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Sammanfattning 
 

Denna studie använder sig av en kvantitativ analysmetod för att undersöka om tryckpressen 

i Norrbotten beskriver fotbollsspelarna i länet med hjälp av etniska stereotyper. För att ta 

reda på hur beskrivningen av fotbollsspelarna såg ut lästes totalt 729 artiklar i den 

Norrländska Socialdemokraten, samt i Piteå-Tidningen. Där totalt 106 etniskt stereotypiska 

beskrivningar återfanns.  

Resultaten som påvisas i den här studien visar att det förekommer olika beskrivningar på 

fotbollsspelare, baserat på spelarnas ursprung. 

I det stora hela var däremot rapporteringen i stor utsträckning positiv när det kom till 

beskrivningen av spelarnas attribut.  
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Abstract 
 

This study uses a quantative analysis method to investigate whether the print press in 

Norrbotten describes soccer players in the county by using ethnic and racial stereotypes. To 

find out what the description of the soccer players looked like, a grand total of 729 articles 

were examined in Norrländska Socialdemokraten, as well as in Piteå-Tidningen. In these 

newspapers a total of 106 ethnic stereotypical descriptions were found.  

The results shown in this study show that there are different descriptions of the soccer 

players based on the origin of the players. 

On the other hand, the reporting was largely positive when it came to the description of the 

player’s attributes. 
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Inledning och problematisering 
 

Med en grund i att Boyle och Haynes (2009) menar att sport som porträtteras i media inte 

bara erbjuder publiken den primära förbindelsen till själva sporten - utan att våra idéer om 

nationalitet, klass, kön och ålder också formas utav sportrapporteringen i media, kommer 

den här studien att analysera hur fotbollsspelare från Norden, Storbritannien, Balkan och 

Afrika framställs i nyhetsmedia i Norr. Med hjälp av SCB:s (2002) definition kommer spelarna 

med en svensk och utländsk bakgrund att kunna kategoriseras. SCB (2002) utformade 

riktlinjer för redovisning av utländsk och svensk bakgrund. Riktlinjerna omfattar en 

rekommenderad indelning där personer med utländsk bakgrund definieras som de individer 

som antingen är utrikes födda, eller inrikes födda med två utrikes födda föräldrar. 

 

För idag har världsbefolkningen, med hjälp av etermedia, internet och de sociala mediernas 

framgång, tillgång till att följa alla de stora sportevenemangen ur ett globalt perspektiv. 

Fotbolls-VM, Super Bowl och de Olympiska Spelen är bara tre exempel på idrottsevenemang 

som följs av en miljonpublik världen över. Som ett exempel så följdes fotbolls-VM 2014 av 

3,2 miljarder tittare över hela världen, enligt siffror från FIFA (2014), medan Champions 

League-finalen i fotboll följdes utav 380 miljoner tittare, enligt siffror från UEFA (2014). 

Av dessa anledningar menar Boyle och Haynes (2009) att media spelar en stor roll i att 

neutralisera och konstruera värderingar, då de cirkulerar i stora samhällen. Samma logik kan 

appliceras på de lokala nyhetsmedierna uppe i Norrbotten, då siffror från Tidningsstatistik 

AB (TS, 2017) visar att NSD under en genomsnittlig vecka nås av 68 000 läsare på deras 

webbsida, medan Piteå-Tidningen nås av 22 000 läsare under en genomsnittlig vecka på 

webben. Detta innebär att dessa två tidningar nås av en stor mängd läsare, och att dem 

därmed kan bidra till att sprida vidare etniska och rasistiska stereotyper, eller så kan dem 

välja att förhindra den typen av spridning. I vilket fall som helst så har dessa två tidningar en 

stor makt i Norrbotten, vilket innebär att dem kan influera sina läsare på ett eller annat sätt.  

 

Boyle och Haynes (2009) menar också att en idrottsutövare som Lewis Hamilton, en 

mörkhyad Formel 1-förare, trotsar den stereotypa bilden av en mörkhyad atlet. Detta då 

Hamilton är väldigt duktig på att artikulera sig, han är extremt intelligent, väldigt 
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framgångsrik, välsignad med charm, samt att han är nära med sin far, som influerat honom 

mycket genom hans karriär. Av de anledningarna menar författarna att Hamilton är en 

nyskapelse av en mörkhyad förebild inom sportvärlden. 

 

Men samtidigt har de mörkhyades kamp mot de vitas normer satt sina spår genom 

sporthistorien. Som exempel på detta tar Dahlén (2009) upp att Martin Luther King och 

boxaren Muhammed Ali var rätt lika varann. Detta då båda två slogs för de svartas 

rättigheter, men inom varsin gren. Ett annat exempel är den klassiska bilden på Tommy 

Smith och John Carlos under OS år 1968 i Mexiko när dem tillsammans stod på pallen för att 

ta emot sina medaljer inför miljontals människor i sina tv-soffor. De två idrottsmännen knöt 

då sina nävar som ett tecken för en seger för de mörkhyades kamp inom sportvärlden. Detta 

ses än idag som ett stort och viktigt ögonblick inom sportvärlden och än idag är det ett 

tecken på en social och ideologisk förankring i våra liv. Samtidigt som det är ytterligare ett 

bevis på den makten som sport kan ha, speciellt i nutid då allt kan ses av en miljonpublik via 

deras tv-apparater. Allt det här är klara paralleller som är dragna mellan den mänskliga 

utvecklingen och sporthistorien. (Dahlén, 2009). 

 

Etnicitet, rasism och stereotyper 
Wikström (2009) diskuterar etnicitet och kommer fram till att etnicitet i sin enklaste form 

handlar om kategorisering, tillhörighet och ursprung. Det kan, exempelvis, handla om vem 

som får kalla sig svensk, kurdisk eller judisk, eller huruvida man föds som svensk, kurd eller 

jude, eller om man kan bli svensk, kurd eller jude. Det finns med andra ord olika sätt att se 

på, och tala om, detta. Betydelsen av ordet ”etnicitet” förändras beroende på vilket 

perspektiv som intas.  

Vidare menar Wikström (2009) att det inom forskningen finns tre olika ansatser, där den 

första ansatsen innebär att tillhörighet och ursprung anses vara fasta och oföränderliga, 

alltså att människor föds in i sin etnicitet. Medan den andra ansatsen ser tillhörighet och 

ursprung i skenet av sociala relationer, sociala processer och social inlärning. Man är inte 

svensk eller kurd, utan man blir detta genom sociala processer.  

Den tredje ansatsen menar att tillhörighet och ursprung är socialt och språkligt konstruerat. 

Man blir svensk eller kurd eller jude genom handlingar och tal om vad svenskhet, kurdiskhet 

eller judiskhet kan tänkas vara och inte vara. 
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Etnicitet innebär också att vi talar om människors identitet, identifikationer och dessa 

identitetskategoriseringar i anslutning till språk och makt. Etnicitet ses alltså som en 

egenskap, som resultatet av en social relation eller som något som är relaterat till makten att 

definiera och kategorisera. (Wikström, 2009). 

 

På samma spår pratar Jarvie (2013) om att organiserad sport genom historien bidragit med 

flertalet exempel på sätt som sport agerat som en kraftfull maskin i utvecklingen av etnisk 

identitet. Han menar att vissa mörkhyade ser sport som ett utrymme för etnisk framgång, 

där dem kan spela ut, och dominera, de vita i deras egna sporter, på deras egna grunder. 

