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Abstract 

 

"Ibrahimović vs Svensson": A comparative discourse analysis of the rendering of 

swedish football players with foreign and native names in swedish nationwide 

newspapers 

In January 2018 the france tv-channel Canal Plus broadcasted a documentary where the 

swedish football player Zlatan Ibrahimović contributed in an interview, claiming that there is 

"under-cover"-racism in the swedish sports media. My purpose with this studie was to 

examine if that's true, if swedish media treat swedish football players with foreign names 

different then swedish football players with swedish names. Using a combination of a 

qualitative content analysis, critical discourse analysis and comparative method I analysed 

100 articles based on ten different players - five with swedish names and five with foreign 

names - in the four nationwide newspapers Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter and 

Svenska Dagbladet. Based on theories of racism, hegemony, national identity and framing the 

result showed me that the biggest difference was how the players with foreign names 

generally speaking was shaped in a more cocky way then the players with swedish names, 

especially in the way the heading and preamble was angled in a more cocky manner for the 

players with foreign names then the players with swedish names. But besides that the most 

part of the result pointed at a similar treatment between the two groups. 
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Sammanfattning 

 

"Ibrahimovic vs Svensson": En komparativ diskursanalys av de svenska rikstidningarnas 

framställning av svenska fotbollsspelare med utländska respektive inhemska namn 

I januari 2018 sände den franska tv-kanalen Canal Plus en dokumentär där den svenske 

fotbollsspelaren Zlatan Ibrahimović ställde upp på en intervju, där han hävdade att det finns 

"under-cover"-rasism inom de svenska sportmedierna. Mitt syfte med denna studie var att 

undersöka ifall det stämmer, ifall svenska medier behandlar svenska fotbollsspelare med 

utländska namn annorlunda än svenska fotbollsspelare med svenska namn. Med en 

kombination av kvalitativ innehållsanalys, kritisk diskursanalys och komparativ metod 

analyserade jag 100 artiklar baserat på tio olika spelare - fem med svenska namn och fem 

med utländska namn - i de fyra rikstäckande tidningarna Aftonbladet, Expressen, Dagens 

Nyheter och Svenska Dagbladet. Med grunden i teorier om rasism, hegemoni, nationell 

identitet och gestaltningsteorin visade resultatet att den största skillnaden var hur spelarna 

med utländska namn överlag gestaltades på ett mer kaxigt sätt än spelarna med svenska 

namn, speciellt på det sätt som rubriker och ingresser vinklades på ett mer kaxigt sätt bland 

spelarna med utländska namn än de med svenska namn. Men vid sidan av det pekade det 

mesta av resultatet på en liknande behandling av de två grupperna. 

 

Nyckelord 

 

Journalistik, media, sport, idrott, fotboll, Sverige, rasism, hegemoni, nationell identitet, 

gestaltningsteori 
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1. Inledning 

 

1.1. Inledning 

 

I januari 2018 sände den franska tv-kanalen Canal Plus en dokumentär som väckte stor 

uppmärksamhet i svenska medier.1 I dokumentären ville den före detta fotbollsspelaren 

Olivier Dacourt porträttera fotbollsspelare ur ett annat perspektiv, “Min mörka sida” som 

dokumentären kallades. I dokumentären intervjuade Dacourt främst franska stjärnor som Eric 

Abidal, Thierry Henry och Franck Ribery. Men även Zlatan Ibrahimović, till dagens datum 

det svenska landslagets främste målskytt genom tiderna. I dokumentären berättar Ibrahimović 

bland annat om tiden i Paris Saint-Germain och om hans karriär i stort, men även om 

ungdomsåren i Malmö FF där han använder ord som “det svarta fåret” och “blev inte 

accepterad” för att beskriva sin tid i klubben. Men det som verkligen fick uppmärksamhet i 

Sverige var hur han pekade ut medierna för att skriva ner honom. 

  

“Jag vet hur de fungerar. Får de inte det de vill blir de galna.”2, inledde Ibrahimović sin 

kritik. 

  

“I början var jag mer öppen mot media. Jag pratade med dem, de byggde upp mig, sen stack 

de mig i ryggen. Det var ‘Zlatan den nye stjärnan’ och så vidare, men sedan ändrades allt. 

Media började prata illa om mig. De skrev att jag är arrogant, opolerad. Jag hörde inte 

hemma här, jag pratade för mycket. Allt det här fick jag gå igenom.”3 

 

Men det var först därefter som Ibrahimović satte den sista stenen. Med hänvisning till att han 

inte skulle behandlas likadant om han hette Andersson eller Svensson menade han att det 

handlade om ett djupare ämne en enbart honom som person. 

 

“Det handlar om rasism. Jag säger inte att det här är rasism, men det finns ‘under-cover’-

rasism. Det är jag hundra procent säker på.”4 

 

                                                           
1 Frändén 2018, Julin och Sandberg 2018 
2 Frändén 2018 
3 Ibid 
4 Ibid 
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Rasism inom fotboll är ett välkänt problem. Matcher där supportrar hånar och för apljud 

riktade mot mörkhyade idrottare förekommer med jämna mellanrum, bland annat i Italien.5 

Dessutom är problemet även ett omtalat område inför VM i Ryssland kommande sommar 

(2018), ett land som även de har stora problem med rasism inom fotbollen,6 och även här i 

Sverige har kartläggningar av bland annat Expressen gjorts som antyder på diskriminering av 

tränare och spelare med invandrarbakgrund.7 Men när det kommer till rasism inom den 

svenska sportjournalistiken är det något som inte varit särdeles omdebatterat innan 

Ibrahimovićs intervju. 

 

I denna uppsats vill jag därför undersöka om Ibrahimovićs upplevelse stämmer, på ett bredare 

plan än enbart runt honom. Kan vi urskilja ett mönster där svenska fotbollsspelare med 

utländska namn - som inte heter Andersson eller Svensson - behandlas annorlunda i svenska 

medier? 

  

1.2. Syfte 

 

Att undersöka ifall svenska fotbollsspelare med utländska namn behandlas annorlunda i 

svenska medier än de med svenska namn. 

 

1.3. Frågeställningar 

 

1. Hur gestaltas svenska fotbollsspelare med svenska respektive utländska namn i medierna? 

2. Är det något typ av ordval som sticker ut? 

3. Till vilken grad lyfts svenska eller “osvenska” gestaltningar fram i rubrik och ingress? 

4. Inkluderar eller exkluderar medierna spelarna som svenskar? 

 

 

 

 

                                                           
5 Hägerfelth 2017 
6 McNulty 2018 
7 Bachner 2018 
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2. Teori och tidigare forskning 

 

2.1. Teori 

 

2.1.1. Rasism och nationell identitet 

 

En av de teoretiker som har satt sig in i förhållandet mellan rasism och media är holländaren 

Teun Van Dijk. Enligt Van Dijk handlar rasism generellt om maktförhållanden och mer 

specifikt om maktutövande från den så kallade “eliten”.8 Till den eliten hör bland annat 

massmedia som Van Dijk menar är den primära källan för etnisk kunskap och åsikter i 

samhället.9 

 

Med detta menar Van Dijk att en betydande del av rasism skapas genom massmedia. Han 

hänvisar till att det är genom medierna som folk skapar sig en bild av olika personer, från 

politiker till olika minoriteter, och på så sätt spelar en central roll i att skapa bilden av olika 

minoriteter, i att forma åsikter och i att reproducera rasism.10 Mediernas rapportering behöver 

dock inte vara rasistisk som sådan, utan det kan ofta handla om en rasistisk struktur i en 

specifik kontext.11 Till exempel kan det handla om vilka ord man väljer att använda, negativt 

eller positivt laddade beroende på person, eller om man väljer att fokusera på det positiva 

eller det negativa för olika personer.12 

 

Teorier kring rasism är inte minst aktuellt när det kommer till sportjournalistik. Som 

författarna Andrew Grainger, Joshua I. Newman och David L. Andrews skriver i boken 

"Handbook of sports and media" så har ras varit ett av de viktigaste områdena att undersöka 

för de intresserade av relationen mellan sport och massmedia.13 Enligt dem är massmedial 

sport en plats där ideologier av ras (och rasism) både konstrueras och förmedlas, det genom 

den bild som massmedierna framställer av idrottsmän av annan etnicitet. På så sätt spelar 

medierna en viktig roll i att konstruera och reproducera rasistisk eller etnisk identitet. Till 

                                                           
8 Van Dijk 1993: 2 
9 Van Dijk 2008: 111, Van Dijk 1993: 1, Van Dijk 1987: 40-41 
10 Van Dijk 1993: 241-243, Van Dijk 1987: 41, 361-363, Van Dijk 1991: 32 
11 Van Dijk 1993: 12-13 
12 Van Dijk 2008: 104-105, Ibid: 109 
13 Raney och Bryant 2006: 447 
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exempel i form av att bekräfta och rekonstruera en bild som överensstämmer med 

hegemoniska diskurser och sociala grupprelationer.14 

 

Liksom i den allmänna nyhetsrapporteringen är det inte ovanligt att medierna använder sig av 

rasistiska stereotyper.15 Med det menas alltså att medierna applicerar karaktärsdrag på en 

människa beroende på personens “ras”.16 Inom sportjournalistiken finns det till exempel en 

tendens av att beskriva mörkhyade atleter som naturligt snabba, atletiska och kraftiga medan 

ljushyade idrottare snarare beskrivs som intelligenta och flitiga.17 

 

Samtidigt är det inte ovanligt att man inom sportjournalistiken skapar en motsatt effekt, för 

att bevisa att rasismen inte är närvarande i samhället. I USA är det till exempel vanligt att 

man trycker extra hårt på att visa en positiv bild av en mörkhyad idrottare, för att på så sätt 

spegla "den amerikanska drömmen" där mörkhyade idrottare lyckas inom idrotten. På så sätt 

tillåter man den vita publiken att ignorera rasismens existens i såväl sport som i samhället 

mer generellt.18 Detta kan även ta sig uttryck genom att man målar upp en bild av att idrott är 

en utväg från fattigdom, ett bevis på en fungerande integration och ett sätt att kringgå den 

rasistiska diskrimineringen i många andra yrkesområden.19 På så sätt - även om etniska 

minoriteter ofta söker status, respekt och framgång genom en idrottskarriär för att kringgå 

ras- och klassbarriärer - så kan det även reproducera rasism och rättfärdiga ett system av 

rasistisk ojämlikhet.20 

 

Som en del av rasism kan nationell identitet räknas in, ett fenomen som egentligen är något 

föreställt.28 Det menar forskaren Benedict Anderson eftersom medlemmar av även de allra 

minsta nationerna aldrig kommer att känna eller ens träffa varandra. Ändå finns det i de allra 

flesta länder något som uppfattas som en nationell identitet. Vad det innebär beskriver Bo 

Lindberg med att varje folk har sin särart som utformats under seklernas lopp, då folket levt 

under gemensamma villkor och genomgått samma öden.29 Så vad innefattar då den svenska 

identiteten? 

