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Abstract 

Our starting point has been to use the football player Zlatan Ibrahimovic as a model person 

for individualism that seams to break the ordinary socialization pattern in Sweden. The 

purpose of this study is to examine how the team leaders handle the socialization of more 

individualistic focused individuals/young persons into groups, since the Swedish School 

Curriculum is designed to meet each individual on his or hers former experiences. 

 Is the socialization of individuals within team sports affected by their cultural background? 

And, in that case, should those facts have consequences for the sport subject at school? Those 

are the questions we want to explore. Besides a survey of documents, we have been seeking 

answers to our questions through interviews with the team leaders Roland Nilsson and Peter 

Bergander, the pedagogues/teachers Karin Jutterström and Håkan Jensgård and the 

professional football player Abgar Barson. 

 Our study shows that the leaders and teachers of today have begun to change their view about 

individualists. Further, our study shows that young persons with other ethnic origin/foreign 

background that choose their own ways can be disqualified by a national view that is different 

from the perception of the ethnic Swedish, when they break the unwritten and unspoken rules 

and standards. 
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 Our conclusion is that a change seems to be happening in the mentality of the mainstream 

Swedish society. Zlatan Ibrahimovic has become an object of identification for many young 

people in Sweden during the last years. It´s our point of view that the concept of “being a 

Zlatan” stands for a person that dares to be an extreme individualist. We believe that we stand 

upon a change of paradigm on the notion of individualism in Sweden since the collective 

thinking in Swedish society seems to be developing towards a higher acceptance for an 

individualistic behaviour. This is, as we see it, a development within team sports as well as a 

development in the rest of Swedish society, for instance, within the educational system.  

 Key words: Zlatan Ibrahimovic, socialization, individualism, collectivism, Swedish, ethnic, 

culture, nationalism, Jantelag, group, team sports, sports team. 

  

Sammanfattning 

I vår studie har vi använt oss av Zlatan Ibrahimovic som modell för en individualism som 

bryter de vanliga socialisationsmönstren. Syftet med studien är att göra en interkulturell studie 

kring hanteringen av en del individualisters socialisering i grupper inom elitlagidrott och 

implikationer för skolans idrottsämne för att undersöka hur ledare hanterar individualisters 

socialisation i grupper då Lpo 94 är utformad för att möta varje individ på dennes egna villkor 

och tidigare erfarenheter. Vi väljer att ha Zlatan som exempel och röd tråd i vår studie och 

våra frågeställningar i studien är  

• Hur hanterar dagens idrottsledare och lärare dagens individualister och skapar 

sammanhållning i gruppen?  

• Hur påverkas lagidrotten och skola samt vilka implikationer för skolans idrottsämne får 

variationen av socialisationsmönster i dagens mångkulturella samhälle?  

Förutom genomgång av textdokument har vi genom intervjuer med ledarna Roland Nilsson 

och Peter Bergander, pedagogerna Karin Jutterström och Håkan Jensgård och 

elitfotbollsspelaren Abgar Barsom sökt svaret på våra frågeställningar. 

Vår studie visar att ledare och lärare idag har börjat förändra sin syn på individualister. Vidare 

visar vår studie att individer med annan etnisk bakgrund som väljer egna vägar kan bli 

diskvalificerade av en nationell syn som skiljer sig från de etnisk svenska när de bryter mot 
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oskrivna regler och normer. Slutsatser vi då kommer fram till är att en förändring verkar vara 

på gång i vår svenska mentalitet.  Zlatan Ibrahimovitc har under senare år blivit ett 

identifikationsobjekt för många ungdomar och begreppet ”att vara en Zlatan” anser vi innebär 

att man vågar vara en extrem individualist. Vi anser också att ett paradigmskifte stundar då ett 

kollektivt grupptänkande allt mer övergår till en större acceptans för ett individualistiskt 

synsätt. Vi anser också att detta inte bara sker inom idrottsvärlden utan även i övriga 

samhället som t ex skolan. 