Han menar att minoritetsgrupper använder sport som en alltmer viktig grund när det 

kommer till att etablera en kulturell identitet, samtidigt som det är ett sätt att skapa 

självständighet. Han menar också att sport öppnar upp möjligheter och har potential till att 

bygga broar mellan olika folkslag.  

 

Fredrickson (2005) berättar att begreppet ”rasism” först och främst kom till använda under 

1700-talet med syftet att ringa in olika människor. Därefter fick rasismen sitt primära fäste 

under upplysningsperioden när forskare blossade upp sitt intresse för rasbiologi. Under de 

tidigare åren hade människor givit hästar och andra djur olika egenskaper. De faktum att 

människor hade givit dessa djurraser olika egenskaper, så som att vissa djur var överlägsna 

de andra djuren, innebar att även den biologiska rangordningen av människans olika särdrag 

växte fram.  

Fredrickson (2009) beskriver att tankesättet var så att ”européer var överlägsna afrikaner 

eftersom de hade utvecklat karaktäristiska drag och en hjärna som kunde hantera det tuffa 

klimatet i Europa, och att svarta då bedömdes som korkade och lata då dem inte behövde 

oroa sig för mat, då det redan fanns tillgängligt för dem i stora mängder”.  

Samtidigt menar Dahlén (2009) att rasism inom sport och media snarare är en ideologi än en 

teori. Han menar att rasismen och dess värderingar av grupper är indelade föreställningar 

som berör olika klasser.  
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När sedan Pickering (1994) tar upp stereotyper, så menar han att begreppet ”stereotyp” har 

utvecklats genom åren. Han menar att stereotyper är något som ses som bristfälligt, då 

stereotyper förvränger de sätten som sociala grupper är karaktäriserade, samtidigt som de 

skymmer faktiska gruppsärdrag och subjektiviteter. Stereotyper är bristfälliga, antingen 

genom att de uppmuntrar att urskillningslöst klumpa ihop människor i grupper, eller för att 

de förminskar vissa specifika grupper och kategoriserar andra.  

 

Syfte  

 
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur fotbollsspelare i Norrbotten framställs i 

lokalmedia baserat på deras etniska ursprung. Vidare blir syftet att ta reda på om det finns 

skillnader i hur medierna i Norrbotten beskriver fotbollsspelarna baserat på just deras 

ursprung. 

 

Frågeställning 
 

1. Hur beskrivs fotbollsspelare från Norden, Storbritannien, Balkan och Afrika inom 

sportjournalistiken i Norrbotten? 

2. Finns det skillnader i rapporteringen, baserat på spelarnas ursprung? I så fall, på 

vilket sätt? 

3. I vilken utsträckning använder journalisterna sin maktposition för att använda sig av 

etniska stereotyper? 
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Tidigare forskning 
 

Hugh O’Donnell har skrivit ett arbete som han kallar för Mapping the Mythical: A Geopolitics 

of National Sporting Stereotypes. I detta arbete har O’Donnell beskrivit hur diverse 

fotbollsländer porträtteras stereotypiskt av medier. O’Donnells (1994) resultat kom fram till 

att det förekommer en den hel stereotypiska beskrivningar av fotbollsspelare från olika 

länder. I min studie kommer spelare från Norden, Storbritannien, Balkan och Afrika att 

analyseras, då det var från dessa länder etniska stereotyper återfanns. O’Donnell (1994) 

berättar att sportjournalister stereotypiskt beskriver britter som spelare med lejonhjärtan, 

god fysik och en förmåga att kämpa till slutet. Afrikaner beskrevs som spelare med god fysik, 

men att de sakar samordning och disciplin. Nordbor beskrevs som förnuftiga, smarta och 

rationella. Samtidigt som spelare från Balkan beskrevs som hetlevrade, men med god fysik. 

 

Asserbäck & Hallberg Sevholt (2012) har skrivit en kanditatuppsats i liknande stuk som denna 

uppsats. Deras studie är en kvantitativ studie som handlar om stereotyper och rasism inom 

svensk sportjournalistik. Men till skillnad från min studie så har dem valt att undersöka 

fotbollsbiblar från Sveriges två största tidningar, Aftonbladet och Expressen, där författarna 

till studien undersöker om det förekommer stereotypiska och rasistiska beskrivningar av 

Allsvenska fotbollsspelare.  

I Asserbäck & Hallberg Sevholts (2012) studie kom dem fram till att nordiska spelare mer 

ofta än icke-nordiska spelare beskrevs efter deras mentala egenskaper, snarare än för deras 

fysiska egenskaper.  

 

En annan studie som gjorts i en liknande genre som den här uppsatsen är skriven av Socha & 

Molin (2014). Författarna till den uppsatsen studerade hur personer med en annan etnicitet 

än svensk presenteras i tidningen Sydsvenskan. Samt så undersökte författarna hur ämnen 

som immigration och integration framställs i samma tidning, med hjälp av en kvalitativ 

analysmetod på ett 20-tal upplagor från april 2013.  

I resultatdelen kom författarna till studien fram till att det var en övervägande representativ 

behandling av de texterna som analyserades, men att de kunde urskilja en del problematiska 

framställningar av flyktingar och asylpolitik. 
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Teori 
 

Denna uppsats utgår från två teorier. Dessa teorier är habitus, samt hegemoni. Och just 

dessa teorier används i den här studien då dem är samhällskritiska och handlar om 

maktbalans samt individuella beteenden baserat på personers kulturella och sociala 

ursprung. 

 

Habitus  

I sin bok ”Är rättvisan rättvis?” tar Jerzy Sarnecki (2006) upp Bourdieus teori om habitus. I 

boken förklarar Sarnecki (2006) habitus som det system av dispositioner som tillåter 

människor att handla, tänka och orientera sig i den sociala världen. Det uppförande och de 

föreställningar som produceras av habitus är bara tillgängliga som sådana av andra aktörer 

som innehar koden till dessa och därigenom kan uppfatta dessa.  

 

Bourdieus teori handlar om hur samhällets klassrelationer uppstår och återskapas, samt hur 

dessa kan påverkas av samhällets maktstrukturer. Samtidigt kan habitus förklara individers 

handlande och agerande, samt hur det kan utvecklas i olika sociala miljöer. Det handlar kort 

och gott om människors socialt inlärda sätt att bete sig på och vara. (Lindgren, 2007).  

Detta är något som den här uppsatsen studerar och analyserar, då den här studien 

undersöker huruvida den lokala fotbollsjournalistiken i Norrbotten använder sig av etniska 

stereotyper när det kommer till journalisternas beskrivning av fotbollsspelarna i länet. Detta 

kommer till nytta då Bourdieu menar att struktur och förmedling sitter ihop inom 

dialektiken, och att dialektiken influerar våra relationer och kontrollerar klassrelationer i vårt 

samhälle.  