                                                           
14 Raney och Bryant 2006: 447 
15 Ibid: 108 
16 Boyle och Haynes 2010: 108 
17 Ibid: 120, Hundley och Billings 2010: 160, Raney och Bryant 2006: 452-543 
18 Raney och Bryant 2006: 449-450 
19 Ibid: 451 
20 Ibid 
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Det finns ett antal egenskaper och beskrivningar som brukar anses "svenska". Exempel på 

sådana beskrivningar är blyg, konfliktundvikande, fåordig, känslokontrollerande, 

ordningsam, rationell och flitig. "De är stillsamma, vill verkligen inte vara till besvär och 

övernattar de hos bekanta tar de helst lakan med" skriver Jonas Frykman medan Karl-Olov 

Arnstberg i sin bok om svenskhet citerar "Medan man i Sverige sätter stort värde på att vara 

duktig är 'bråkig' något starkt negativt värdeladdat, på ett sätt som jag tror är lite speciellt".30 

Dessa egenskaper, vad som är svenskt, kan i många sammanhang vara otydligt. Men när det 

kommer till idrott blir det oftast tydligt.31 Detta beskriver Billy Ehn genom att 

nationalsymboler inte är enbart älskade i Sverige, tvärtom kan det hos vissa svenskar kännas 

förlegat med sådant som är fosterländskt. Som att sjunga nationalsången eller stå i givakt för 

fanan. Men inom idrotten verkar det inte finnas några sådana spärrar mot patriotismen.32 

 

Vad som anses svenskt har även sina egna varianter inom Idrottssverige. Enligt Ehn bygger 

det nationella nämligen alltid på kontraster mot andra länder och folk. I idrottssammanhang 

brukar man i Sverige hänvisa till amerikanernas “fighting spirit”, till ryssarnas “lagmaskin”, 

finländarnas “sisu” och tyskarnas “effektivitet”. Det handlar alltså om ett “vi” och ett “dem”. 

På så sätt talar man till åskådarnas känslor av kollektiv tillhörighet.33 När det kommer till 

Sverige är förmågan att samarbeta och att vara en god lagmedlem högt värderade egenskaper. 

Med det stärks bilden av att den svenska styrkan ligger i laget, i lagmoralen, där spelarna i ett 

svenskt fotbollslag är pålitliga, lojala och offrar sig för laget.34 Överhuvudtaget får man enligt 

Ehn en känsla av att svenska idrottare - såsom de beskrivs i massmedia - är ädlare, 

hederligare och mer renhjärtade personer än idrottare från andra länder.35 

 

För min studie är dessa teorier såklart användbara. Tanken är att jag ska undersöka huruvida 

de svenska medierna behandlar svenska fotbollsspelare med utländska namn annorlunda och 

ifall de på så sätt är en bakomliggande anledning till underliggande rasism. Här kommer 

teorierna om nationell identitet, och vad som anses svenskt, även att vara en grundsten. I fall 

det finns nationalistiska skillnader i vilka ord eller vilka beskrivningar som appliceras på 

respektive sida kommer dessa teorier till användning. De flesta teorierna om rasism inriktade 

på sport utgår visserligen från mörkhyade idrottare mot vita, men genom att anpassa 

formuleringarna går det i högsta grad att dra paralleller till hur idrottare med 

invandrarbakgrund behandlas av inhemska medier. 
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2.1.2. Hegemoni 

 

“Hegemoni är den kraft eller dominans som en social grupp har över någon annan grupp”.21 

Så beskriver James Lull hegemoni. Hegemoni är ett koncept som betecknas av ledarskap, 

regim och auktoritet. Egentligen kan man följa spåren hela vägen tillbaka till marxismen 

varifrån diverse forskare, filosofer och teoretiker har utvecklat ideologin om hegemoni.22 

 

Vidare innefattar hegemoni frågan om klass, närmare bestämt förhållandet mellan den 

styrande klassen och de övriga.23 Detta var något som den italienske teoretikern Antonio 

Gramsci tog till fasta på i vad som kallas för kulturell hegemoni där den styrande klassen 

förmedlar sina värderingar till övriga klasser och på så sätt skapar en samsyn av åsikter, “den 

kulturella normen”, vilket helt enkelt gynnar den ledande gruppen i samhället.24 Med 

ursprung i den kulturella hegemonin menar Lull - likt Van Dijk - att massmedia har en 

avgörande roll i den så kallade “eliten” där de är ett verktyg för eliten att vidmakthålla sin 

status.25 Med andra ord är media ett sätt att skapa den kulturella normen. 

 

Även Peter Ives hänvisar i sin bok om hegemoni till Gramscis teorier. Ives tar bland annat 

fasta på att Gramsci betonade språket som en betydande del inom hegemoni, som ett verktyg 

för att analysera politiska förhållanden.26 Enligt Gramsci bör politik nämligen inte enbart ses i 

termer av stat och statsskick, utan måste även innesluta aktiviteter som ofta ses som icke-

politiska. Så som vår tro och vårt beteende, från de böcker vi läser till de filmer vi ser.27 Till 

denna kategori tillhör såklart även de tidningar och nyheter vi konsumerar. 

 

Teorierna om hegemoni går mycket väl att applicera på sport, på maktförhållanden mellan 

olika “raser” eller mellan kvinnor och män. Eller som i mitt fall mellan svenska 

fotbollsspelare med svenska och utländska namn där hegemoni får en mer övergripande roll. 

 

 

                                                           
21 Dines och Humez 2003: 61 
22 Sunnercrantz 2017: 46 
23 Ibid 
24 Ibid: 50, Hundley och Billings 2009: 19 
25 Dines och Humez 2010: 61-62 
26 Ives 2004: 5-6 
27 Ibid: 3-4 
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2.1.3. Framing 

 

Framing refererar till processen av att välja och belysa vissa aspekter av en uppfattad 

verklighet och framhålla framträdandet av en tolkning och värdering av den verkligheten.28 

Så beskriver Robert Entman teorin om framing medan Jesper Strömbäck utvecklar 

definitionen med att samma verklighet kan beskrivas på olika sätt, som är lika sanna, men 

som leder tankarna i skilda riktningar.29 Framing översätts till svenska som inramning. På så 

sätt handlar det om stomme, ram, struktur och konstruktion, till exempel i en text. Applicerat 

på media brukar man således kalla teorin för gestaltningsteorin.30 

 

Gestaltningsteorins fokus ligger på hur medierna gestaltar olika problem eller beskrivningar 

av verkligheten och hur dessa gestaltningar påverkar medborgarna och mediekonsumenterna i 

deras gestaltningar.31 Med utgångsposition i Entmans beskrivning menar Strömbäck att alla 

beskrivningar av verkligheten måste vara begränsade, i synnerhet i medierna som tävlar med 

varandra om människors uppmärksamhet. I själva beskrivandet väljs således vissa aspekter, 

fakta och attribut bort medan andra framhålls. Varje beskrivning av någonting kan därför ses 

som en gestaltning av det beskrivningen handlar om.32 “Att dessa gestaltningar skiljer sig från 

verkligheten är en självklarhet, ty annars skulle det inte vara en gestaltning utan just en 

beskrivning. Av detta följer att varje gestaltning är en tolkning, och därmed mer eller mindre 

öppen för subjektivitet. Och medveten styrning.”33 

 

Dock behöver ingen av de egenskaper som framhålls vara uppenbara eller tydliga för den 

enskilde mediekonsumenten, det behöver inte ens vara medvetet av den enskilde journalisten. 

Det kan även vara något subtilt som läsaren kan läsa mellan raderna.34 Men med det sagt 

spelar magnituden av inramningen roll. Om inramningen är mer märkbar, lättförståelig, 

minnesvärd och emotionellt laddad så påverkar det konsumenten mer.35 Det betyder alltså att 

ju mer en viss aspekt lyfts fram desto större påverkan får det på mottagaren. 

 

                                                           
28 Entman 2004: 26, Ibid: 5, Strömbäck 2000: 217 
29 Strömbäck 2000: 216 
30 Ibid 
31 Ibid 
32 Ibid 
33 Ibid: 217 
34 Ibid 
35 Entman 2004: 6 
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Gestaltningsteorin har för min studie en betydande roll. Vilka egenskaper eller aspekter som 

medierna lyfter fram påverkar enligt såväl Entman som Strömbäck mottagaren och hur deras 

uppfattning av verkligheten blir därefter. Kopplat till tidigare teorier om rasism, hegemoni 

och nationell identitet tillför gestaltningsteorin således ett övergripande grepp. 

 

2.2. Tidigare forskning 

 

2.2.1. Diskriminering av namn 

 

"Olika namn skapar olika förväntningar".36 Så skriver Charlotte Hagström i sin bok om namn 

och identitet. Enligt Hagström associerar vi personer med egenskaper, förhållningssätt och 

kvalitéer utgående från namnet, där olika föreställningar om vem personen är baseras på 

namnet.37 Exempel på sådana egenskaper kan vara hur hen agerar, varifrån hen kommer och 

var hens religösa, språkliga och kulturella ursprung ligger. När man hör personens namn 

kategoriserar man således personen - medvetet eller omedvetet. Till exempel som kvinna 

eller man, som ung eller gammal och som muslim eller kristen. Eller som svensk eller 

invandrare.38 

 

På detta sätt är det inte ovanligt att namn som är "osvenska" missgynnas. Ett sådant område 

är arbetsmarknaden där en svensk med ett "utländskt" namn riskerar att bli såväl sämre 

bemött som diskrimineras.39 Bäraren av namnet definieras som tillhörig en viss grupp. 

Därefter görs en bedömning av personens karaktärsdrag, inte utav hur personen i fråga är, 

utan hur man föreställer sig individuella särdrag från den gruppen/nationaliteten som namnet 

anses tillhöra.40 Enligt Hafström definieras personen dock inte enbart vid namnet, utan även 

mer specifikt från vilken del av världen som det namnet kategoriseras. Det finns nämligen en 

outtalad namnhierarki där namn som förknippas med den muslimska världen, Mellanöstern 

och Nordafrika, rankas lägst. Därtill rankas Östeuropa lågt, medan namn förknippade med 

Västeuropa inte anses lika udda.41 

 

                                                           
36 Hagström 2006: 13 
37 Ibid: 11 
38 Ibid: 12-13 
39 Ibid: 131 
40 Ibid: 144-145 
41 Ibid: 146-148 



   
 

  13 
 

När det kommer till sportens värld finns det även där ett välkänt exempel på vad namnet 

betyder för en person. Nämligen den före detta boxaren Cassius Clay, mer känd som 

Muhammad Ali. Född och uppvuxen med namnet Cassius Clay var amerikanen en hyllad 

boxare i den amerikanska mediekåren och trots att han var mörkhyad så framställdes en bild 

av Clay som en amerikansk hjälte.42 I denna porträttering skulle Clays namn visa sig spela en 

stor roll. För när Clay senare konverterade till islam och bytte namn till Muhammad Ali blev 

han framställd ur en helt annan vinkel i media där det plötsligt spyddes galla över Alis 

triumfer.43 

 

Betydelsen av namn är i högsta grad aktuell för min studie. Med min utgångsposition i att 

undersöka behandlingen av svenska fotbollsspelare med svenska namn jämfört med de med 

utländska namn ger det stöd för min studie. De utländska namn jag kommer att undersöka 

kommer även att vara lågt rankade i namnhierarki, det vill säga från Östeuropa, Nordafrika 

och Mellanöstern. 

 

2.2.2. C-uppsats: Etnicitet ur sportjournalistens perspektiv: En kritisk diskursanalys av 

skildringen av idrottsmän i svensk media 

 

I sitt examensarbete i sociologi valde Mohammad Zainal att genomföra en kritisk 

diskursanalys av hur idrottsmän skildras i svenska medier.44 Syftet med hans studie var att 

undersöka hur sportjournalistiken kan inkludera och/eller exkludera idrottare från samhället, 

vilket han försökte göra genom att urskilja strukturer i svenska sportartiklar om icke-etniska 

svenska atleter. 