Nyckelord: Zlatan Ibrahimovic, socialisation, individualism, kollektivism, svensk, etnicitet, 
kultur, nationalism, Jantelag, grupp, lagidrott, idrottslag, media. 
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Kapitel 1 
 

1.1 Inledning och bakgrund 
Under många år har vi i media följt bevakningen av fotbollsspelaren Zlatan Ibrahimovic och 

förvånats över medias behandling av en svensk landslagsspelare med de kvalitéer som han 

besitter. Vi är delvis intresserade av medias roll i framställningen av Zlatan. I detta inledande 

kapitel ger vi en bakgrund till vårt ämne. Vi presenterar även tidigare forskning. Därefter 

följer syftet med studien samt våra frågeställningar. Eftersom vi själva har en bakgrund som 

elitidrottare känner vi starkt för ett ämne som rör individualismen. Vi har själva upplevt att 

det är just vår individualism som alltid drivit oss till en hög prestationsnivå och anser att det är 

en oumbärlig förutsättning och personlig egenskap för att överhuvudtaget lyckas som 

idrottsutövare. Eftersom vi dock har skilda erfarenheter och bakgrunder vill vi var och en 

presentera dessa mer ingående varför vi vill skriva just kring individualisters socialisering i 

grupper inom idrotten. Detta utgör vår förförståelse.  

 

1.2 Förförståelse 

Fotbollen tar allt mer plats i media och andelen sportinslag på TV och artiklar i tidningar ökar 

markant. Fotbollen har även kommersialiserats ytterligare då fotbollsbilder säljs och byts, 

tidningar med stjärnor distribueras på löpande band och TV gör dokumentärer och 

fotbollsskolor med t ex Beckham. Modet följer fotbollskulturen och man har fotbollsstjärnor 

som Ljungberg och Beckham som trendsättare. Klubbar säljer suvenirer och klädesplagg som 

aldrig förr och till och med i dödsannonserna finns dagligen en annons med ett klubbmärke.1 

Barn får livslånga medlemskap i klubbar som doppresent och redan på dagis pratar barnen om 

sina fotbollsidoler. Fotbollen, men också andra idrotter, har brett ut sig till samhällets alla håll 

och kanter och har för många blivit en livsstil. Medierna spelar stor roll i främst barn och 

ungdomars identifikation av sina idrottsidoler.2 

Viktigt i detta sammanhang är också det faktum att nya svenskar med annan kulturell 

bakgrund är en ny del av vårt samhälle idag. Det bidrar till att en ny mångfald av beteenden 

dyker upp och ställer den tidigare rådande kulturens normer upp och ner. Ett område där detta 

kan uppstå är inom lagidrotten. 

                                                 
1 Fundberg Jesper, Kom igen gubbar! Om pojkfotboll och maskuliniteter (2003), s 59 
2 Gripsrud Jostein, Mediekultur och mediesamhälle (2002), s 29 
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1.2.1 Alma Rojas Johansson 
Min egen invandrarbakgrund och mina egna upplevelser gör att jag, även om det är länge 

sedan, väl känner igen den utsatthet och de svårigheter att förstå hur man ska bete sig i olika 

situationer. Att jag själv inte socialiserades i Sverige har varit ett handikapp för mig under 

min uppväxt. Jag hade inte bara en annan socialisation, en mer personorienterad syn och en 

envis personlighet, jag saknade trygga vänskapsrelationer från uppväxten och det var därför 

extra lätt att ”råka illa ut” eftersom jag kom utifrån den gemenskapen som redan fanns. Jag 

var tvungen att hela tiden söka bekräftelse och godkännande från omvärlden som många 

gånger ställde till det för mig. Via idrotten och min goda fysiska förmåga skaffade jag mig en 

hög status som idrottstjej och kunde alltid leva på det, men det kändes ofta som om ”jag” inte 

var okej, utan att det var mina idrottsprestationer som var bra. Om jag utgår från mina egna 

erfarenheter både inom idrotten och inom skolan, kommer jag alltid fram till samma slutsats: 

att man inte bör tvinga fram ett kollektivt tänkande. För mig själv innebar t ex grupparbeten i 

skolan något negativt. Jag ansågs antingen ta för mycket plats eller inte vara trovärdig p.g.a. 

just det. En vanlig kommentar kunde vara att jag försökte ta åt mig hela äran, något som inte 

ens fanns i mina tankar. Det andra stora problemet, också det vanligaste för mig, var att 

gruppen kunde motarbeta mina idéer och jag fick väldigt sällan gehör för vad jag ville. Jag 

blev ofta tvungen att underkasta mig gruppen och kände mig utanför. Det tredje problemet jag 

råkade ut för var att om jag lyckades bra, kunde jag drabbas av gliringar och missunnande 

kommentarer. Detta gällde främst när jag spelade fotboll. Om en tränare lyfte fram någon 

personlig egenskap hos mig som inte hade med fotbollsteknik att göra, men som tränaren ville 