 

Samtidigt menar Bourdieu (1989) att människors beteenden kan förklaras genom mötet 

mellan habitus och sociala omständigheter, och att samma beteende kan ha olika betydelse 

för olika grupper av människor. Habitus är även ett system av skillnader och av särskiljande 

dispositioner. Den skillnaden kan definieras av den sociala identiteten. Habitus är också 

något som kan förändras, till exempel genom att en ung flicka spelar fotboll och skaffar sig 
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en idol som hon kan se upp till - då kan flickan ändra sina sätt att vara, forma och ta efter 

denne idolen. Bourdieu menar även att handlingsmönster i vårt liv skapar den sociala 

struktur vi lever efter, och att de här mönstena är en del i att skapa och forma de kulturella 

och sociala olikheterna som finns i vårt samhälle. (Månsson, 2007). 

 

Vidare funderar Costa och Murphy (2015) kring när habitus i grunden formas hos unga 

människor och hur mycket vikt man kan lägga på analyser när man studerar unga 

människors aktioner. Samtidigt menar Costa och Murphy (2015) att det är viktigt att lägga 

märke till sociala förhållanden som en kollektiv upplevelse när vi växer upp, och att dessa 

sociala förhållanden kan forma habitus hos människor.  

 

Samtidigt är varje komponent som är involverad i formandet av habitus något som handlar 

om kollektivet, detta då uppfattningskategorierna särskiljs och lärs genom gemensamma 

aktiviteter. Våra egenskaper lärs genom att observera och de slipas genom att agera i 

samförstånd med andra människor. Costa och Murphy (2015) menar även att våra begär blir 

utmanade genom en repeterande interaktion med andra människor i vår omgivning.  

 

Hegemoni 

Den andra teorin som används i den här studien är hegemoni. Den teorin används då den 

handlar om makt och hierarkiska strukturer inom samhället.  

 

Balnaves et al., (2009) beskriver hegemoni som en konsensus i samhället när det kommer till 

hur man ska leva, i allmänhet bestämt av den härskande klassen.  

Den italienska marxisten Antonio Gramsci var grundaren av konceptet hegemoni. Gramsci 

menade att finns två nivåer av superstruktur, det civila, eller det privata samhället, samt det 

politiska samhället. Han menar att hegemoni kan beskrivas som något eller någon i en 

ledande ställning och att härskarklassen utövade sin intellektuella dominans genom den 

civila eller den privata faktorn och dess direkta dominerande genom regeringen och lagen.  

 

Vidare skriver Balnaves et al., (2009) att Gramsci menar att hegemoni var det levnadssätt 

som den härskande klassen hade ”påtvingat” den stora massan av samhället. Denna 

konsensus blev uppnått på grund av prestigen och tilltron som den härskande klassen hade 
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på grund av sin position i samhället. Vidare menade Gramsci att hegemoni uppstår när en 

härskande klass kan tvinga en underordnad klass att överensstämma deras intressen, men 

även för att utöva en total social makt över den underordnade klassen och samhället i stort.  

På det sättet är hegemoni beroende av både kraft och samtycke. Genom hegemoni så 

definieras också nationella identiteter, vilket innebär att de reproducerar dominerande 

intressen för de olika samhällsklasserna och etniciteterna.  

 

Vidare skriver Brookes (2002) att sport har en stor betydelse i utformningen av nationella 

traditioner, vilket har medfört att olika sporter ofta knippas ihop med vissa länder, sociala 

klasser, kön eller etniciteter. Och eftersom media och samhället i stort förmedlar och hyllar 

sportsliga framgångar förstärks skillnaderna i beskrivningar för att kunna förmedla en 

representativ bild av nationen i fokus. Genom denna hegemoniska representation förklaras 

självbilder av nationer, vilket innebär att de reproducerar dominerande intressen för olika 

samhällsklasser och etniciteter.  

 

Massmedia är idag ett stort forum som kan dra upp nya normer, samtidigt som de kan hålla 

gamla normer vid liv. Det innebär att stereotyper inom sportjournalistiken, och journalistik i 

allmänhet, kan bidra till en förenklad världsbild, samtidigt som det kan bidra med att visa 

upp en felaktig bild av människor, kön och etniciteter.  
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Metod och material 
 

Kvantitativ innehållsanalys 
Till den här studien kommer den kvantitativa analysmetoden att användas för att analysera 

det inhämtade materialet. Och eftersom att ett stort antal textbaserade fotbollsartiklar 

kommer att hämtas in, så passar den kvantitativa analysmetoden allra bäst. Den kvantitativa 

metoden är bäst då den gör ett större material tillgängligt för analys på ett effektivt sätt. 

(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns, Wängnerud, 2007). 

 

Enligt Bryman (2011) ger den kvantitativa forskningen resultat i form av siffror, där svar om 

kön, ålder, etnicitet och andra variabler man kan räkna på kan ges. Denna studie har 

genomfört den kvantitativa undersökningen genom att hämta in ett stort material, närmare 

bestämt 729 artiklar. Samtidigt som undersökningsmetodiken på förhand strukturerats 

utifrån teorierna habitus och hegemoni. När materialet hämtats in återfinns ett 

kvantifierbart material med konkreta svar som behandlas statistiskt för att sedan framställas 

på ett tydligt sätt i form av stapeldiagram. Det innebär att den här studien analyserat totalt 

729 artiklar från Norrländska-Socialdemokraten och Piteå-Tidningen, för att hitta etniskt 

stereotypa beskrivningar av fotbollsspelare. När dessa beskrivningar återfunnits, har dem 

kategoriserats under variablerna i kodinstruktionerna, för att sedan sammanställas och bilda 

stapeldiagram för att tydligt visa på resultatet av det inhämtade materialet. 

 

Eftersom den här studien valt den kvantitativa analysmetoden som grund att stå på när det 

inhämtade materialet ska analyseras, så kommer även resultatet att kunna visa en rättvis 

och representativ generell slutsats i form av stapeldiagram. Det är också en annan stor 

fördel med att använda sig av den kvantitativa analysmetoden i en studie av den här 

uppsatsens slag. (Esaiasson et al., 2007).  

 

När materialet till den här studien blivit inhämtat så kommer de olika resultaten att 

presenteras i form av stapeldiagram. Det mest intressanta och relevanta blir att ställa 

spelarna från Norden, Storbritannien, Balkan och Afrika mot varandra för att se huruvida det 

skiljer sig i rapporteringen när det kommer till deras fysiska och mentala egenskaper. På så 

sätt kommer den här studien att kunna göra stapeldiagram med det inhämtade materialet 
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för att undersöka huruvida Norrländska Socialdemokraten och Piteå-Tidningen använder sig 

av etniska stereotyper i sin fotbollsrapportering. 

 

Fördelar med kvantitativ analysmetod 
Enligt Esaiasson et al., (2007) är en av de största och främsta positiva aspekterna med den 

kvantitativa analysmetoden att det är en väldigt hjälpsam och generös metod när forskaren 

vill göra ett stort material tillgängligt för en analys. Vilket gör det till en perfekt metod för att 

analysera materialet i den här studien.  

Med tanke på det stora materialet som ska inhämtas så är det en fördel med den 

kvantitativa analysmetoden, då man kan dra generella slutsatser om hur tidningarna i norr 

beskriver fotbollsspelare baserat på deras ursprung.  