 

För att genomföra sin forskning valde Zainal ut fyra svenska idrottare från fyra olika sporter. 

Därefter analyserade han artiklar med idrottarna i fokus - främst i Aftonbladet och Expressen 

men även i övrig press och i sportbloggar som Fotbollsverige.se - för att undersöka huruvida 

dessa fyra svenskar med invandrarbakgrund framställdes som svenskar eller som "den andre". 

Resultatet som Zainal fick var att dessa fyra idrottare beskrevs såväl som svenskar som den 

andre. Ett exempel på en beskrivning som den andre var hur en av idrottarna jämfördes med 

Zlatan Ibrahimović och på så sätt indirekt blev applicerad beskrivningar som kaxig och 

                                                           
42 Bernstein och Blain 2003: 54 
43 Ibid: 59-60 
44 Zainal 2012 
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invandrare. En annan tydlig skillnad som Zainal pekade på var att idrottarna vid framgångar 

lyftes fram som svenskar men att beskrivningen som svensk hölls tillbaka vid misslyckanden. 

 

Zainals uppsats är nära mitt forskningsområde, där den mest betydande skillnaden är att han 

fokuserade på fyra idrottare i fyra olika idrotter medan jag kommer att rikta in mig enbart på 

den svenska fotbollen. Zainals studie kommer dock till användning för min studie där hans 

resultat kommer att ge mig vinklar att ta i beaktande i min analys. 

 

2.2.3. D-uppsats: Om fotboll och dess föreställda gemenskaper: En kritisk diskursanalys av 

tidningstexter om fotbollsspelaren Zlatan Ibrahimovic 

 

En annan uppsats i detta ämne, denna gång på magisternivå, har journalisten Agneta Furvik 

skrivit.45 Furvik har i sin studie riktat in sig enbart på Zlatan Ibrahimović där hon med hjälp 

av kritisk diskursanalys har analyserat 60 medietexter som berör Ibrahimović under två 

uppmärksammade incidenter hösten 2003. Den ena då han “stulit” en straffspark från den på 

förhand utsedde straffläggaren Kim Källström och den andra då han avböjde uttagning till 

U21-landslaget. På detta sätt ville Furvik undersöka om några av de sportjournalistiska 

texterna uttryckte någon form av nationalistiska eller rasistiska yttringar gentemot 

Ibrahimović. 

 

Enligt Furvik visade forskningens resultat på starka nationalistiska diskurser och en 

framställning som “den andre”. En utgångspunkt i den analysen var hur ordvalen som 

användes kring Zlatan Ibrahimović i de artiklar som Furvik analyserat ofta var negativt 

laddade. Som exempel skriver Furvik hur ordvalen kring straffsituationen präglades av 

"stölden", "straffstölden" och "strafftjuven". Samtidigt skrevs det i princip inte alls om att 

Ibrahimović även hade gjort två mål förutom straffen som han även satte. Därtill skriver hon 

att övriga beskrivningar av Ibrahimović var "skapar oro i ett väl sammansvetsat lag som 

Blågult", "bryter mönstret", "kaxig" och "egenmäktig", till skillnad från de betydligt 

vanligare ordvalen kring svenska idrottare som "blyg", "ödmjuk" och "vanlig". En annan 

vinkel som Furvik tar fasta vid är att beskrivningen av Ibrahimović kan dra paralleller till hur 

invandrarmän i samhället i stort beskrivs genom medierna. Furvik menar till exempel att det i 

situationen kring Ibrahimović nobb av U21-landslaget lyfts att Ibrahimović ska visa 

                                                           
45 Furvik 2004 
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tacksamhet till "det land som gett honom hans grundutbildning", lite liknande ordalag som 

Furvik menar används kring invandrare och flyktingar överlag. 

 

Furviks resultat är intressant för min studie på många sätt, inte minst då min forskning tar 

avstamp i den intervju som Zlatan Ibrahimović ställde upp på och där anklagade svenska 

medier för att vara rasistiska. Furviks forskning visar att han kanske inte är helt fel ute och 

lägger upp en grund för mig att analysera om det är ett mer övergripande problem inom den 

svenska fotbollen. Dessutom kommer de ordval som Furvik ansåg sig urskilja även tillföra 

vinklar i min studie. 

 

2.2.4. Mediernas Vi och Dom: mediernas betydelse för den strukturella diskrimineringen 

 

I en rapport framtagen av Statens offentliga utredningar undersöker ett antal forskare 

mediernas betydelse för den strukturella diskrimineringen.46 Den del som är mest intressant 

för min studie är det kapitel som Göran Eriksson har skrivit, med rubriken “Det här är lycka”, 

som riktar in sig specifikt på sportjournalistiken. Med hänvisning till tidigare nämnda Ehn 

skriver Eriksson att sportjournalistiken har betydande implikationer för människors 

föreställningar och känslor för det nationella. Han menar att sportjournalistiken genom sitt 

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

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

tillhörande en svensk gemenskap.47 

 

För sin studie har Eriksson studerat Aftonbladets och Expressens rapportering kring fotbolls 

EM 2004 och friidrotts VM 2005. Han analyserade allt som hade med artikeln att göra, från 

bild och rubrik till ingress och brödtext. På så sätt kom han fram till några olika delområden 

han resonerade kring. En observation som Eriksson gjorde var att familjens betydelse ofta var 

något som lyftes fram och betonades i samband med framgångar för svenska idrottsutövare. 

“Dessa aspekter tillskrivs särskilda värden och framstår som betydelsefulla, eller t o m 

förutsättningar, för idrottsutövarnas framgångar (...).”.48 När det kom till skiljandet av “vi” 

och “dom” lyfter Eriksson en specifik artikel som exempel, en jämförelse mellan Zlatan 

Ibrahimović och Andreas Isaksson med rubriken ”SKILDA VÄGAR”. Artikeln syftar till att 

                                                           
46 Camauër och Nohrstedt 2006 
47 Ibid: 225-226 
48 Ibid: 245 
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båda är födda på samma dag men har olika bakgrund på vägen till landslaget, där Ibrahimović 

har en “problematisk invandrarbakgrund” och Isaksson en “svensk och normal” bakgrund.49 

Vidare karaktäriseras Ibrahimovic som ”vild”, ”opolerad”, ”småbusig” och ”kaxig” medan 

Isaksson framställs som ”tystlåten”, ”ödmjuk”, ”försynt” och ”målmedveten”.50 

 

Erikssons studie ger mig ytterligare skäl och gestaltningar att ta fasta på i min forskning. 

Framför allt de olika bilderna han lyfter fram mellan Zlatan Ibrahimović och Andreas 

Isaksson ger aspekter att ha i bakhuvudet medan beskrivningarna om vad som porträtteras 

som “svenskt” är en förlängning på teorierna om nationell identitet. 

 

2.3. Litteratur- och teoridiskussion 

 

Något som kan vara värt att ta upp med de böcker och teorier jag utgått ifrån är att de flesta 

utgår ifrån samhället mer allmänt snarare än sport specifikt. Till dagens datum är det därtill 

betydligt fler studier som är gjorda när det kommer till problemområdet rasism på det större 

samhälleliga planet än inom sport. Det ser jag dock egentligen inte som ett problem. Som en 

del av politiken och framför allt av samhället är sport ett fält där samma teorier bör kunna 

tillämpas. Därtill har jag tagit med den del av de sportrelaterade forskningar som jag haft 

tillgång till för att även få in den vinkeln av samhället. 

 

Även vinkeln på invandrare och utländska namn inom sport är mindre förekommande bland 

de böcker jag läst än rasism baserat på hudfärg. En trolig anledning till det är att det är ett 

uppmärksammat problem i världen i stort och speciellt inom den amerikanska sporten där 

många av forskningarna inom rasism och sport är gjorda. Som nämnt tidigare tycker jag dock 

att liknande teorier som de för svarta/vita kan dras för utländska namn/inhemska namn, om 

än genom att anpassa beskrivningarna till sammanhanget. 

 

  

                                                           
49 Camauër och Nohrstedt 2006: 247-248 
50 Ibid: 248-249 
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3. Material 

 

3.1. Material och urval 

 

För att genomföra denna studie har jag valt att analysera sammanlagt 100 artiklar: Tio artiklar 

per tio svenska fotbollsspelare - fem med svenska namn och fem med utländska namn - från 

rikstidningarna Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. 

Anledningen till att jag har valt rikstidningarna snarare än lokaltidningar är för att de har en 

större exponering i Sverige och som på så sätt har större påverkan på den svenska 

befolkningen. 

 

För att välja spelare, utan att subjektivt plocka, tog jag den allsvenska skytteligatoppen från 

den senaste säsongen (2017) som urvalsbas. Anledningen till att jag tog skytteligan var för att 

spelarna i toppen åtminstone har en egenskap gemensamt, vilken är framstående målskyttar 

för sina respektive klubbar. Jag tog de fem plus fem spelarna från toppen ner som har passat 

följande kriterier: Åtminstone tio längre artiklar - över 200 ord - där det finns ett fokus på 

spelaren. Anledningen till dessa underkriterier är för att få ett tillräckligt stort antal artiklar 

med ett tillräckligt djup att analysera. För att få fram artiklar använde jag mig av 

mediearkivet Retriever där jag med sökorden "Förnamn Efternamn" plus "säger Efternamn" 

(för att exkludera artiklar där den aktuella spelaren knappt nämns) valt de tio senaste 

artiklarna som passat min beskrivning. 

 

Utöver de ovannämnda kriterierna har jag valt att applicera ytterligare några begränsningar. 

För det första tog jag inte med fler än en artikel från samma händelse. Det för att exempelvis 

en och samma match inte ska uppta stora delar av analysen. I sådana fall har jag valt den 

artikel som är längst. För det andra väljer jag i fall av samma artikel i såväl tidning som på 

webben den version tryckt på papper, det för att tidningsversionen på sätt och vis kan ses som 

den slutgiltiga versionen av artikeln. Avslutningsvis exkluderar jag artiklar baserade på citat 

tagna från klubbens eller förbundets hemsida, från pressmeddelanden, från andra tidningar 

eller från tv-sändningar. Det eftersom man som journalist har en större kontroll över artiklar 

med egna intervjuer. 
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Följande tio spelare inkluderas således i min studie51 (klubben de representerade under 

säsongen 2017 inom parentes):  

 

Svenska namn: Kalle Holmberg (IFK Norrköping), Magnus Eriksson (Djurgårdens IF), 

Tobias Hysén (IFK Göteborg), Viktor Prodell (IF Elfsborg) och Gustav Engvall (Djurgårdens 

IF). 

 

Utländska namn: Nahir Besara (Örebro SK), Erdal Rakip (Malmö FF), Omar Eddahri (AFC 

Eskilstuna), Kerim Mrabti (Djurgårdens IF) och Saman Ghoddos (Östersunds SK). 

 

Gällande begränsningarna blev jag tvungen att göra ett undantag gällande artiklar baserat på 

tv-sändningsintervjuer. Kalle Holmberg hade nämligen för få intervjuer gjorda av skribenten 

själv, vilket gjorde att jag valde att inkludera den typen av intervjuer för honom. I övrigt 

kommer undersökningen att baseras på artiklar fram till och med 31 januari 2018, därefter 

började jag min analys av artiklarna. Även här blev jag dock tvungen att rucka en aning på 

tidsbegränsningen i ett fall. Den 29 september 2017 valde nämligen Saman Ghoddos att 

representera Irans landslag. Eftersom en spelares nationalitet ofta definieras av det landslag 

hen representerar valde jag att exkludera de artiklar som skrevs om Ghoddos efter och i 

samband med hans landslagsval eller som på något sätt inkluderar ett möjligt val av Iran. 