att andra skulle följa, t ex att alltid fokusera och satsa 100 % på träningarna, alltid ställa upp, 

aldrig ge upp en kamp, kunde det ibland medföra en negativ syn på mig från gruppen. Min 

ordinarie plats i laget var aldrig hotad eftersom jag behövdes, men det var svårt på den sociala 

fronten utanför träningsplanen. Nu var det här tjejer och det är inte dem vi kommer att 

undersöka i den här uppsatsen, men naturligtvis kan likheter finnas inom manliga lag. Till 

skillnad från Zlatan, tror jag att många personer med individualistiska egenskaper misslyckas 

att stå på sig, troligen på bekostnad av minskat självförtroende och självkänsla.  

 

1.2.2 Emelie Nixon 
Jag är dotter till en mamma och pappa från arbetarklassen. De arbetade hårt för att få ihop 

pengar och det var inte tal om att jag skulle få rida eller att min bror skulle få spela ishockey. 

Det var alldeles för dyrt. Istället tog jag bollen och var ute och kickade mot planket varje dag 
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och spelade med grabbarna på gården. På gården fanns inga regler, det handlade bara om att 

vara bäst, dribbla av så många man kunde och göra så många mål som möjligt, så att man 

skulle bli vald först nästa gång man skulle välja lag. När jag sedan började spela i ett klubblag 

blev det plötsligt andra premisser. Jag fick lära mig att ta hänsyn, tänka på de andra i laget, 

passa bollen och vara en lojal spelare. Det gällde att lyssna på tränaren och ta instruktioner. 

Det var inte längre ”bara att spela fotboll”. Min socialiseringsprocess inom idrotten började. 

Jag har alltid varit en individualist med svårigheter att göra som alla andra bara för att man 

bara ska göra det. Jag hade behövt ett individuellt upplägg av min träning så att jag kunde bli 

bättre på det som krävdes av mig som mittfältare. Istället matades jag med kunskaper för hela 

gruppen, som kanske bara några få egentligen behövde. Jag kände mig inte tillgodosedd och 

jag anser fortfarande att man inte tog tillvara på mina kvalitéer inom fotbollen. 

 

Jag anser att det är intressant att titta på hur individualister socialiseras in i olika grupper 

eftersom jag själv har haft problem med just den processen. Zlatan som individualist har alltid 

intresserat mig och det som lockar mig med honom är att han går sin egen väg – och lyckas 

med det! Även inom skolans värld är jag intresserad av vad man kan göra för att 

individualisten ska få behålla sin individualism, trots det faktum att man befinner sig och 

arbetar med en grupp. 

Mot bakgrund av våra egna erfarenheter av elitidrott, vårt intresse för fenomenet Zlatan och 

vårt blivande yrke som pedagoger, vill vi undersöka hur svensk nationalism och svenskhet, 

socialisering påverkar synen på personer med starkt fokus på sig själva och sina behov, 

speciellt i självklara kollektiva fält som t ex lagidrotten och vad det kan få för implikationer 

för skolans idrottsämne.  

 

1.2 Läroplanens skrivningar 

Läroplanen har visioner och ställer krav på att skolans verksamhet ska genomsyras av tanken 

på att skolan skall vara en social och kulturell mötesplats, där värden av demokrati och 

kulturell mångfald ska betonas. Ett av Läroplanen 94´s (Lpo 94) viktigaste grundläggande 

värden är den om demokrati: ”Skollagen slår fast att verksamheten skall utformas i 

överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar […] ” och ”Skolan har en 

viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra de grundläggande värden 
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som vårt samhällsliv vilar på.” Lite längre ner i samma stycke följer: ”[…] genom individens 

fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande.” Vidare i avsnittet om en 

”En likvärdig utbildning” i kapitel 1 står det: ”Undervisningen skall anpassas till varje elevs 

förutsättningar och behov. Den skall med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare 

erfarenheter, språk och kunskaper främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling 

[…].”3  

 

Verkligheten är inte problemfri och kan skapa en del konfusion när man i den dagliga 

verksamheten skall förena individanpassad undervisning och demokratifrågor. Följande 

stycke ur Rättigheter och skyldigheter är mycket talande för det dilemmat som kan uppstå och 

riskerna som finns:”[…] Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om 

grundläggande demokratiska värderingar. Undervisningen skall bedrivas i demokratiska 

arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt deltaga i samhällslivet. Den ska utveckla 

deras förmåga att ta ett personligt ansvar. Genom att delta i planering och utvärdering av 

den dagliga undervisningen och få välja kurser, ämnen, teman och aktiviteter, kan eleverna 

utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ta ansvar.”4  

 

Sist, men inte minst, vill vi lyfta fram det interkulturella perspektivet som också finns tydligt 

uttalad under Förståelse och medmänsklighet i kapitel 1: ”[…] Det svenska samhällets 

internationalisering och den växande rörligheten över nationsgränserna ställer höga krav på 

människors förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald. 

Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet 

som är viktig att utveckla, tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i andras 

villkor och värderingar. Skolan är en social och kulturell mötesplats som både har en 

möjlighet och ett ansvar för att stärka denna förmåga hos alla som arbetar där.”  
 

1.3 Tidigare forskning/Forskningsläge 

Det har skrivits en del om Zlatan Ibrahimovic, både uppsatser, artiklar och böcker. Det har 

gjorts TV-inslag och dokumentärer. Ämnet socialisering har det också forskats mycket om 

liksom grupper och nationalism. 

                                                 
3 Läroplanen 1994, s 5ff 
4 Ibid, s 7 
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På Södertörns Högskola har det skrivits en C-uppsats av Fredrik Hedlund och Herman 

Mattsson, ”Den svenske mannen och hans boll”(2006) som bl. a berör idrottens roll i 

skapandet av nationalitet. Det blev en utgångspunkt som vi bestämde oss för att ta med i vår 

undersökning eftersom vårt studieobjekt Zlatan Ibrahimovitc har utländsk bakgrund. 

En annan intressant uppsats är ”Om fotboll och dess föreställda gemenskaper”, (2004) skriven 

av Agneta Furuvik i Malmö Högskola, som gör en kritisk diskursanalys av tidningstexter om 

fotbollsspelaren Zlatan Ibrahimovic.  

Inom socialiseringen har vi valt att med hjälp Jonas Aspelins interaktionistiska analys i boken 

”Zlatan, Caligula och ordningen i skolan” (2003) förklara individens egna sidor i 

socialiseringen. Vi har även använt oss av Anthony Giddens förklaringar kring socialisation, 

Sociologi (2003) . 

Nationalismen har en tydligare forskningsgrund och vi kommer att använda oss av ledande 

nationalismteoretikers perspektiv som Ernest Gellner och Eric J. Hobsbawm när vi i senare 

avsnitt förklarar begrepp som handlar om nation och nationalism. 

För några år sedan fick etnologen Karl-Olov Arnstberg i uppdrag att undersöka ”Svenskars 

kulturella självinsikt”. Detta projekt avsåg att granska ”oss själva” i kulturmötet med andra 

och ägna samma typ av etnologiska/antropologiska intresse som länge ägnats invandrarna i 

Sverige för att forskare skulle kunna fördjupa sina kunskaper om etnicitet och kulturmöten. 

Svenskheten var ett kunskapsområde där det fanns en stark längtan att få veta något nytt. 

Snart blev Arnstberg övertygad om att intresset handlade om något mer genomgripande än det 

han kallar för ”nationalistisk strömning”, där svenskarna var i full färd att stärka sin nationella 

medvetenhet. Svenskhet var både laddat och okänt, dessutom ett mycket svårt ämne.5 Det är 

utifrån den här tidigare forskningen som vi startar våra resonemang i vår studie. 

 

1.4 Syfte och frågeställning 

Vårt syfte är att göra en interkulturell studie kring hanteringen av en del individualisters 

socialisering i grupper inom elitlagidrott och implikationer för skolans idrottsämne. Vi väljer 

att ha Zlatan som exempel och röd tråd i vår studie för att med hjälp av en individualistisk 

ytterlighet utmana och sätta våra pedagogiska egenskaper på prov. 
                                                 
5 Arnstberg Karl-Olov (2005) Svenskhet, s 14 
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De frågor som vi vill besvara är:  

o Hur hanterar dagens idrottsledare och lärare dagens individualister och skapar 

sammanhållning i gruppen?  

o Hur påverkas lagidrotten och skola samt vilka implikationer för skolans idrottsämne 

får variationen av socialisationsmönster i dagens mångkulturella samhälle?  

 

1.5 Fortsatt upplägg av studien 

I kapitel 2 presenterar vi våra teoretiska perspektiv där vi kommer att gå igenom begreppen 

socialisering, svensk kultur och etnicitet, Jantelagen, individ – och grupporienterade 

samhällen samt nationalism Vi behandlar också grupper, grupprocesser och interkulturellt 

förhållningssätt i kapitlet. I kapitel 3 presenterar vi vår metod samt hur studien genomfördes. 