 

Nackdelar med kvantitativ analysmetod 
När det kommer till nackdelar med den kvantitativa analysmetoden så menar Bryman (2011) 

en generell slutsats måste dras, då den kvantitativa metoden kräver ett så pass stort 

material. Och det är då det som är det nackdelen med den kvantitativa analysmetoden, då 

den bara skrapar ytan. Medan den kvalitativa metoden kan gå in mer på djupet och 

analysera mer detaljerat. Bryman (2011) menar även att kvalitativt inriktade forskare genom 

åren ofta kritiserat den kvantitativa metoden, just på grund av att den är så pass 

generaliserande. 
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Genomförande 

Eftersom den här studien vill undersöka hur fotbollsspelare i Norrbotten framställs när det 

kommer till spelarnas fysiska och mentala attribut, baserat på deras etniska ursprung, så 

krävs det att ett stort material inhämtas. De material som inhämtats och som kommer att 

stå som grund för den här studien kommer från tidningarna Norrländska Socialdemokraten, 

samt Piteå-Tidningen. Av de spelarna som fick en etnisk stereotyp beskrivning i någon utav 

dessa tidningar så kom samtliga spelare från antingen Norden, Storbritannien, Balkan eller 

Afrika. Vilket innebär att det är spelare från dessa länder och regioner som kommer att 

analyseras. När det kommer till vilka spelare som räknas som Balkanspelare, så har den här 

studien valt att gå på den vanligaste definitionen, vilket inkluderar länderna Albanien, 

Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Grekland, Kosovo, Kroatien, Montenegro, Makedonien och 

Serbien. För att ta reda på vart spelarna som fått en etnisk stereotyp beskrivning kommer 

ifrån har jag besökt deras fotbollslags hemsida för att ta reda på den informationen. Fanns 

inte den informationen på hemsidan sökte jag på deras namn i Norrländska 

Socialdemokraten, eller i Piteå-Tidningens sökfunktion på deras hemsida. All nödvändig 

information kring detta har återfunnits med hjälp av dessa metoder. 

 

Med tanke på att den här studien är väldigt materialkrävande, då en stor mängd artiklar 

lästs, så kommer en kvantitativ analysmetod att användas för att analysera materialet. Det 

är av stor vikt att en stor mängd av fotbollsartiklar analyseras för att den kvantitativa 

analysmetoden ska vara representativ och legitim. (Bryman, 2011). 

 

Den här uppsatsen väljer också att gå efter SCB:s definition av etniska svenskar, och lägger in 

den beskrivningen på alla spelare från Norden som benämns i artiklarna. SCB (2002) menar 

att personer med utländsk bakgrund definieras som de individer som antingen är utrikes 

födda, eller inrikes födda med två utrikes födda föräldrar. Har spelaren dock en annan 

hudfärg än vit och/eller ett annat namn än ett svenskt, så kommer den spelaren att 

kategoriseras under det land som spelaren har sina andra rötter ifrån. Av just den 

anledningen kommer inte den här studien att ha någon kategori som heter ”utländsk 

nordisk” eller dylikt. Allt detta för att göra en avgränsning och för att inte röra ihop det hela. 

Samt för att göra studien mer representativ och legitim.  
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Som tidigare nämnt vill den här studien undersöka hur fotbollsspelare i Norrbotten 

framställs i tidningarna uppe i Norr. Det innebär att de tidningarna som kommer att stå i 

fokus är Norrländska Socialdemokraten och Piteå-Tidningen. Varför just dessa tidningar har 

valts är för att Piteå-Tidningen täcker ett stort område i södra Norrbotten, då tidningen 

täcker samtliga småbyar runt om staden, samt att tidningen bevakar sportaktiviteterna hela 

vägen till Älvsbyn och Arvidsjaur. Samtidigt som Norrländska Socialdemokraten bevakar 

sportaktiviteterna i hela Norrbotten, från Piteåområdet, hela vägen upp mot Kiruna. Inga 

artiklar kommer att hämtas från andra tidningar som Norrbottens-Kuriren eller 

Haparandabladet, då den här studien valt att göra en avgränsning vid Norrländska 

Socialdemokraten och Piteå-Tidningen, på grund av att jag bedömt att dessa två tidningar 

publicerar tillräckligt mycket material, samt att de täcker ett tillräckligt stort utrymme för att 

göra studien legitim. Denna avgränsning ökar även reliabiliteten i studien. 

Därför kommer dessa två tidningar att användas för att hämta in materialet till den här 

studien, då det kommer att ge en rättvis och representativ bild av fotbollsbevakningen i 

norr.  

 

När det kommer till valet av tidsperioder som artiklarna kommer att hämtas från, så väljer 

den här studien att hämta allt material från föregående år. Alltså från den 1:a januari 2017, 

hela vägen fram till den 31:a december 2017. Sammanlagt har 729 fotbollsartiklar 

analyserats från det föregående året. Det stora materialet ger en tydlig och representativ 

bild på hur fotbollsbevakningen i norr ser ut när det kommer till hur fotbollsspelare beskrivs, 

både fysiskt och mentalt, baserat på deras etniska ursprung. (Bryman, 2011). 

 

För att hämta in materialet har den här studien valt att använda sig av respektive 

nyhetstidnings webbsida. För att ta reda på om samtliga fotbollsartiklar under det gångna 

året publicerats på webben så kontaktades respektive redaktion för att ta reda på den 

informationen, där svaret blev att ”allt finns på webben”. Vidare kontaktades respektive 

redaktion för att ta reda på namnen på de reportrar som varit aktiva under det gångna 

kalenderåret. På det sättet kan samtliga artiklar som publicerats av reportrarna hittas via 

respektive tidnings webbsida genom deras sökfunktioner. För att hitta samtliga artiklar sökte 

jag på respektive journalists namn i respektive tidnings sökfunktion på deras webbsida. På 
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det sättet dyker alla artiklar från journalisten upp i ett flöde. Sedan sållade jag bort alla 

artiklar som inte handlade om fotboll. Totalt hittades 729 fotbollsartiklar.  

Detta är också något som ökar reliabiliteten i studien. 

  

Extra positivt med detta tillvägagångssätt när det kommer till inhämtningen av material är 

att samtliga artiklar publiceras på webben, medan inte allt får plats i papperstidningen. 

Vilket innebär att den här studien får tillgång till varenda skrivna fotbollsartikel i de två 

utvalda tidningarna, vilket också ökar reliabiliteten i studien. 

 

Tilläggas bör även att inga vikarierande reportrars nyhetstexter kommer att analyseras. Utan 

endast texter från reportrarna som skriver frekvent i Norrländska Socialdemokraten, samt i 

Piteå-Tidningen, kommer att användas som underlag i den här studien.  

   

När materialet sedan samlas in så kommer fotbollsspelarna att kategoriseras under 

kategorierna ”man”, ”kvinna”, ”fysiskt +”, fysiskt – ”, ”mentalt +” och ”mentalt –”. Dessa 

variabler kan komma att vara luddiga om inga bestämmelser ges på förhand. Som exempel 

innebär det att om en fotbollsspelare blir positivt berömd för sina fysiska egenskaper i en 

journalistisk text genom att spelaren, exempelvis, beskrivs som ”snabb”, ”stark”, ”ett 

monster” eller ”att hon springer mer än någon annan på planen” så kommer den 

fotbollsspelaren att kategoriseras som ”fysiskt +”. Om någon fotbollsspelare beskrivs som att 

”hon hanterade pressen”, eller ”hon behöll lugnet i situationen”, så kommer den 

fotbollsspelaren att kategoriseras under kategorin ”mentalt +”. Samtidigt bör det tilläggas 

att det är av intresse att föra en diskussion om vilka spelarkvaliteter som hamnar under 

vilken kategori. Där kan teknik nämnas som en egenskap som den här studien valt att inte ta 

med i beräkningarna, då författaren till den här uppsatsen inte anser att teknik är en fysisk 

eller mental egenskap, utan snarare en kombination av andra faktorer. Samma tankesätt 

applicerades på spelare som bedömdes som ”bra passningsspelare”. Istället fokuserade den 

här studien på att ta med de självklara fysiska och mentala beskrivningarna i beräkningen. 