 

3.3. Urvalsdiskussion 

 

Några punkter är värda att lyfta i och med detta urval. En sådan är vilken roll de respektive 

spelarnas personliga egenskaper kan ha på resultatet. Även om någon av spelarna med 

utländskt namn skulle beskrivas "osvenskt", eller någon av de med svenskt namn skulle 

beskrivas "svenskt", behöver det ju inte nödvändigtvis betyda att det är rasistiskt då det 

kanske helt enkelt är den specifika spelarens personlighet. Detta är en fråga som främst skulle 

vara aktuell ifall det endast är en minoritet av spelargruppen som beskrivs på ett visst sätt och 

som jag så klart får ta ställning till i min analys. Samtidigt var tanken med denna studie inte 

att bevisa, utan att beskriva och försöka se tendenser. Ifall flera eller samtliga av spelarna i en 

av grupperna gestaltas på liknande sätt och beskrivs med ordval grundade i de 

                                                           
51 skytteligor.se 
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bakomliggande teorierna kan man således mycket väl resonera kring vad det beror på och hur 

det påverkar mediekonsumenterna i enlighet med de samma teorierna. 

 

En annan punkt värd att lyfta är huruvida urvalet av 100 artiklar bjuder in till selektivitet. 

Ökar risken att selektivt plocka vad som passar teorierna i och med det stora urvalet av 

artiklar? Och det finns det väl en viss risk för. Men man skulle även kunna argumentera för 

att samma risk även finns med ett mindre urval, speciellt då det handlar om en kvalitativ 

studie. Tvärtom tycker jag att det hjälper betydligt mer än stjälper att jag har en större bas när 

det kommer till att motivera mitt resultat. 

 

Med det sagt kan man nämligen även resonera kring huruvida urvalet är för litet. I denna 

studie baserade jag min analys och det efterföljande resultatet på blott tio svenska 

fotbollsspelare, ett förhållandevis väldigt litet urval. Kanske innefattar det resultat jag fick 

bara just de tio spelarna? Dock var jag i detta fall av C-uppsats begränsad av min tid och 

kunde således inte göra en heltäckande studie över hela Sverige och samtliga fotbollsspelare i 

landet. Dessutom kan det vara värt att citera Thomas Denk: 

 

Det är viktigt att uppmärksamma att teorier går utöver observationer. (...) Vad 

empiriska studier kan erbjuda är ett visst antal observationer (...). Detta innebär att 

empiriska studier aldrig slutgiltigt kan bevisa att teorier är korrekta eller slutgiltigt 

förkasta teorier. För att bevisa att teorier är korrekta skulle krävas (...) ett oändligt antal 

observationer (...). Vad empiriska studier kan göra är att pröva teorier i förhållande till 

insamlat underlag.52 

 

Därtill är det värt att poängtera att urvalet av artiklar kan ha sina brister. Genom att dels 

använda mig av databasen Retriever, dels med vissa specifika sökord, finns det en viss risk 

att artiklar som skulle vara relevanta för min studie har fallit bort. För att genomföra min 

studie var jag dock tvungen att utgå ifrån någon databas med en viss begränsning och får ifall 

ovan nämnda scenario uppstår ta den konsekvensen. 

 

                                                           
52 Denk 2002: 19 
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4. Metod 

 

4.1. Kvalitativ innehållsanalys 

 

“Kvalitativ forskning syftar till att klargöra ett fenomens karaktär eller egenskaper”.53 

Kvalitativa metoder syftar på forskningsprocedurer som ger beskrivande data, människans 

egna skrivna eller talade ord och observerade beteenden.54 Det är det som skiljer en kvalitativ 

forskning från en kvantitativ. För att tydliggöra skillnaden mellan kvalitativ forskning och 

kvantitativ forskning så handlar det i en kvalitativ metod primärt om att söka efter 

fenomenets innebörd eller mening snarare än efter förekomst och frekvens, så som man 

primärt gör i en kvantitativ metod.55 I min studie är det de underliggande meningarna i 

artiklarna som intresserar mig mer än det statistiskt mer uppenbara, därför använder jag mig 

av en kvalitativ innehållsanalys. I en kvalitativ metod är forskningen även mer flexibel och 

frågeställningarna går mer på djupet. Forskningen bygger på ett successivt framväxande där 

ett fenomen i specifika kontexter upptäcks och tydliggörs.56 I min studie av svenska 

fotbollsspelare med utländska namn och hur de behandlas i medierna jämfört med de med 

svenska namn är det precis det jag har gjort, analyserat artiklarna om spelarna och försökt se 

om jag kan urskilja en skillnad. 

 

I den kvalitativa forskningsmetoden är det texten som är det centrala uttrycket.57 Forskningen 

bygger på att vi genom språket kan ta del av varandras inre världar, vilket innebär att 

inifrånperspektivet - som man inte får genom en kvantitativ forskning - är en förutsättning för 

forskningsprocessen.58 När man gör en kvalitativ innehållsanalys arbetar man således från ett 

textmaterial, dess innehåll och beskriver de synliga komponenterna för att på så sätt göra en 

tolkning av vad som ligger bakom orden.59 Avslutningsvis hänvisar Henry Olsson och Stefan 

                                                           
53 Widerberg 2002: 15 
54 Olsson och Sörensen 2011: 106 
55 Widerberg 2002: 15, Tjora 2012: 19, Olsson och Sörensen 2011: 21 
56 Olsson och Sörensen 2011: 18 
57 Ibid: 23 
58 Ibid 
59 Ibid: 210, Widerberg 2002: 31 
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Sörensen till den svenske sociologen Harald Swedner som menar att kvalitativ analys ofta är 

nödvändigt för att forskningsresultatet ska bli ordentligt belyst.60 

 

4.2. Kritisk diskursanalys 

 

En typ av kvalitativ innehållsanalys är kritisk diskursanalys, där diskursanalys är ett sätt att 

analysera strukturer och mönster i språk genom att försöka urskilja det “osagda”.61 Vidare 

beskriver Norman Fairclough metoden som ett försök att analysera text, lingvistik och språk, 

såväl muntligt som skriftligt.62 Sammanfört handlar det alltså om att analysera förhållandet 

mellan två parter, producenten av språk och mottagaren av det samma.63 Ett förhållande som 

inte minst är aktuellt genom medier. 

 

Det som dock är det kanske mest applicerbara på min studie är att kritisk diskursanalys 

handlar om att studera maktförhållanden, hegemoni.64 Inom kritisk diskursanalys utgår man 

nämligen ifrån att relationer av makt etableras, formas och upprätthålls genom diskurser.65 

Enligt kritisk diskursanalys är det på så sätt som ojämlika maktförhållanden skapas, till 

exempel mellan olika “raser”. Som Van Dijk skriver: 

 

“Fördomar reproduceras socialt genom diskurser. Om vi vill förstå denna viktiga 

egenskap av social kommunikation av etniska attityder så måste vi undersöka 

strukturerna av sådana diskurser i detalj, både dess form och innehåll.”.66 

 

Enligt Norman Fairclough kan man beskriva själva begreppet diskurs på två olika sätt, där 

han dels definierar det abstrakta bruket av substantivet diskurs som språkbruk såsom social 

praktik men även som ett sätt att tala som ger betydelse åt upplevelser utifrån ett bestämt 

perspektiv.67 På så sätt bidrar diskurser till att konstruera sociala identiteter, sociala relationer 

och kunskaps- och betydelsesystem.68 

                                                           
60 Olsson och Sörensen 2011: 209 
61 Winther Jørgensen och Phillips 2000: 7, Fairclough 2010: 27 
62 Fairclough 1995: 54-55 
63 Ibid 
64 Fairclough 2010: 128, Van Dijk 2008: 85 
65 Fairclough 2010: 26, Winther Jørgensen och Phillips 2000: 69 
66 Van Dijk 1987: 30 
67 Winther Jørgensen och Phillips 1999: 72 
68 Ibid: 73 
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För att analysera diskurser har Fairclough tagit fram en tredimensionell modell, där man 

analyserar tre nivåer av diskursen. De tre dimensionerna kallar han för “text”, “diskursiv 

praktik” och “social praktik”.69 Vad dessa tre dimensioner i praktiken analyserar är alltså 

delar av en helhet. I den första nivån - text - analyserar man det konkreta materialet (text, 

skrift, bild, film eller en blandning), i den andra nivån - diskursiv praktik - är det hur texten 

produceras och konsumeras som tas i beaktande och i den tredje nivån - social praktik - 

sammanför man det i en helhet för att se hur den kommunikativa händelsen står sig i 

förhållande till den berörda diskursen.70 I mitt fall betyder det att den första nivån är texten i 

artiklarna, den andra nivån tidningarna/sportjournalistiken och den tredje nivån 

rasism/diskriminering av fotbollsspelare med utländska namn. 

  

När man genomför en kritisk diskursanalys av den första dimensionen finns det flera olika 

inriktningar, begrepp och metoder man kan utnyttja. Till exempel kan man analysera textens 

transitivitet (hur händelser och processer förbinds eller inte förbinds med subjekt och 

objekt),71 intertextualitet (hur händelser bygger på tidigare händelser)72 eller modalitet 

(talarens grad av instämmande i en sats).73 Dock är det inte meningen att man ska använda 

sig av alla metoder och det är inte heller meningen att man ska använda dem på precis samma 

sätt i sitt forskningsprojekt. “Hur man väljer att använda redskapen beror på projektets 

problemformulering, frågor och räckvidd”.74 För att analysera mitt material valde jag därför 

att lägga vikten vid de ordval som skribenten av artikeln använde sig av. Framför allt 

kontrollerade jag ifall artiklarna innehöll beskrivningar som jag tyckte mig kunna koppla till 

teorierna och tidigare forskning. Gestaltningar, ordval och underliggande toner som i enlighet 

med dem kan uppfattas som såväl “svenska” som “osvenska”, vilket var det jag ville 

undersöka med mina frågeställningar. 

 

4.3. Komparativ metod 

 

En komparativ studie handlar i grunden om att utifrån jämförelser göra påståenden om hur 

                                                           
69 Winther Jørgensen och Phillips 1999: 74 
70 Ibid 
71 Ibid: 87 
72 Ibid: 77 
73 Ibid: 87-88 
74 Ibid: 81 
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olika fenomen förhåller sig till varandra.75 Man gör ett antagande om att det finns likheter 

eller skillnader mellan två parter och tar sedan en pluralistisk ansats, med fokus på jämförelse 

mellan delsystem, kulturer, grupper, policyer eller människor.76 

 

Ett sätt att göra en komparativ studie på är genom en beskrivande studie. Det gör man genom 

att relatera underlaget till komparativa typologier - det vill säga olika grupper/typer som man 

har delat upp utifrån olika egenskaper - och därefter gör en analys.77 På så sätt kan typologier 

minska komplexiteten i underlaget och ge en systematisk beskrivning. Den enklaste typologin 

är två typer, så kallade diktomier.78 

 

Det sistnämnda är som bekant fallet i min studie. Jag delade upp de berörda spelarna i två 

typologier, svenska fotbollsspelare med utländska namn och svenska fotbollsspelare med 

svenska namn. Efter att ha applicerat den kvalitativa innehållsanalysen i allmänhet och den 

kritiska diskursanalysen i synnerhet jämförde jag de två grupperna mot varandra - applicerade 

alltså den komparativa metoden - för att sammanställa ett resultat och göra en analys. Till slut 

sammanfattade jag det i den resultat- och analysdel som följer nedan, där jag har tagit ut 

exempel på de tendenser jag har kunnat urskilja. Genom att jämföra de två mot varandra var 

tanken att försöka se hur de svenska mediernas gestaltning av de två grupperna förhåller sig 

till varandra. 