Vi går igenom metodkritik där vi ser över metoden och kritiserar vår egen roll i 

undersökningen. 

Kapitel 4 handlar om Zlatan Ibrahimovic och hans personliga villkor under uppväxten. Vi 

anser att det är viktigt att känna till personliga delar av hans bakgrund för att öka 

förståelsen för hans omtalade förhållningssätt och personlighet. Vi vill kort även undersöka 

medias roll i framställningen av individualisten Zlatan Ibrahimovic. 

I kapitel 5 presenterar vi spelaren Abgar Barsom, fotbollsledarna Roland Nilsson och Peter 

Bergander samt pedagogerna Karin Jutterström och Håkan Jensgård och deras intervjuer. 

I kapitel 6 kommer vi således fram till vår innehållsanalys med resultatbeskrivningen. 

Därefter följer diskussion kring studien och resultatet i relation till våra teoretiska 

perspektiv.  

I kapitel 7 reflekterar vi kring undersökningens resultat, presenterar våra slutsatser och 

sammanfattar studien.  
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1.6 Källor och källkritik 

Till vår hjälp har vi tagit ett antal källor. Underlag till kapiteldelen om socialisation har vi 

hämtat från Olofsson Per-Olof, Sjöström Bengt, ”Existens och sociala relationer. Skiss till en 

existentialistisk socialpsykologi.” (1993) Boken handlar om gemenskap, självutryck och 

förståelse men också om självbilden och socialt samspel. Författarna går även in på gruppens 

makt och vilka roller som kan finnas i grupper. 

Anthony Giddens är en fader till sociologin och från hans bok ”Sociologi” (2003) har vi 

anammat hans förklaringar kring socialism. Han diskuterar även individualism och grupper 

där det handlar om interaktion med andra människor och vi har försökt att med hjälp av 

Giddens förklara socialisation. 

Jonas Aspelins bok ”Zlatan, Caligula och ordningen i skolan” (2003), är en annan bok vi 

tagit fasta på. Han talar också om socialisering och nämner bland annat människan som en 

självmedveten varelse, som ett socialt själv. Han tar även in andra teoretiker och forskare som 

Mead, Cooley och Scheff som vi finner intressanta. Deras syn på individen och hur vi 

uppfattar oss själva är något av vår utgångspunkt när vi analyserar Zlatan senare. 

Catomeris, Arnstberg, Bodin & Fant, Gellner och Hobsbawm, utgör vår utgångspunkt i 

kapitel 2 där teorin om en nationell kultur och nationalism, förklaringen av svenskhet, 

kulturbegrepp, mm presenteras. Arnstbergs bok, ”Svenskhet” (1989) försöker enligt vår 

mening larma om det problematiska med våra svenska värderingar och föreställningar om hur 

man ska agera. Han försöker även hitta en nutida svensk kultur och hur svensken 

karaktäriserar sig själv, han vill, helt enkelt, synliggöra svensken och svenskheten. Vi finner 

att det är en något statisk bild av svenskheten, men kanske nödvändig för att kunna synliggöra 

svårigheterna det kan medföra för de individer som inte har tillgång till eller kunskap om de 

sociala koderna. Vi har tagit hjälp av Thomas Hylland Eriksens bok ”Etnicitet och 

nationalism” för att förklara etnicitet ur ett större perspektiv och använder oss av Pirjo 

Lahdenperä och Maria Borgströms förklaringar om interkulturella förhållningsätt.  

När det gäller kapiteldelarna om Grupper och grupprocesser har vi tittat närmare på Arne 

Malténs bok ”Grupputveckling” (2000), Åke Dauns bok ”Svensk mentalitet” samt Bengt 

Sjöström och Per-Olof Olofssons bok om ”Existens och sociala relationer. Skiss till en 

existentialistisk socialpsykologi.” (1993). Leili Falasafi skriver i sin bok ”På tal om 

mångfald” (2004) om grupper ur ett mångfaldsperspektiv och Per Eisle skriver bl. a om en 
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studie som Schilling och Hayashi (2001) gjort inom målsättningsforskningen i sin bok 

”Experimentell och tillämpad socialpsykologi” (2007), som vi anser är intressant för studien. 