Allt detta kommer att bli tydligare under resultatdelen och i bilaga 1 i denna uppsats. 
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Kodinstruktioner 
De kodinstruktioner som används i den här studien är framtaget för att stämma överens 

med själva studien. Det innebär att alla variablerna är noggrant undersökta för att se 

huruvida validiteten är tillräcklig. För mer detaljerad information om kodinstruktionerna se 

bilaga 1. 

 

Variablerna är dessa: Datum, tidning, fysiskt +, fysiskt -, mentalt +, mentalt -, ursprung. 

 

1. Datum: Vilket datum artikeln med spelarbeskrivningen är hämtad från. 

2. Tidning: Vilken tidning som artikeln är hämtad från. 

3. Fysiskt +: Om spelaren blivit berömd för sin fysik. 

4. Fysiskt -: Om spelaren fått en negativ beskrivning av sin fysik. 

5. Mentalt +: Om spelaren blivit berömd för sin mentala styrka. 

6. Mentalt -: Om spelaren fått en negativ beskrivning av sin mentala styrka. 

7. Ursprung: Vart spelaren kommer ifrån. 
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Validitet och reliabilitet 
 

Enligt Bryman (2011) handlar reliabilitet i grunden om frågor som rör måttens och 

mätningarnas pålitlighet och följdriktighet. Medan validitet har att göra med om ett mått för 

ett begrepp verkligen mäter begreppet i fråga. Alltså validitet är huruvida variablerna 

undersöker det som studien avser att undersöka. En god validitet, kombinerat med en god 

reliabilitet är det som i slutändan avgör en god resultatsvaliditet, alltså hur tillförlitlig studien 

överhuvudtaget är. 

 

De kodinstruktioner som används i den här studien fungerar därmed både som hjälpmedel 

för att få fram resultatet i den här studien, men även för att förstärka reliabiliteten till 

framtida forskning. Esaiasson et al., (2007) menar att om en annan forskningsgrupp i 

framtiden vill göra en liknande studie som den här, fast med uppdaterad statistik, så ska 

dem kunna använda kodboken som används i den här studien tillsammans med variablerna 

för att koda av materialet. Då ska även deras resultat, med fördel, vara liknande de resultat 

som den här studien får fram, och på det viset ökar reliabiliteten och även 

resultatsvaliditeten. 
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Resultat 
Under det här avsnittet av uppsatsen framställs resultatet från de 729 fotbollsartiklarna som 

lästs igenom, där 106 stereotypiska beskrivningar hittades, i form av stapeldiagram.  

 

En generell slutsats som kan dras av resultatet i den här studien är att spelarna allt oftare 

beskrivs med positiva attribut än negativa. Det är också tydligt att fotbollsspelarna från 

Storbritannien, Balkan och Afrika i stor grad beskrivs för sina positiva fysiska egenskaper. 

Samtidigt som de nordiska spelarna oftare än de andra spelarna beskrivs för sin mentala 

styrka. Vilket är helt enligt de stereotypiska beskrivningarna vi fått bekanta oss med genom 

åren. (O’Donnell, 1994). 

 

Diagram 1 

 

 

Stapeldiagrammet visar, i procent, vart spelarna kommer ifrån. 

 

Från diagram 1 kan vi utläsa att 72 % av fotbollsspelarna som omnämnts med någon etniskt 

stereotypisk beskrivning i Norrländska Socialdemokraten och Piteå-Tidningen var nordiska 

spelare. 8 % av spelarna kom från Storbritannien, medan 5 % av spelarna kom från Balkan. 

Samtidigt som 15 % av spelarna kom från Afrika.  
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Diagram 2 
 

 
Här kan vi tydligt se hur fotbollsspelarna blev beskrivna baserat på deras ursprung. 
 

I det ovanstående diagrammet kan vi avläsa en del tydliga resultat. Resultaten liknar det som 

O’Donnell (1994) berättade om i sitt arbete. I resultatet kan vi se att de nordiska spelarna i 

28 % av fallen beskrevs i en mental positiv bemärkelse. Samtidigt som de nordiska spelarna 

endast fick kritik för sina mentala egenskaper vid 3 % av fallen. Vad som sticker ut en aning 

är det faktum att de nordiska spelarna också fick positiva fysiska beskrivningar i 57 % av 

fallen, och endast kritik för sin fysik i 12 % av fallen. Men vad som är tydligt att se baserat på 

det här resultaten är att siffrorna stödjer O’Donnells (1994) arbete, där han kom fram till att 

nordbor ofta beskrivs som förnuftiga, kloka och rationella. 

När det kommer till beskrivningen av fotbollsspelarna från Storbritannien kan vi också läsa ut 

tydliga resultat. I 22 % av fallen beskrevs de brittiska spelarna med mentalt positiva attribut, 

medan de fick kritik för sina mentala egenskaper i 33 % av fallen. Samtidigt fick dem beröm 

för sina fysiska egenskaper i 45 % av fallen, medan dem inte fick någon negativ benämning 

alls för sin fysik. Även detta går att koppla till O’Donnells (1994) arbete där han kom fram till 

att britter beskrivs som folk med lejonhjärtan, som alltid kämpar, spelar fysiskt och krigar. 

Dessa stereotyper understryks, till viss del, av resultatet i den här studien. Då de brittiska 

spelarna fick mycket beröm för sin fysik, men ingen kritik. Men samtidigt fick britterna mer 
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kritik än beröm för sin mentala styrka, vilket är i motsats till den stereotypiska beskrivningen 

av britter med lejonhjärtan. 

När det sedan kommer till spelarna från Balkan så blev dem aldrig blev benämnda för sina 

mentala attribut, varken i en positiv eller negativ bemärkelse. Något som kan ha att göra 

med att urvalet av spelare från Balkanregionen i denna studie inte var stor. Men av det 

inhämtade materialet går det att avläsa att spelarna från Balkan i stor grad berömdes för sin 

fysik – närmare bestämt i 80 % av fallen. Medan dem fick kritik för sina fysiska egenskaper i 

20 % av fallen. Enligt Burdsley (2011) beskrivs också spelare från Balkan som hetlevrade, 

odisciplinerade och fysiska spelare. Något som den här studien till viss del kan understryka, 

då spelarna i väldigt stor grad berömdes för sina fysiska egenskaper. Vad som dock inte 

understryks var att Balkanspelarna inte beskrevs som hetlevrade i den mentalt negativa 

kategorin i den här studien.  