 

4.5. Metoddiskussion 

 

När det kommer till att avgöra en studies trovärdighet brukar man ofta använda två termer: 

validitet och reliabilitet. Här handlar validitet om huruvida undersökningen verkligen mäter 

det som det är meningen att den ska mäta, medan reliabilitet handlar om ifall undersökningen 

går att upprepa och få fram samma resultat.79 

 

När det kommer till det förstnämnda, validitet, tycker jag inte att det är något tvivel om att 

min studie undersöker det jag ämnade att göra. Däremot är ett problem med studien 

tidsbristen. Som tidigare nämnt hade jag för denna C-uppsats en begränsad tid på mig för att 
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76 May 2013: 283, Denk 2002: 7 
77 Denk 2002: 8 
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genomföra studien, vilket påverkade urvalets storlek och metodens bredd. Ett större urval och 

med det en ännu djupare analys skulle så klart ha varit föredraget medan det även skulle ha 

tillfört en till dimension att även bygga på studien med en kvantitativ metod. Här har 

tidsbristen spelat sin roll, jag har inte haft tid att ta alla aspekter som skulle kunna vara 

användbara i beaktande. Men den mängd och metod jag i denna studie har valt tycker jag 

ändå ger en viss förståelse i problemområdet, vilket är det man söker i en kvalitativ 

forskning.80 

 

När det kommer till studiens reliabilitet brukar det ofta sägas att kvalitativa 

forskningsmetoder är mer subjektiva än kvantitativa metoder.81 Det för att det snarare handlar 

om tolkning än om exakta siffror, vilket skulle göra det svårare att upprepa exakt samma 

resultat. Här kommer vi till min metod där jag alltså läst igenom artiklarna och sedan tagit ut 

exempel för att exemplifiera det jag har hittat. Eftersom det handlar om tolkning finns det ju 

en risk att två olika personer uppfattar någonting olika och att jag och någon annan således 

inte får samma resultat. Här hänvisar jag dock till Aksel Tjora som menar att påståendet om 

att kvalitativa metoder är subjektiva är helt galet eftersom bägge ansatser inom 

samhällsforskningen intresserar sig för individernas synpunkter och påverkas av de teorier 

och perspektiv som forskaren väljer att använda.82 Samtidigt understryker jag Olsson och 

Sörensens tankar av en forskning, som säger att ett centralt kvalitetskriterium i alla 

forskningstraditioner är att tolkningen är förankrad i ett empiriskt underlag, oavsett synen på 

verkligheten.83 

 

 

 

 

 

 

                                                           
80 Olsson och Sörensen 2011: 106 
81 Tjora 2010: 20 
82 Ibid 
83 Olsson och Sörensen 2011: 107 
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5. Resultat och analys 

 

I detta kapitel redogör jag för det resultat jag har fått efter att jag läst igenom artiklarna med 

grunden i mina frågeställningar och teorierna. Jag börjar med att gå igenom spelarna med de 

svenska namnen och sedan går jag igenom spelarna med de utländska namnen med 

utgångspunkt i det jag tar upp bland de svenska spelarna. 

 

5.1. Spelarna med svenska namn 

 

En gemensam gestaltning bland spelarna med svenska namn kan egentligen sammanfattas 

med ett ord: ödmjukhet. Citat som “jag försöker bara göra mitt bästa”, “kul när bollarna trillar 

in” och “det rullar på” var citat som förekom och lyftes fram med jämna mellanrum. I dessa 

exempel handlade det om Prodell, Holmberg och Eriksson som fick kommentera sin form 

efter att de gjort mål eller avgjort en match.84 Denna typ av ödmjukhet var tydlig och ibland 

citerades även det konkreta ordet, som i följande exempel sagt av Hysén: “– Vi får vara 

ödmjuka och säga att första 30 inte såg bra ut, men vi ber inte om ursäkt.”.85 Kopplat till 

teorierna om nationell identitet och till Furviks tidigare forskning överensstämmer 

beskrivningen av ödmjuk med det svenska och vad som är ett vanligt ordval för gestaltningen 

av svenska idrottare.86 

 

Denna ödmjukhet tog sig även form på flera andra sätt än enbart detta mest direkta. En sådan 

punkt var hur samtliga av de fem spelarna i olika grad framställdes som lagspelare. Spelarna 

med svenska namn gestaltades som lojala laget, citat där de betonade laget och beröm till 

lagkamrater var frekvent förekommande. Därtill betonade flera av spelarna laget med ordet 

“vi” - likt i det tidigare Hysén-citatet - i de citat som användes. Här följer två exempel, det 

första sagt av Prodell och det andra av Eriksson: 

 

                                                           
84 Wagner 2016, Käck 2017a, Larsson och Durefelt 2017 
85 Sjöstrand 2017 
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– Skönt att få hjälpa laget med mina mål. En oerhört viktig trepoängare och bra att vi 

har styrkan att kunna vända, säger han.87 

 

– Vi har inget att skämmas för men någonstans så bottnar det i vad vi nu gör de tre sista 

matcherna. Det kommer mycket publik och det finns alla förutsättningar för att vi ska 

göra en bra match.88 

 

Även att vara en lagspelare är något som går att koppla till teorierna om nationell identitet 

och vad som är svenskt, med förmågan att samarbeta och att vara en god lagmedlem som 

högt värderade egenskaper som Ehn tog upp som svenskt.89 

 

En tredje vinkel av den ödmjukhet som gestaltades var det känslokontrollerande, det 

stillsamma och försynta som även det beskrevs som svenska egenskaper i teorierna och i 

tidigare forskning.90 Flera exempel kunde urskiljas där en del av spelarna valde att inte 

använda de stora orden. Som när Holmberg i samband med att han skulle bli pappa fick 

frågan om det skulle bli hans första barn och svarade “– Ja, det är första. Det ska bli kul.”91 

eller som dessa beskrivningar med efterföljande citat av Hysén respektive Eriksson:  

 

Tobias Hysén var dock inte alltför exalterad efter tredje segern för säsongen. – I det 

stora hela är det här inte mer än en boost. Ett tråkigt svar, men så är det. Vi kan inte 

sväva i väg eller fira, men kan glädja oss åt att vi hade skärpa i avsluten.92 

 

Tobias Hysén summerar sina känslor efteråt: – Den första känslan är lättnad, vi har 

varit nere i skiten de senaste veckorna. Nu måste vi tillåta oss själva att få vara lite 

glada, men vi ska inte få hybris på något sätt, säger han.93 

 

Djurgården krossade Kalmar FF efter två nya mål av mittfältaren (!) Magnus Eriksson, 

som nu leder skytteligan - och jämförs med Arjen Robben. – Det rullar på, säger han 

lite blygsamt.94 

                                                           
87 Wulcan 2016 
88 Grimlund 2017 
89 Ehn, Frykman och Löfgren 1993: 220 
90 Ibid: 129, Camauër och Nohrstedt 2006: 248-249 
91 Hägglund 2017a 
92 Sjöstrand 2017 
93 Lindwall 2017 
94 Käck 2017b 
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Ytterligare en egenskap som Ehn beskrev som svensk och som går i det ödmjuka temat är 

ordet “blyg”,95 en egenskap som är svår att urskilja i textformat. Således var det svårt att peka 

ut den beskrivningen. Däremot förekom det ett par intervjuer med såväl Holmberg som 

Prodell där de framställdes som väldigt fåordiga, en beskrivning som även den går i linje med 

vad som enligt Ehn anses svenskt.96 

 

Några andra egenskaper som Boyle och Haynes liksom Ehn framhäver som ”vita” respektive 

”svenska” är flitig och ordningsam.97 Lite i samma tema som lagarbete och sammanhållning 

menade Ehn att de tillhör egenskaper som svenskar uppskattar. Och det var även 

gestaltningar som gick att urskilja bland spelarna med svenska namn. Framför allt var ordet 

“kämpa” vanligt förekommande. Det mest tydliga exemplet var en intervju med Eriksson 

efter hans flytt till San José Earthquakes där rubriken löd “Eriksson ska kämpa för en VM-

plats i San Jose”98, men även i en annan artikel citerades Prodell säga “Jag har kämpat varje 

träning och match och försöker visa vad jag kan.”.99 Ytterligare en artikel, där gestaltningen 

var mer mellan raderna, var en intervju med Hysén där rubriken löd “Hysén tvingades bryta: 

Jag är stel”. Där kan ordvalet “tvingades” tydas som att han gjorde allt i sin makt för att inte 

bryta matchen, vilket också var det som var tonen i den efterföljande texten. När det sedan 

kommer till “ordningsam” var det en gestaltning som framför allt kunde urskiljas i artiklarna 

om Hysén, som i följande intervju då han efterfrågar tydlighet: 

 

Lagpappan och veteranen Tobias Hysén är bekymrad över riktningen, eller bristen på 

riktning, som präglar IFK Göteborg just nu. – Vi behöver ha in ny energi till nästa år. 

Hur man får det är en bra fråga. Men något måste hända. Vi behöver en tydlig 

kommunikation både internt och externt.100 

 

En annan intressant punkt att ta fasta på var hur tidningarna behandlade artiklar och citat som 

i sig skulle kunna uppfattas som kaxiga, en gestaltning i direkt motsats till ödmjukhet och 

starkt förknippat som osvenskt. För visst förekom det även gånger då flera av de svenska 
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spelarna svarade eller citerades i vad som skulle kunna uppfattas som en lite mer kaxig ton. 

