0 19 

Tyskland 3 0 20 

Uruguay 3 0 20 

USA 5 1 17 

 

 

Tabell 26 – Intelligens Nationaliteter                    n=736 

Nation Smart Okunnig Nämns inte 

Algeriet 1 0 22 

Argentina 3 0 20 

Australien 1 2 20 

Belgien 4 0 19 

Bosnien 6 1 16 

Brasilien 2 1 20 
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Chile 5 0 18 

Colombia 3 3 17 

Costa Rica 2 3 18 

Ecuador 1 0 22 

Elfenbenskusten 0 2 21 

England 2 0 21 

Frankrike 4 3 16 

Ghana 0 1 22 

Grekland 4 0 19 

Holland 7 3 13 

Honduras 2 1 20 

Iran 2 1 20 

Italien 5 2 16 

Japan 2 1 20 

Kamerun 3 4 16 

Kroatien 8 0 15 

Mexiko 6 3 14 

Nigeria 7 2 14 

Portugal 4 0 19 

Ryssland 2 1 20 

Schweiz 0 1 22 

Spanien 7 1 15 

Sydkorea 2 1 20 

Tyskland 7 1 15 

Uruguay 0 0 23 

USA 2 1 20 

 

 

Tabell 27 – Pålitlighet Nationaliteter                    n=736 

Nation Stabil Instabil Nämns inte 

Algeriet 0 1 22 

Argentina 3 0 20 
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Australien 2 0 21 

Belgien 0 2 21 

Bosnien 3 2 18 

Brasilien 3 0 20 

Chile 1 2 20 

Colombia 3 3 17 

Costa Rica 0 1 22 

Ecuador 1 2 20 

Elfenbenskusten 1 1 21 

England 1 1 21 

Frankrike 2 0 21 

Ghana 1 0 22 

Grekland 3 0 20 

Holland 4 0 19 

Honduras 0 1 22 

Iran 2 1 20 

Italien 3 5 15 

Japan 3 0 20 

Kamerun 0 1 22 

Kroatien 5 1 17 

Mexiko 3 2 18 

Nigeria 1 3 19 

Portugal 3 3 17 

Ryssland 6 1 16 

Schweiz 3 1 19 

Spanien 4 2 17 

Sydkorea 1 1 21 

Tyskland 3 0 20 

Uruguay 2 0 21 

USA 2 0 21 
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Tabell 28 – Ledarroll Nationaliteter            n=736 

Nation Ja Nej 

Algeriet 1 22 

Argentina 1 22 

Australien 1 22 

Belgien 1 22 

Bosnien 6 17 

Brasilien 2 21 

Chile 2 21 

Colombia 2 21 

Costa Rica 0 23 

Ecuador 1 22 

Elfenbenskusten 2 21 

England 5 18 

Frankrike 4 19 

Ghana 0 23 

Grekland 2 21 

Holland 3 20 

Honduras 0 23 

Iran 2 21 

Italien 2 21 

Japan 2 21 

Kamerun 0 23 

Kroatien 4 19 

Mexiko 2 21 

Nigeria 2 21 

Portugal 2 21 

Ryssland 2 21 

Schweiz 1 22 

Spanien 2 21 

Sydkorea 1 22 

Tyskland 2 21 
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Uruguay 4 19 

USA 1 22 

 

 

Tabell 29 – Spelskicklighet Nationaliteter                   n=736 

Nation Teknisk Oteknisk Nämns inte 

Algeriet 4 0 19 

Argentina 11 0 12 

Australien 9 1 13 

Belgien 6 0 17 

Bosnien 9 0 14 

Brasilien 11 1 11 

Chile 10 0 13 

Colombia 11 1 11 

Costa Rica 8 0 15 

Ecuador 9 0 14 

Elfenbenskusten 3 3 17 

England 10 0 13 

Frankrike 9 0 14 

Ghana 10 0 13 

Grekland 8 0 15 

Holland 11 0 12 

Honduras 9 0 14 

Iran 7 1 15 

Italien 12 0 11 

Japan 10 0 13 

Kamerun 7 2 14 

Kroatien 10 1 12 

Mexiko 9 0 14 

Nigeria 7 3 13 

Portugal 11 0 12 

Ryssland 10 0 13 
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Schweiz 1 0 22 

Spanien 6 0 17 

Sydkorea 9 0 14 

Tyskland 13 0 10 

Uruguay 2 0 21 

USA 10 0 13 

 

 

Tabell 30 – Betyg Hastighet 
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Tabell 31 – Betyg Styrka 

 
 

Tabell 32 – Betyg Intelligens 
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Tabell 33 – Betyg Pålitlighet 

 
 

Tabell 34 – Betyg Ledarroll 
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Tabell 35 - Spelskicklighet 
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Bilaga 4 Kategorisering av spelare där vi inte var säkra på hudfärgen. 
 

Vit 

Adlene Gedioura, Algeriet. 

Andy Najar, Honduras. 

Bruno Alves, Portugal. 

Cristian Ramirez, ECU. 

Emilio Izaguirre, Honduras. 

Juan Pablo Montes, Honduras. 

Sofiane Feghouli, Algeriet. 

Mario Martinez, Honduras. 

Teofilo Gutierrez, Colombia. 

Tim Cahill, Australien.  

Tim Howard, USA.  

 

Svart 

Anthony Van den Borre, Belgien. 

Arnold Peralta, Honduras.  

Axel Witsel, Belgien.  

Egidio Arevalo, Uruguay. 

El Arbi Soudani, Algeriet. 

Esteban Alvarado, Costa Rica. 

Fabian Johnson, USA.  

Jean Beausejour, Chile.  

Joao Rojas, Ecuador.  

Luis Garrido, Honduras. 

Pepe, Portugal.  

Victor Bernardez, Honduras.  

 

 

 