O’Donnells (1994) beskrivning av afrikaner var att de hade god fysik, men att de saknar 

disciplin och samordning. Och i resultatet till den här studien var det väldigt tydligt att de 

afrikanska spelarna beskrevs för sin fysik i de allra flesta fallen. Deras mentala styrka togs 

endast upp i 13 % av fallen, medan de fick kritik för sin mentala styrka i 6 % av fallen. När det 

kommer till afrikanernas fysik så fick dem beröm för det i 81 % av fallen, samtidigt som dem 

aldrig fick kritik för fysiken i denna studie.  
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Diagram 3 

 

I det här stapeldiagrammet kan vi tydligt avläsa vad för typ av beskrivning spelarna fick baserat på 

deras ursprung. 

 

I det ovanstående diagrammet kan vi se att fotbollsrapporteringen i Norrländska 

Socialdemokraten och i Piteå-Tidningen till en ganska god utsträckning följer de 

stereotypiska beskrivningarna vi fått bekanta oss med. Vad som skiljer sig mest är 

beskrivningen av de nordiska spelarna. Där är den stereotypa bilden, enligt O’Donnells 

(1994) undersökning, att nordborna ofta benämns med sina mentala egenskaper, snarare än 

med sina fysiska. Men i den här studien kan vi avläsa att de nordiska spelarna endast 

benämndes med mentala egenskaper, positiva eller negativa, i 32 % av fallen. Medan dem 

benämndes med fysiska egenskaper i 68 % av fallen.  

När det sedan kommer till spelarna från Storbritannien så beskrevs dem med mentala 

attribut i 56 % av fallen, och för sin fysik i 44 % av fallen. Det var med andra ord en 

jämnfördelning av attributomnämnanden för de brittiska spelarna, samtidigt som all fysisk 

beskrivning av britterna var positiv.  

De absolut tydligaste resultaten vi kan se i diagrammet ovan är när det kommer till 

beskrivningen av spelarna från Balkan och Afrika. Här kan vi se att varenda stereotypisk 

omnämning av spelare från Balkan handlade om deras fysik, medan de afrikanska 

fotbollsspelarna i 81 % av fallen beskrevs med någon form av fysiska attribut, jämfört med 

att de bara blev beskrivna för sina mentala egenskaper i 19 % av fallen.   
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Diagram 4 

 

 

I det här diagrammet kan vi tydlig avläsa om spelarna fick en positiv eller negativ beskrivning. 

I det ovanstående diagrammet kan vi enkelt avläsa att det i allra högst grad förekommer en 

positiv rapportering kring fotbollsspelarna från samtliga deltagande länder, världsdelar och 

regioner. 86 % av de nordiska spelarna beskrevs med positiva egenskaper, medan endast 14 

% beskrevs med negativa egenskaper. När det kommer till spelarna från Storbritannien så 

kan vi se att det var en något jämnare fördelning mellan de positiva och de negativa 

beskrivningarna, då 67 % fick en positiv beskrivning, samtidigt som 33 % fick en negativ 

beskrivning.  

Rapporteringen kring spelarna från Balkan var också övervägande positiv, då 80 % av 

spelarbeskrivningarna var positiv, och 20 % var negativ. 

För de afrikanska spelarna ser vi den överlägset största skillnaden. Detta då 94 % av 

spelarbeskrivningen i deras fall var positiv, jämfört med bara 6 % av negativa beskrivningar. 
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Analys 
När man analyserar resultatet som den här studien kommit fram till så är det tydligt att det 

råder ganska stora skillnader när det kommer till rapporteringen av fotbollsspelarna i 

Norrbotten. En tydlig parallell man kan dra är att de afrikanska spelarna i en allra störst grad 

lyftes fram för sina fysiska egenskaper. Samtidigt som de nordiska spelarna i högst grad 

lyftes fram för sina mentala egenskaper. Detta är något som följer de stereotypiska 

normerna vi bekantat oss med genom åren, som innebär att mörkhyade beskrivs som fysiskt 

starkare, men svagare mentalt än vita. (Bernstein & Blain (2003). Samtidigt beskrevs 

spelarna från Storbritannien i hög grad positivt för sin fysik, medan spelarna från Balkan 

också fick den positiva fysiska stämpeln på sig. Och även det är något som följer den 

stereotypiska bilden av både britter och människor från Balkan som vi blivit försedda med 

genom åren. (O’Donnell 1994). 

 

De tydliga beskrivningarna av fotbollsspelarnas attribut visar att det utan tvekan 

förekommer olika beskrivningar av spelarna baserat på deras etniciteter och bakgrund. Det 

faktum att skillnaderna i rapporteringen ser ut som den gör innebär att den norrbottniska 

sportjournalistiken har visat prov på att det förekommer, i stor mängd, stereotypiska 

beskrivningar av våra fotbollsspelare i Norrbotten. Dessa attributbeskrivningar och 

spelarstämplar visar även att det fortfarande lever kvar en hegemoni inom 

sportjournalistiken i Norrbotten. (Balnaves et al., 2009). Det faktum att sportjournalisterna 

på Norrländska Socialdemokraten och Piteå-Tidningen i stor mängd väljer att beskriva 

fotbollsspelarnas fysiska och mentala egenskaper enligt de stereotypa bilderna baserat på 

hur spelarna ser ut, och varifrån dem kommer, har visat sig vara tydligt i den här studien. De 

nordiska spelarna beskrivs som mentalt starka med god fysik, de brittiska spelarna beskrivs 

som mentalt svagare, men med god fysik, spelarna från Balkan beskrivs som spelare med 

god fysik och afrikanerna beskrivs som spelare med god fysik, men aningen mer positivt 

mentalt än negativt. Allt detta är inte enligt de stereotypa beskrivningarna, då nordborna 

beskrivs med god fysik, britterna beskrivs som mentalt svagare och afrikanerna med en 

aning mer positiv mental styrka. Men resterande spelarbeskrivningar följer de stereotypa 

bilderna vi bekantat oss med. Som till exempel med de starka afrikanerna, britterna och 

balkanspelarna och de mentalt starka nordborna. (O’Donnell, 1994). 
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Dessa beskrivningar trycker på de traditionella spåren om stereotyper och visar att det 

fortfarande existerar en mängd stereotypiska beskrivningar av fotbollsspelare baserat på 

deras ursprung inom norrbottnisk sportjournalistik. Detta är något som Dahlén (2009) också 

tar upp. 

 

Det ska dock tilläggas att den klart övervägande delen av attributbeskrivningar var positiva 

för spelarna från Norden, Storbritannien, Balkan och Afrika. Men samtidigt så visar resultatet 

att vi fortfarande, till viss del och i en mildare grad, lever kvar i hur det var förr. För precis 

som Fredrickson (2009) beskriver så var tankesättet förr att nordbor var överlägsna afrikaner 

eftersom de hade utvecklat karaktäristiska drag och en hjärna som kunde hantera det tuffa 

klimatet i Europa, och att svarta då bedömdes som korkade och lata då dem inte behövde 

oroa sig för mat, då det redan fanns tillgängligt för dem i stora mängder. Vilket resultatet i 

den här studien också visar till en mildare grad.  

 

Det som också är tydligt i resultatet är att samtliga spelare lyfts fram för sina fysiska 

egenskaper, även om spelarna från Afrika och Balkan lyfts fram för dessa attribut i större 

mängd, vilket även belyser de faktum att stereotyperna fortfarande finns kvar på 

redaktionerna. Vad som dock är intressant är att britterna beskrivs som mer mentalt 

negativa än positiva, trots att stereotypen är att dem har lejonhjärtan och alltid kämpar hårt. 