Här följer några sådana citat: 

 

– Jag visste att han (Isak Pettersson) är kortare än de flesta målvakter i allsvenskan, 

men jag tror inte att (Andreas) Isaksson hade tagit den där heller, säger Holmberg och 

skrattar.101 

 

Fem spelare lämnar allsvenskan för att spela i MLS. AIK:s Johan Blomberg är en av 

dem, han har skrivit på för Colorado Rapids. – Colorado är väl bättre på hockey, säger 

Eriksson skämtsamt.102 

 

Notera på vilket sätt citaten inramas. I det första exemplet tillägger skribenten “skrattar” efter 

“säger Holmberg” och i det andra exemplet tillägger skribenten “skämtsamt”. På detta sätt tar 

journalisten till stor del bort udden av citatet som utan det tillägget troligtvis skulle uppfattas 

som mer kaxigt. Genom att göra så visar skribenten att spelaren egentligen inte är kaxig, 

vilket inte skedde varje gång men som var vanligt att skribenten gjorde när någon av de 

svenska spelarna sa något lite kaxigare. Detta skulle kunna kopplas till gestaltningsteorin, om 

vad som framhålls i en gestaltning för att skapa en bild av en händelse eller person.103 

 

I samma anda gick det även att urskilja vissa tendenser där det som kunde uppfattas som mer 

kaxigt inte lyftes fram, där till exempel ett citat i texten hade en kaxig ton men där rubriken 

lyfte fram något annat. Ett sådant exempel var en artikel om Hysén. Efter en match där Hysén 

hade gjort mål och med det tangerat klubblegendaren Torbjörn Nilssons målrekord löd 

rubriken: “Hyséns rekordmål - går i kapp Torbjörn Nilsson - Båda har gjort 88 i allsvenskan 

för IFK: "En jätteära vara i närheten av honom".104 Här tyder rubriken på ödmjukhet, det är 

“en jätteära att vara i närheten av honom”. Men i brödtexten utvecklas citatet: 

 

– Det är klart att det är kul. En sån spelare som har gjort så pass mycket för föreningen 

och är så älskad och dyrkad. Är man uppe i närheten av en sån person så är det en 

jätteära. Nu ska jag försöka gå förbi honom också, men i och med att jag knep ett år till 

här så ska man väl hinna göra det. Om inte i år så nästa år, säger han. 
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Här kan man ställa sig frågan vad en rubrik där citatet “Nu ska jag gå förbi honom också” 

hade gestaltat. För även om det kanske inte är det mest kaxiga citatet genom tiderna skulle 

det ändå ha varit den mer kaxiga vinkeln. Ytterligare ett exempel i samma kategori hittar vi 

gällande Prodell där rubriken säger “Glödhet Prodell gav Elfsborg segern”.105 En alternativ 

rubrik, som hade varit betydligt kaxigare, hade varit “Vi tar guld” som istället lyfts fram i 

ingress och indirekt i brödtexten. Överlag är det ofta något ödmjukt, blygsamt eller nedtonat 

som lyfts fram i rubriken, vilket ju kan kopplas till gestaltningsteorin där vissa aspekter och 

attribut väljs bort medan andra lyfts fram.106 

 

Men inga regler utan undantag. För även om den generella gestaltningen bland spelarna med 

svenska namn var “svensk” så fanns det även vissa så kallade “osvenska” tendenser i vissa 

fall. Ett sådant fall är Engvall. Av de fem spelarna var Engvall den som stack ut som mest 

“osvenskt” gestaltad. Framför allt hittar vi följande exempel i en artikel: 

 

Trötta, glada och lite, lite... kaxiga. Djurgårdens spelare firade den odiskutabla segern 

borta mot IFK Göteborg (...) med att sätta press på serieledande Malmö FF. – Allt är 

möjligt nu, säger Gustav Engvall och ler slugt.107 

 

Detta exempel går rakt emot vad som enligt teorierna skulle vara svenskt, där ordvalet av 

"kaxiga" är en motsats till ödmjuk. Dessutom var ordet ”kaxigt” något som Furvik lyfte fram 

som en ”osvensk” beskrivning som hon hittade i sin forskning om Zlatan Ibrahimović. Detta 

var dock det enda exemplet där "kaxiga" används rakt ut bland spelarna med svenska namn. 

 

Vid sidan av detta exempel hittar vi även några andra "osvenska" exempel i liknande tema, 

även hos andra spelare. Till exempel löd en rubrik i samband med en intervju med Eriksson: 

“'Han var bra - jag bättre' - 9 FRÅGOR & SVAR”.108 Visserligen var detta i en intervju med 

två spelare och det är inte tydligt att det är just Eriksson som säger så. Men rubriken är ändå 

kaxigt vinklad, dessutom mer kaxig än vad svaret i brödtexten egentligen är, vilket även 

kunde urskiljas till viss grad i artiklar om Engvall. 
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Ytterligare en “osvenska” punkt som jag kunde urskilja i ett par artiklar var konflikthantering, 

något som i enlighet med teorierna om nationell identitet är ”osvenskt” då svenskar anses 

konflikträdda.109 Framför allt tydliggjordes detta i en artikel om Hysén. I en artikel efter en 

match löd nämligen en rubrik “Hysén mötte ilskna fansen: ‘Det var läge för en dialog’” efter 

att Hysén, som rubriken säger, gått ut till supportrarna efter matchen och tagit ett krissamtal 

med klacken inifrån planen.110 I enlighet med de ovannämnda teorierna var detta väldigt 

“osvenskt” att göra. I Engvalls fall var det inte lika tydligt som i Hyséns fall, men i en artikel 

berättar skribenten om en före detta konflikt med sin förra klubb IFK Göteborg.111 Här är det 

inget som sägs rakt ut, men intervjun om konflikten skildrar ändå Engvall som delaktig i en 

konflikt och bråkig, viket är en gestaltning som Arnstberg som bekant menade är något 

”osvenskt”.112 

 

Avslutningsvis innehöll artiklarna om spelarna med svenska namn ytterligare en handfull 

svenska kopplingar, förutom de tidigare nämnda. En sådan var betydelsen av familjen. Som 

Göran Eriksson skrev i den tidigare forskningen så är familjens betydelse något som ofta 

tillskrivs som svenskt.113 Bland de svenska spelarna hittade jag även ett par artiklar kopplade 

till både Holmbergs och Hyséns familjer.114 Ingendera var dock jättetydlig. I Holmbergs fall 

var det den tidigare nämnda intervjun där han skulle bli pappa och i Hyséns fall skulle han “ta 

ett snack med familjen” innan han skulle avgöra sin framtid. 

 

Vidare förekom det att det negativa i en annars positiv insats tonades ner i texterna om 

spelarna med svenska namn, något som går att koppla till Van Dijks teorier om rasism liksom 

gestaltningsteorin om vad som framhålls.115 Två exempel på det var Holmberg och Eriksson 

där det positiva de gjorde under matchen lyftes fram mest, medan de missar de stått för 

nämndes lite i förbifarten.116 Tydligast gjordes detta i en artikel om Eriksson där följande 

mening återfanns: “Kalmar kvitterade sedan på straff (orsakad av nyss nämnde Eriksson) - 
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men därefter tog Dif kommandot igen och iscensatte ytterligare tre klassmål.”117 I den 

artikeln betonade såväl rubriken som artikeln att Eriksson efter match toppade skytteligan och 

jämfördes med den holländske spelaren Arjen Robben. 

 

En sista punkt kopplad till den sista frågeställning var hur artiklarna inkluderade spelarna 

som svenskar. Ett sådan exempel var Eriksson där en beskärd del av intervjun med honom 

efter flytten till San José handlade om “andra svenskar” i såväl staden som staten där följande 

citat var en del av gestaltningen: 

 

Fem spelare lämnar allsvenskan för att spela i MLS. AIK:s Johan Blomberg är en av 

dem, han har skrivit på för Colorado Rapids. – Colorado är väl bättre på hockey, säger 

Eriksson skämtsamt. Men det ska bli kul att möta andra svenskar, det blir många 

svenskdueller.118  

 

Ett annat liknande exempel fanns i en artikel om Engvall där stycket “Sista dagarna i Bristol 

fick han sällskap av en landsman. Vårens poängkung i allsvenskan, Niclas Eliasson, skrev på 

för klubben.” visar att han som svensk fått sällskap av en annan svensk.119 Därutöver fanns en 

artikel med en aning “vi mot dem”-tema. I en artikel där en diskussion om en utvisning 

behandlades citerades nämligen Holmberg säga “– Nu är vi i Sverige, så han får anpassa sig, 

säger Holmberg och skrattar.” efter att motståndarnas danske tränare sagt att reglerna verkar 

vara annorlunda i Sverige jämfört med Danmark.120 Här kan Holmbergs citat uppfattas som 

ganska diskriminerande, att han bör anpassa sig till vad som är svenskt. Samtidigt visar 

tillägget “skrattar” efter citatet att Holmberg sagt det med glimten i ögat. 

 

5.2. Spelarna med utländska namn 

 

Vi börjar med det som kunde uppfattas som “osvenskt”, nämligen motsatsen till 

ödmjukheten. För bland flera av spelarna med utländska namn gick det nämligen att urskilja 

en lite annorlunda gestaltning. Framför allt var det ordvalet av just “kaxigt” som skiljde sig. 

Bland spelarna med svenska namn användes just det ordet endast en enda gång (exemplet 
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Engvall), även om de som sagt i vissa fall gestaltades åt det hållet. Bland spelarna med 

utländska namn förekom dock just det ordet i en handfull av artiklarna, som följande 

exempel, som går rakt emot vad som enligt teorierna är svenskt och som går att koppla till 

vad såväl Furvik som Göran Eriksson skönjde i sina forskningar:121 

 

När han avgjorde mot Elfsborg firade Rakip vilt. Nu ställde han sig bara kaxigt med 

armarna i kors.122  

 

– Det är så vi vill ha det runt matcherna varje vecka, säger Ghoddos kaxigt.123 

 

ÖFK-hjälten Ghoddos kaxiga inställning inför svåra returen - Möter Galatasaray: ‘Vi är 

här för att vinna, inte för att gå på sightseeing’.124 

 

– Inte för att låta för kaxig, men jag har alltid vetat att jag sitter på mycket talang och 

att det kändes som ett slöseri att spela i division 3 och 4.125 

 

Den kaxiga gestaltningen var även märkbar i flera fall i form av en mer underliggande ton 

och framför allt bland de tre spelarna som nämndes i de tidigare exemplen (Rakip, Eddahri 

och Ghoddos). Därtill tyckte jag mig kunna urskilja en liten skillnad i ton från de svenska 

spelarna i hur denna kaxighet gestaltades. Där vissa av spelarna med svenska namn kunde 

uppfattas som kaxiga tyckte jag nämligen att det fanns en tendens att framställa vissa av 

spelarna med utländska namn i mer av en arrogant ton. Framför allt var det Eddahri som 

målades arrogant, likt i dessa exempel: “– Det är ett skitmål de får in. Ett inlägg och sen 

pang. Vi ska vinna den här matchen. Med all respekt, men Jönköping är inget wow. Vi har 

bättre lag och är bättre på allt, men de har tur, säger Omar Eddahri.”126 och “Han fnyser bara 

åt alla som tvekat på AFC:s satsning. – Äh. Journalisterna tippar alltid att nykomlingarna åker 

ut.”.127 Kopplat till teorierna och tidigare forskning, ödmjukhet och kaxighet, kan det 

arroganta associeras med egenskaper som inte anses svenska. 
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Det som dock gjorde den kaxiga och arroganta gestaltningen mest tydlig låg i vad som lyftes 

fram i rubriker, mellanrubriker och ingresser. Som redogjort för ovan var det ju inte ovanligt 

att det som kunde uppfattas som mer ödmjukt lyftes fram i rubriken bland spelarna med 

svenska namn, men när det kom till de med utländska namn var tendensen ofta en annan. Här 

följer en rad rubriker på detta tema: 

 

"Inte fattat vad jag gjort för klubben".128 

"Det är långt ifrån en kris" - Ny förlust för jumbon - men AFC låter sig inte nedslås: 

‘Vi kommer att vinna’.129 

Eddahri: Journalisterna är lata.130 

Eddahri reste sig från sorgen: "AFC förtjänar mina kvaliteter’.131 

"Vi vinner mot Hammarby i derbyt".132 

Hjälten: De var inte redo för hur vi spelar.133 

Ghoddos revansch efter MFF-nobben: "Kändes skönt att sätta dem på plats".134 

 

Rubrikerna var en tydlig skillnad mellan spelarna med utländska namn och de med svenska 

namn och liknande tendenser gick att urskilja i flera av artiklarna som helhet. I flera av 

artiklarna där det kaxiga lyftes fram var det nämligen en viss gradskillnad från rubrik via 

ingressen ner till brödtexten, där citatet stegvis gestaltades mindre kaxigt. Som exempel kan 

vi ta artikeln om Eddahris pik till journalisterna, “Eddahri: Journalisterna är lata”. I det fallet 