Samtidigt som spelare från Balkan beskrivs som hetlevrade med dåligt temperament, så syns 

dem inte överhuvudtaget i den mentalt negativa kategorin. Så där har redaktionerna gått 

emot stereotyperna. 

 

Ett alternativ till en förklaring till varför det i stora drag förekommer så pass många 

stereotypiska beskrivningar inom den norrbottniska sportjournalistiken är att det är en 

överväldigande mängd vita svenska medelålders män som skriver dessa fotbollstexter. Idag 

är Sverige ett mångkulturellt land med en stor mängd invandrare, samtidigt som Sverige 

också är ett land som vill försöka vara jämställt. Detta innebär att de lokala 

sportredaktionerna på Norrländska Socialdemokraten och Piteå-Tidningen inte har växlat 

upp tempot och hängt med i Sveriges utveckling. Även om resultatet i den här studien inte är 

så extremt. Men det innebär också att de habitus som finns på redaktionerna, med stor 
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sannolikhet, kommer att tolka och värdera stereotyperna på ett liknande sätt. Det är något 

som Sarnecki (2006) tar upp om Bourdieus teori om habitus. Inom fotbollsjournalistiken på 

dessa lokala sportredaktioner finner vi både just habitus samt hegemoni, och dessa 

redaktioner innehar diverse sociala positioner. Och när allt detta blir för icke-representativt, 

som det ser ut idag på dessa två redaktioner, är det lätt hänt att reportrarna inte kan 

representera befolkningen och hur det ser ut ute i världen på ett representativt och rättvist 

sätt.  

Costa och Murphy (2015) menar även att våra begär blir utmanade genom en repeterande 

interaktion med andra människor i vår omgivning. Samtidigt kan habitus också förklara 

individers handlande och agerande, samt hur det kan utvecklas i olika sociala miljöer. Det 

handlar kort och gott om människors socialt inlärda sätt att bete sig på och vara. (Lindgren, 

2007). Och de faktum att majoriteten av skribenterna på sportredaktionerna i Norrländska 

Socialdemokraten och Piteå-Tidningen är vita, svenska medelåldersmän innebär att dem 

med stor sannolikhet kommer att bete sig och vara på ett liknande socialt inlärt sätt, vilket är 

ett problem i dagens mångkulturella Sverige. På det sättet blir inte våra sätt att vara på 

utmanade, och på det sättet blir det svårare att ändra på vårt redan socialt inlärda sätt att 

vara på. Något som kan leda till att beskrivningarna av fotbollsspelarna är etniskt stereotypa. 

 

Sedan om de stereotypa beskrivningarna är något som beror på olika faktorer som stress i 

rapporteringen, okunskap, rasism eller något annat är något som är svårt att berätta om 

baserat på den här studien. Men över 700 journalistiska fotbollstexter har analyserats, där 

över 100 stereotypiska beskrivningar dykt upp. Och det borde inte vara någon slump. Kort 

och gott kan den här studien hjälpa till med att visa upp att fotbollsspelare beskrivs 

annorlunda baserat på vars ifrån dem kommer, och hur dem ser ut.  

 

Vidare kan resultatet i den här studien även kopplas till Asserbäck & Hallberg Sevholts (2012) 

studie. Dem kom dem fram till att nordiska spelare mer ofta än icke-nordiska spelare 

beskrevs efter deras mentala egenskaper, snarare än för deras fysiska egenskaper, samtidigt 

som de icke-nordiska spelarna även i deras fall beskrevs mer för sina fysiska attribut. Vilket 

är helt i linje med resultatet i min studie, och någon som tyder på att det finns en 

underliggande vardagsrasism inom fotbollsjournalistiken i Sverige. Det lär inte vara någon 
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slump att två stycken studier kommit fram till liknande resultat, trots att undersökningarna 

studerat helt olika tidningar.  

Den här studien kan även relateras till Socha & Molins (2014) studie. Deras resultat innebar 

att de kom fram till att det var en relativt representativ bild av presentationen av olika 

etniciteter i tidningen Sydsvenskan. I den här studien var det snarare tvärtom, då 

fotbollsspelarna, i stora drag, beskrevs enligt de historiskt etniskt stereotypiska bilderna. Det 

är något som kan bero på att Socha & Molin (2014) inte analyserade sportartiklar, utan 

vanliga journalistiska texter. Sportjournalistik handlar mycket om att ställa lag, länder, 

samhällsgrupper, etniciteter och människor mot varandra, vilket kan bidra till fler 

stereotypiska beskrivningar i den genren, jämfört med i den allmänna journalistiken.  

 

Sedan bör det även nämnas att de lokala sportjournalisterna väljer att beskriva 

fotbollsspelarna från Norden, Storbritannien, Balkan och Afrika med en positiv bemärkelse 

och med en positiv underton. Detta bevisas i diagram 4 där vi får se att 86 % av de nordiska 

benämningarna handlar om positiva attribut, 67 % av de brittiska benämningarna handlar 

om positiva attribut, 80 % av Balkanbeskrivningarna handlar om positiva attribut och hela 94 

% av de afrikanska spelarbeskrivningarna handlar om positiva attribut. Men i slutändan så 

beskrivs dessa fotbollsspelare ändå efter stereotypiska fördomar baserat på hudfärg, 

etnicitet, stereotyper och ursprung. Detta då den klart övervägande delen av den positiva 

beskrivningen av brittiska spelare handlade om deras fysik, för Balkanspelarna gällde samma 

sak och för afrikanerna gällde samma sak. Vilket är helt enligt stereotyperna när det kommer 

till de positiva beskrivningarna. De enda som inte följde stereotyperna i detta fall var att de 

nordiska spelarna också i de flesta fallen berömdes för sin fysik, snarare än för sin mentala 

styrka. Tilläggas bör dock att nordborna i berömdes oftare för sina mentala styrkor än de 

från Storbritannien, Balkan och Afrika. Vilket följer den stereotypa bilden. (O’Donnell 1994). 
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Slutdiskussion 
 

En stark, välfungerande och representativ journalistik är väsentligt i dagens samhälle när vi 

jobbar mot en väl fungerande demokrati. Vad som stämmer och vad som inte stämmer är 

frågor som är viktigare än någonsin i dessa ”Fake News-tider”, inte minst på grund av att 

nyhetskonsumenter idag även kan vara nyhetsproducenter i och med de sociala mediernas, 

och internets, framfart genom åren. Därför är det väsentligt med en trovärdig, representativ 

och rättvis rapportering.  

 

Idag är det inte bara de stora giganterna som Aftonbladet och Expressen som kan vara 

delaktiga i att göra skillnad i samhället. Idag har även de mindre, lokala journalistiska 

publikationerna en stor makt och skyldighet i samhället. En god journalistik ska visa en 

rättvis bild av vårt samhälle och vår omgivning, vilket är extra viktigt i dessa tider när vi lever 

i ett mångkulturellt samhälle. Men då man utgår från den här studiens resultat ser man att 

den lokala sportjournalistiken i Norrbotten väljer, ofrivilligt eller frivilligt, att generalisera och 

framhäva de stereotypiska bilderna vi har av fotbollsspelarna från Norden, Storbritannien, 

Balkan och Afrika.  