är även ingressen kaxigt framställd, med “– Det är ren lathet från journalisterna att tippa oss 

sist. Det var likadant med Östersund och Jönköpings Södra förra året, säger Eddahri efter 2-2 

mot Örebro.”. Men sedan kommer vi till brödtexten där citatet formuleras så här: 

 

– Äh. Journalisterna tippar alltid att nykomlingarna åker ut. Det är ren lathet från 

journalisterna att tippa oss sist. Ni kollar inte upp lagen ordentligt, säger Eddahri och 

skrattar. Eddahri sågar med glimten i ögat, men lite allvar finns det bakom. – Det var 

likadant med Östersund och J-Södra förra året. Nykomlingarna ska komma sist, verkar 

det som.135 
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Här gestaltas Eddahri som kaxig i såväl rubrik som ingress, men i brödtexten visar det sig att 

han sagt det “med glimten i ögat” och “skrattar” när han sågar journalisterna. Han framställs 

alltså mer kaxig högre upp i artikeln, vilket kan kopplas till gestaltningsteorin om hur en mer 

märkbar, lättförståelig och minnesvärd inramning påverkar konsumenten mer.136  

 

I det ovannämnda fallet hittar vi även en annan punkt som jag lyfte bland de svenska 

spelarna, nämligen hur skribenten ofta tog udden av citat som kunde uppfattas kaxiga genom 

att lägga till ett “skrattar” eller “skämtar”. Detta gjordes ett antal gånger även bland de med 

utländska namn, som i det senaste citatet av Eddahri. Men det var även vanligt att skribenten 

valde att sätta punkt efter “säger efternamn”. Som i dessa exempel: 

 

Erdal Rakip är 21 år gammal. 2017 tar han sitt fjärde SM-guld. Det är ett mer än vad 

hela AIK lyckats med sedan andra världskriget. – Jag ska ta tio SM-guld med Malmö 

FF, säger skyttekungen.137 

 

– (...) Det här guldet bevisar att Malmö är bäst, säger Rakip. Vad är Malmö FF bäst på? 

– Vad är vi inte bäst på?138 

 

Vad har du för drömmotstånd i gruppen? – Låt vem som helst komma. Vi kan vinna, 

det har vi visat mot de här stora lagen. Vi är svårslagna här hemma.139 

 

– Vi är här för att vinna, inte för att gå på sightseeing, säger Saman Ghoddos.140 

 

Huruvida udden togs av de kaxiga citaten eller inte var även det mycket beroende på om det 

var i ingress eller brödtext. I ingressen var det oftare utan tillägget medan det i brödtexten 

däremot med jämna mellanrum förekom ett “säger Eddahri och ler” eller “säger han och 

skrattar”. Samtidigt fanns det även exempel där en kaxighet betonades, som i detta fall som 

jag nämnde tidigare: 
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Han befinner sig på ett hotell i centrala Istanbul där laget laddar för returmatchen mot 

det turkiska storlaget Galatasaray på torsdag kväll. Säkerhetstänket är skarpt. De får 

inte lämna hotellet och fick poliseskort från flygplatsen. – Det är så vi vill ha det runt 

matcherna varje vecka, säger Ghoddos kaxigt.141 

 

Utöver kaxigheten kunde jag urskilja ytterligare några “osvenska” tendenser. En sådan, som 

jag även tog upp bland spelarna med svenska namn, var konflikthantering där det anses 

osvenskt att gå in i en konflikt. Detta förekom ändå ett par gånger bland spelarna med 

svenska namn och så även bland spelarna med utländska namn. Dock bara en gång, gällande 

Besara, då han hade konfronterat domaren i samband med en tackling.142 Ytterligare en 

gestaltning som enligt teorierna om nationell identitet kan uppfattas som “osvensk” var 

egenskapen som “irrationell” - motsatsen till rationell som enligt Ehn beskrivs som svensk - 

som applicerades på Eddahri.143 I det fallet kan man dock uppfatta det som såväl negativt som 

positivt då det handlade om Eddahris egenskaper som fotbollsspelare. 

 

Därtill var det flera egenskaper som enligt teorierna om nationell identitet anses svenska, som 

återfanns bland de svenska spelarna, som inte gick att urskilja bland spelarna med utländska 

namn. Egenskaper som “känslokontrollerande”, “ordningsam” och “blyg”. Med det sagt 

fanns det inte heller några direkta motsatser att ta fasta på bland spelarna med utländska 

namn. Det närmaste jag kom en kontrast - i förhållande till blygheten - var den självsäkerhet 

som samtliga av de fem spelarna i olika grad gestaltades med. Bland annat hittas en mening 

om Rakip som säger “Självförtroendet verkar det inte vara något fel på.”,144 ett citat från 

Besara som säger “– (...) Jag tror på mig själv och vet att jag är bra, jag har haft förtroende 

från tränarna.”145 och en gestaltning av Ghoddos som säger “Men väntat mest av alla har 

Ghoddos själv. På målen. Hjälteglorian. Rampljuset.”.146 Detta självförtroende var 

genomgående och går alltså närmast emot den svenska blygheten. Däremot fanns det som 

sagt inga direkta motpoler till egenskaper som “känslokontrollerande” och “ordningsam”. 

Om man ska se det som “osvenskt” att de egenskaperna inte finns med eller däremot se det 

som svenskt att det inte finns någon motsats lämnar jag osagt. 
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Men med dessa “osvenska” gestaltningar redogjorda för var det även en hel del gestaltningar 

som passar in i teorierna om vad som är svenskt. Till att börja med kan vi ta fasta på den 

senaste delen om blyghet, där Ghoddos beskrevs som bekväm i rampljuset. För i den 

kategorin fanns det även en rak motsats i form av Mrabti där följande stycke återfinns: “Nu är 

Mrabti namnet på allas läppar. – Jag som egentligen inte ens gillar att stå i centrum…”.147 

Den beskrivningen går att jämföra med teorierna om vad som är svenskt, dels gällande 

blyghet men även gällande ödmjukhet. 

 

Där kommer vi in på ytterligare en svensk gestaltning, nämligen ödmjukheten. För även om 

kaxigheten är något som förekommer så var även ödmjukhet en egenskap som framställdes 

med jämna mellanrum. Som när Rakip som en av de allsvenska mästarnas spelare blev 

traditionsenligt guldmålad av Aftonbladet och följande stycke fanns med i intervjun i 

samband med det: “Rakip berättar att han var överraskad att bli utvald av Sportbladet. – Det 

är en stor ära att bli guldmålad.”.148 Ett annat exempel kan nämnas där Ghoddos - i en ingress 

- gestaltas som ödmjuk: “Kvällens huvudperson med två mål, Saman Ghoddos väljer att flytta 

fokus från sig själv och hyllar i stället lagets målvakt, Aly Keita som stod för en avgörande 

räddning på matchens sista spark.”.149 

 

Det sistnämnda citatet kan även lyftas i en annan kategori, nämligen lagspelare. Och även där 

är spelarna med utländska namn representerade. För att fortsätta på den senaste artikeln så 

innehöll artikeln om Ghoddos följande citat: “– Det pratas mycket om ‘hjälte hit, hjälte dit’, 

men det är ett fantastiskt jobb från hela laget. Jag har bara tur som får göra två mål.”.150 Ett 

annat exempel, där ordet “vi” betonas, kan tas från en intervju med Besara: “– Vi är besvikna, 

självklart. Vi ska ta med oss första halvlek, det är det vi ska behålla i minnet. Vi är mindre 

nöjda med andra, säger han.”.151 

 

Följande punkt som i teorierna beskrivs som svenskt och som återfanns bland spelarna med 

svenska namn var arbetsviljan och ordet “kämpa”. Och det återfanns även bland spelarna med 

utländska namn. Extra tydligt blev detta gällande Mrabti. I och med att han åkt på en 
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korsbandsskada och kommit tillbaka från den var det flera intervjuer och artiklar som 

behandlade detta ämne. Bland annat innehöll en av de artiklar jag läste följande stycke: 

 

Med en skadefrånvaro på nästan ett år tvingades Mrabti spendera merparten av 2016 på 

träningscykeln och i gymmet. Resan tillbaka hade börjat - och varje svettdroppe 

smakade revansch.152 

 

Att han “tvingades” spendera ett år på träningscykeln och gymmet, svettas och sedan komma 

tillbaka, pekar på att han kämpat hårt. Och fler exempel hittar vi, som “– Jävligt skönt, säger 

han och pustar ut.” där “pustar ut” tyder på att han kämpat.153 När det kommer till andra 

spelare kan följande exempel tas upp, det första gällande Rakip och det andra gällande 

Ghoddos: “Trots att Malmö FF spetsat mittfältsuppsättningen med Serie A-värvningen 

Anders Christiansen vägrar 19-åringen ge upp sin målsättning.”154 och “– Man ska aldrig 

sluta att kämpa även fast drömmen kan kännas långt borta, säger Ghoddos.”.155 

 

Ytterligare en egenskap som enligt Ehn ansågs vara svensk var “hederlig”.156 När det kom till 

spelarna med svenska namn var det inget som uppenbart lyftes fram, varken åt det ena eller 

andra hållet. Men bland spelarna med utländska namn förekom några exempel. Ett tydligt 

sådant involverade Besara. I en intervju efter en match där han gjort mål mot sin förra klubb 

lyftes följande citat: “Efter sin fullträff sträckte Besara händerna i luften, i en närmast 

ursäktande gest. – Jag tänkte redan innan att jag inte skulle jubla. Jag vill vara respektfull, 

säger han.”.157 Här visar “Jag vill vara respektfull” på en hederlighet gentemot sin förra 

klubb. Ett annat exempel, som inte är lika tydligt men som kan uppfattas i liknande tecken, 

hittas i en artikel om Mrabti: “Mrabti är ett stort leende och rakt igenom positiv under nära 14 

minuters ihärdigt smattrande mot altantaket. Han ska ju inte klaga. Men: – Det är jävligt kallt 

nu. Jag ska inte ljuga, säger han och försvinner in i styrketräningslokalen.”.158 Här kan det 

uppfattas som hederligt att han “inte ljuger”, samtidigt som han “inte ska klaga”. Därtill finns 

ett annat exempel i samma artikel som också kan uppfattas som hederligt gentemot klubben, 
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där han “vill betala tillbaka”: “Det var aldrig några problem med relationen till Djurgården - 

tvärtom. Nu vill Mrabti betala tillbaka.”.159 

 

En annan punkt som i enlighet med teorierna om såväl rasism som framing kunde anses som 

rasistisk var huruvida man väljer att fokusera på det negativa eller positiva. När det kom till 

spelarna med svenska namn förekom det ju att det negativa nämndes i förbifarten, vilket på så 

sätt kunde kopplas till teorierna. Men när det kommer till spelarna med utländska namn gick 

det inte att urskilja några sådana mönster då det sällan nämndes några negativa incidenter 

efter matcher. Om det berodde på att de inte gjorde några fel i just de matcherna är svårt att 

säga, men som helhet var ändå fokus på det positiva vilket i så fall pekar mer mot en svensk 

gestaltning. 