 

Boyle och Haynes (2009) menar att sport som porträtteras i media inte bara erbjuder 

publiken den primära förbindelsen till själva sporten, men att våra idéer om nationalitet, 

klass, ras, kön, och ålder också formas utav sportrapporteringen i media.  

Detta är något som ytterligare påvisar att medierna än idag har makt och kan sätta 

dagordningen i samhället med sina journalistiska ordval, bildval och val när det kommer till 

vars i tidningen texterna ska publiceras, och därmed även bestämma vad dem tycker ska 

anses vara viktigt. (Balnaves et al., 2009). Allt detta innebär även att sportjournalistiken, och 

journalistiken i allmänhet, har en stor tillgång till att fortsätta hålla uppe samhällets normer, 

stereotyper och generaliseringar. Eller så kan dem välja att hänga med i utvecklingen av 

samhället och städa upp dessa stereotypiska beskrivningar. För sport är idag, och har i 

många år, varit något som sammansvetsar människor. Att tillhöra ett fotbollslag, genom att, 

exempelvis, vara en supporter är något som skapar en gemenskap mellan människor, 

samtidigt som det är något som gör att vi får utlopp för våra sociala behov, då vi får dela 

våra största intressen med andra människor. Folk som supportrar samma lag skapar 
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gemensamma fiender och gemensamma vänner. Tillsammans känner dessa människor en 

tillhörighet och får en känsla av att de är starkare tillsammans när de har en gemenskap och 

ett umgänge de tillhör. Som människor känner vi oss ofta sårbara när vi är ensamma, då det 

ligger i den mänskliga naturen att behöva närhet och något att tillhöra. Sport är något som 

ger oss den gemenskapen i samhället. Och eftersom sporten har den här typen av makt i 

dagens samhälle, så är det också viktigt att sportjournalistiken kan visa upp en rättvis och 

representativ bild av de mångkulturella samhälle som sporten är, och i princip alltid har varit.  

  
 

Under de senare åren har sporten också vuxit sig till ett globalt monster. Kombinationen av 

sport, media och television har transformerat flera stora evenemang, däribland fotbolls-VM 

som nås av en miljardpublik över hela världen, enligt FIFA (2014). Och eftersom 

sportjournalistiken har fått det stora globala genombrottet, så innebär det även att 

sportjournalistikens makt har ökat. Den typen av journalistik formas av de kulturistiska, 

sociala och politiska förändringarna som sker hela tiden. Men samtidigt som sport och 

sportjournalistiken är ett stort glädjeämne och en faktor som får folk att känna sig delaktiga i 

ett samhälle, så bevisar den här studien, om än i en mindre skala, att sportjournalistiken 

även har dåliga sidor. I och med sportjournalistikens stora makt och stora plattformar så 

finns stora tillgångar för sportreportrarna att fortsätta spridningen av de stereotypiska och 

rasistiska värderingarna många människor bevisligen innehar än idag.   

 

En orsak som däremot kan bidra till att vi finner så pass många stereotypiska ordval och 

beskrivningar inom sportjournalistiken är det faktum att sportjournalistiken ofta handlar om 

att ställa länder, grupper, samhällsklasser och andra människor mot varandra. Det är något 

som gör att det inom sportjournalistiken är mer vanligt att det förekommer stereotypa 

beskrivningar. På det sättet kan sportjournalistiken bidra med att föra vidare normer och 

etniska stereotyper till en stor publik, och på det sättet även hjälpa till att forma andra 

människors värderingar och tankesätt.  

 

För precis som Brookes (2002) skriver så har sport en stor betydelse i utformningen av 

nationella traditioner, vilket har medfört att olika sporter ofta knippas ihop med vissa länder, 

sociala klasser, kön eller etniciteter. Och eftersom media och samhället i stort förmedlar och 
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hyllar sportsliga framgångar förstärks skillnaderna i beskrivningar för att kunna förmedla en 

representativ bild av nationen i fokus. Genom denna hegemoniska representation förklaras 

självbilder av nationer, vilket innebär att de reproducerar dominerande intressen för olika 

samhällsklasser och etniciteter. Detta är något som också bidrar till den etniskt stereotypa 

beskrivningen av fotbollsspelare i Norrbotten. Då samhällsklasser, etniciteter och länder 

ställs mot varandra medföljer en större risk för stereotypabeskrivningar. 

 
Men det som den här studien kommit fram till belyser ett problem, inte bara för de som 

läser sportjournalistiken i sin lokala tidning, utan snarare för hela vårt land. Främst då vi idag 

är ett mångkulturellt samhälle, vilket innebär att vi riskerar att ställa grupper mot varandra 

när vi låter stereotyperna leva kvar. 

Framtida forskning 
Om någon skulle vilja ta vidare denna forskning på detta problemområde med liknande, eller 

samma material, skulle en rekommendation vara att baka in en kvalitativ innehållsanalys 

tillsammans med den kvantitativa innehållsanalysen. Med den kvalitativa metoden skulle 

det, på ett enklare sätt, dessutom kunna gå att analysera bilderna som tillhör de 

journalistiska texterna för att se hur de nordiska, respektive icke-nordiska spelarna framställs 

i det avseendet. Sedan skulle själva materialet kunna analyseras på ett djupare plan om 

bilder och bildtexter även ingick, vilket även skulle bidra med en ännu högre validitet i 

studien. 
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Bilaga 1 
1. Datum 
1.1 MMDD 
1.2 MMDD 
 
2. Tidning 
2.1 Norrländska Socialdemokraten 
2.2 Piteå-Tidningen 
 
3. Fysiskt + 
3.1 Snabb 
3.2 Uthållig 
3.3 Explosiv 
3.4 Stark 
3.5 Kraftfull 
3.6 Tung spelare 
3.7 Lång 
3.8 Bra balans 
3.9 Bra löpkapacitet 
3.10 Hoppade högst 
3.11 Bra motor 
3.12 Gjorde ett hästjobb 
3.13 Tuff spelare 
3.14 Hård 
3.15 Kvick 
3.16 Fick älga på. 
 
4. Fysiskt – 
4.1 Inte Snabb 
4.2 Har ofta skadebekymmer 
4.3 Kroppen höll inte 
4.4 Får problem med starka anfallare 
4.5 Behöver bli starkare 
4.6 Behöver bli tuffare  
4.7 Kan bli starkare 
4.8 Behöver jobba med fysiken 
 
5. Mentalt +  
5.1 Var på spelhumör 
5.2 Var revanschsugen 
5.3 Gav inte upp 
5.4 Stort självförtroende 
5.5 Hade tålamod och tog sedan chansen 
5.6 Var kvick i tanken 
5.7 Tar ansvarstagandet 
5.8 Bra inställning 
5.9 Läser spelet bra 
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5.10 Lärt sig värdera situationerna bra 
5.11 Enormt kapital i klokhet 
5.12 Har blick för spelet 
5.13 Klok med bollen 
5.14 Smart spelare 

 
6. Mentalt – 
6.1 Tappade fokus 
6.2 Tappade humöret 
6.3 Förlorade den psykologiska kampen 
6.4 Måste jobba hårdare 
6.5 Hetlevrad spelare 
6.6 Frustrerad 
 
7. Ursprung 
7.1 Norden 
7.2 Storbritannien 
7.3 Balkan 
7.4 Afrika 

 
 