 

Nästa kategori som jag vill behandla är punkten om familjens betydelse, något som i tidigare 

forskning beskrevs som svenskt. Bland spelarna med svenska namn gick det ju att se vissa 

exempel där familjen togs med, men det var faktisk än mer märkbart när det kom till spelarna 

med utländska namn. Som detta exempel från en intervju med Besara efter en match “Vilka 

var det som satt på läktaren? – Det var min familj, mina bröder och min farsa, så jag ville fira 

med dem.”160 eller detta gällande Mrabti “(...) Och så vill jag bevisa mig själv för min familj 

och för alla som funnits där för mig under min karriär, säger Mrabti.”.161 Två exempel som 

båda går i de svenska tecknen om familjens betydelse för ens framgångar. 

 

Med det tar vi oss till den sista frågeställningen, om spelarna inkluderas som svenskar eller 

utlänningar. Och när det kommer till spelarna med utländska namn förekommer egentligen 

tendenser åt båda håll. Vi kan börja med det som inkluderar dem som svenskar med följande 

exempel: 

 

(...) Men tiden i den turkiska andraligan blev inte riktigt vad den spelskicklige 

mittfältaren tänkte sig, och i somras bröts treårskontraktet. Besara flyttade hem till 

Sverige och flörtade öppet med Hammarby.162 
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Omar Eddahri, som är uppvuxen i Solna, är inte helt ovan att umgås med andra svenska 

spelare med landslagsmeriter.163 

 

Vad brukar ni göra utanför fotbollen? – Det blir mycket fotbollssnack. Men vi går 

mycket på fika. Han älskar att fika den där jäveln, haha. (...) Det finns mycket man gör 

med Haris. Han är inte så mycket för tv-spel. Han älskar att spela kort! Juggar också, 

det är det enda de gör, haha.164 

 

I de två första exemplen är det uppenbart att de inkluderas som svenskar. Besara med att han 

flyttat “hem” till Sverige och Eddahri med att han umgås med “andra” svenskar. Det visar att 

de är svenskar och det var även på liknande sätt som spelarna med svenska namn 

inkluderades som svenskar. Det tredje exemplet är däremot inte en lika tydlig inkludering 

som svensk, men likväl kan det uppfattas så i två fall. Den första inkluderingen kan urskiljas i 

“vi går mycket på fika”. I och med att fika är en svensk företeelse kan det uppfattas som att 

Mrabti är väldigt svensk. Den andra inkluderingen i detta citat är hans ordval av juggarna 

som “de” i “det är det enda de gör”. I den meningen kan det uppfattas som att han själv är 

svensk medan hans lagkamrat Haris är jugge, alltså en “vi mot dem”-gestaltning. 

 

Men samtidigt finns det även några exempel där spelarna med utländska namn snarare 

exkluderas från det svenska. Ett exempel var ett liknande som det Furvik analyserade i sin 

forskning kring framställningen av Zlatan Ibrahimović och hur han hade nobbat det svenska 

U21-landslaget.165 En av artiklarna som jag analyserade behandlade nämligen hur Rakip hade 

valt att tacka nej till att vara reserv i U21-landslaget där följande rubrik återfanns: “Reserv? 

Nej, tack - Erdal Rakip efter petningen från U21-EM: Åker på semester i stället”.166 Här 

målas Rakip ganska tydligt upp som otacksam då han “åker på semester” istället för att 

representera Sverige. Något som även Furvik såg i den “otacksamhet” som präglade 

framställningen av Ibrahimović. 

 

På tal om Ibrahimović var en annan beskrivning som Zainal tog fasta på i sin forskning hur 

idrottarna med invandrarbakgrund jämfördes med Ibrahimović och på så sätt indirekt 

applicerades en bild som invandrare. Detta var även något som i viss utsträckning gick att se 
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bland mitt urval inblandat såväl Rakip som Mrabti. Som exempel kan vi ta Mrabti, som 

kommer tills tals i ett reportage gällande Ibrahimović påverkan på svensk fotboll och bland 

annat citeras så här: 

 

– Förebild? Vi spelare behöver inte ens snacka om det med varandra. Han har visat att 

allt går, alla vet om det. Och för mig som har utländsk bakgrund blir han någon som 

visar att man kan komma varifrån som helst och ändå bli störst. 

 

Även svenska spelare pratar om en annan sorts fotboll (...) Kerim Mrabti är inne på 

samma spår. – Man ser det på alla nivåer, spelare med olika bakgrund, om du är 

‘helsvensk’ eller har en annan bakgrund, det känns som att han vågade lite mer och det 

har färgat av sig på vår generation.167  

 

I dessa citat, liksom i hela reportaget, betonas Mrabtis “utländska bakgrund” medan han 

citeras säga hur han inte är “helsvensk”. Visserligen inkluderas han även som svensk i det 

andra citatet, där “även svenska spelare” följs upp av ett citat av Mrabti. Dessutom kan man 

se det som naturligt att intervjua spelare med utländsk bakgrund i denna typ av reportage. O 

andra sidan nämner en annan person i reportaget att människor oavsett bakgrund har 

fascinerats av Zlatan, medan hela artikeln fokuserar på det utländska och hur Ibrahimović har 

haft en positiv påverkan på ungdomar med invandrarbakgrund. Sett till teorierna om rasism 

skulle man i detta fall kunna dra kopplingar till Raney och Bryant som menade att medier på 

liknande sätt målar upp en bild av en fungerande integration.168 

 

Avslutningsvis fanns det ytterligare några exempel där det fanns en tendens av att exkludera 

spelarna med utländsk bakgrund som svenskar. Här följer ett par exempel: 

 

– (...) Jag hade alltid vänner från Enköping som gick på matcher, därför blev det alltid 

Djurgården man gick på, då kom man in i det, stod i klacken. Det har definitivt varit 

laget jag haft i Sverige, berättar Mrabti.169 
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Vilka är de, allsvenskans uppstickare till nykomling, AFC Eskilstuna? – Det är 

spetsigt, tekniskt och fina fotbollsspelare. Inte det typiskt svenska. Det är kryddat. Med 

hela kryddskåpet, säger nyckelspelaren Omar Eddahri.170 

 

I det första exemplet är det Mrabtis citat “laget jag haft i Sverige” som indirekt kan uppfattas 

som osvenskt. Det kan nämligen uppfattas som att han egentligen har ett lag utomlands, 

vilket är emot det underliggande i citatet, nämligen att det naturliga är att hålla på ett svenskt 

lag. I det tredje och sista exemplet riktar sig Eddahris citat egentligen inte mot honom själv, 

utan en beskrivning av hans klubb. Så egentligen handlar det inte om honom. Men samtidigt 

är Eddahri själv en del av klubben och det är han som intervjuas i artikeln. På så sätt kan man 

uppfatta det som att beskrivningen av AFC Eskilstuna som “inte det typiskt svenska” delvis 

förs över till honom. Dessutom är detta stycke taget från ingressen. 
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6. Slutkapitel 

 

6.1. Slutsatser och slutdiskussion 

  

Som helhet fanns det vissa skillnader att ta fasta på i samtliga av mina frågeställningar. 

Gestaltningar, ordval, vad som lyfts i rubrik och ingress samt inkludering eller exkludering 

som svensk. Den stora skillnaden mellan spelarna med svenska namn och de med utländska 

namn låg i gestaltningen som kaxiga. Medan spelarna med svenska namn i väldigt hög 

utsträckning framställdes som ödmjuka, något som även lyftes fram i rubriker och ingresser, 

så var det betydligt vanligare att känslan kring spelarna med utländska namn var kaxig, 

ibland till och med arrogant, medan ordvalet av just “kaxigt” stack ut. Även i rubriker och 

ingresser målades de mer kaxigt. När det kom till inkluderingen som svensk eller inte 

behandlades spelarna med utländska namn även där aningen annorlunda där det bland annat 

fanns en del jämförelser med tidigare forskning att ta fasta vid, som hur invandrarbakgrunden 

lyftes fram i samband med vissa artiklar. När det kommer till vad som anses svenskt fanns 

det således vissa tendenser av att gestalta spelarna med utländska namn annorlunda.  

 

Men i övrigt var det inte någon större skillnad i hur tidningarna gestaltade spelarna. Både 

spelarna med svenska namn och de med utländska namn gestaltades som lagspelare, som 

flitiga med ett ordval av “kämpa” och familjens betydelse betonades, till och med mer bland 

spelarna med utländska namn. Därtill gestaltades vissa av spelarna med utländska namn som 

hederliga, medan ett par av spelarna med svenska namn till viss del gestaltades som aningen 

kaxiga och konfliktsökande. Dessutom inkluderades flera av spelarna med utländska namn 

även som svenskar. Som helhet var tendensen alltså att spelarna med utländska namn 

behandlades relativt likt de med svenska namn i rikstidningarna, men med en viss lutning mot 

det kaxiga hållet. 

 

Så vad betyder detta resultat? Visar de kaxiga tendenserna som applicerats på spelarna med 

utländska namn på en rasistisk diskurs i de svenska rikstidningarna eller är det tvärtom så att 

de många likheterna med spelarna med svenska namn visar att de behandlas lika? Det jag 

tycker mig ha kommit fram till är att svaret ligger någonstans mittemellan, av det urval jag 

har analyserat så skiljer det ju sig trots allt en del på några betydande punkter. Däremot tror 
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jag inte att det är någonting som är medvetet från varken tidningarna eller från den enskilde 

journalisten, där jag hänvisar till teorierna som betonar att det inte behöver vara medvetet. 

Vad det däremot kan peka på är att det fortfarande finns vissa underliggande, stereotypa 

karaktärsdrag, som undermedvetet sitter kvar i strukturerna och påverkar den sociala 

praktiken, som gör att exempelvis en gestaltning som kaxig är mer framträdande när det 

kommer till spelarna med utländska namn än de med svenska. 

 

Så om vi då återvänder till där min studie tog sitt avstamp, nämligen i Zlatan Ibrahimovićs 

intervju i Canal Plus dokumentär, så kan vi nog inte ge honom helt fel. Även om man ska 

komma ihåg att man i en empirisk studie aldrig slutgiltigt kan bevisa eller förkasta teorier så 

finns det i detta urval vissa tendenser av “under-cover”-rasism, en viss skillnad i hur svenska 

medier behandlar svenska fotbollsspelare med svenska respektive utländska namn. Men 

samtidigt är det värt att komma ihåg att det även fanns övervägande tendenser på det 

motsatta. 

 

6.2. Framtida forskning 

 

Den naturliga fortsättning på denna uppsats skulle vara att utöka forskningen. En forskare 

med mer tid till sitt förfogande skulle säkerligen kunna testa liknande teorier på ett ännu 

större urval, med ännu flera spelare och på så sätt kunna underbygga resultatet ännu mer. Till 

exempel skulle man genom att även applicera en kvantitativ forskningsmetod kunna lägga till 

ytterligare en dimension till studien. 

 

Ett annat alternativ skulle vara att inkludera flera sporter för att se om detta gäller på fler plan 

än på fotbollsplanen. Hur ser det till exempel ut inom ishockey, friidrott eller basket? Därtill 

skulle man kunna göra samma forskning applicerat på andra länder för att se hur denna 

underliggande rasism i medierna ser ut internationellt. Eller varför inte göra samma forskning 

inom damfotbollen? 

 

Ytterligare en ingångsvinkel som skulle kunna ge en ny dimension är att jämföra olika 

tidsepoker. Medan jag i min forskning studerat hur den underliggande rasismen ser ut just nu, 

vid tillfället av min uppsats, skulle man kunna göra samma studie under en annan tidsperiod. 
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På så sätt skulle man kanske kunna se om denna typ av rasism är något som har utvecklats 

sett över tid, antingen åt det negativa eller det positiva hållet. 
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