David Bartals omfattande bok om Zlatan. ”En svensk saga.” (2006) har utgjort vår 

utgångspunkt för beskrivningen av Zlatans liv och uppväxt i kapitel 4, men även Simon Banks 

bok ”I huvudet på Zlatan Ibrahimovic” (2000) har bidragit till bilden vi ger av Zlatan. 
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Kapitel 2 

I detta kapitel kommer vi att gå igenom teoretiska perspektiv. Vi förklarar och utvecklar 

begreppen socialisering, svensk kultur och etnicitet, Jantelagen, nationalism och 

interkulturellt förhållningssätt. Vi kommer även in på individ- och grupporienterade 

samhällen och ägnar en del åt grupper och grupprocesser. Vi utgår från dessa begrepp för att 

förklara lagidrottens kollektivistiska syn kopplad till en nationell känsla. Vi vill förklara 

vilken roll våra landslag, och fotbollslandslaget i synnerhet, har och har haft i skapandet av en 

gemensam känsla för nationen.  

 

2.1 Teoretiska perspektiv 

En nationell kultur bygger på grundantaganden eller ”tysta överenskommelser”, d v s 

föreställningar så djupt rotade inom oss att man inte är medveten om dem, men även på 

värderingar, normsystem, stereotyper och etnocentrism.6  

Christian Catomeris bok, ”Det ohyggliga arvet” (2004), handlar om synsätt som genom 

århundraden präglat svenskars möten med olika kategorier främlingar och de djupt förankrade 

stereotypen som finns. Både Catomeris och Arnstberg har en kritisk underton till och 

resonemang kring svenskens och svenskhetens konservativa värderingar och syn på det icke-

svenska. I Brita Bodin och Lars Fants bok, ”Från kultur till kultur” (1995), behandlas ämnet 

kulturella skillnader och tar upp olika kulturella inriktningar som på grund av olikheter kan 

orsaka krockar.  

Samtliga studier inom sina respektive kunskapsområden har bidragit till den bild av 

svenskheten och svenska värderingar som vi presenterar i den här uppsatsen, som påverkar 

vårt samhälles värderingar idag. Det finns ingen som egentligen kan mäta hur mycket av en 

människas beteende som beror på hennes kultur och hur mycket som beror på hennes 

personlighet. Det är viktigt att bli medveten om och öka kunskapen om andra omständigheter 

och man bör vara medveten om att mänskligt beteende är situationsbetingat av de som agerar i 

situationen.7  Det är egentligen här det blir möjligt att lägga skulden på den som inte tillhör 

och förstår normen genom att t ex skylla på personligheten eller kontexten, när det i själva 

                                                 
6 Bodin Brita, och Fant Lars (1995) Från kultur till kultur, s 11 
7 Ibid, s 12 
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verket handlar om den osäkerhet som uppstår i en situation och de människor som inte agerar 

efter kända mönster i den. 

 

2.2 Begrepp 

2.2.1 Socialisation 

Sociologin handlar om läran om samhällets allmänna väsen samt förståelsen av människors 

sociala handlande.8 Begreppet socialisering handlar om människans infogning i den 

mänskliga gemenskapen. Den socialisering som sker bland de närmaste kallar sociologer för 

primär medan den sekundära socialiseringen är den som sker inom och i förhållande till t ex 

skolan, idrottsföreningar arbetsplaster etc.9 En viktig del i vår socialiseringsprocess är 

medierna, som definierar vår verklighet runt oss och därmed också vilka vi är.10 

Inom sociologin är begreppet social struktur viktig. Våra sociala sammanhang består inte bara 

av slumpmässigt ordnande händelser och handlingar utan man kan i dessa tyda mönster och 

olika strukturer.11 Genom att utgå från sociologin, ger det oss möjligheter att se den sociala 

verkligheten ur andra synvinklar än vår egen.  

När man utifrån sociologin talar om kultur ser man kultur som något inlärt, inte nedärvt.  

Grundläggande för alla kulturer är gemensamma idéer och uppfattningar som specificerar vad 

som ses som viktigt, värdefullt och önskvärt.12 Även inom olika kulturer kan normer och 

värderingar variera. Det kan också uppstå subkulturer, eller motkulturer. Det är grupper som 

tar avstånd från rådande normer och värderingar.  

Den vedertagna definitionen av socialpsykologi är studiet av förhållandet mellan människan 

och de sociala grupper som hon är delaktig i.13 Vårt mänskliga beteende, vår personlighet, 

byggs primärt upp genom vår interaktion med andra i vår omgivning.14  

                                                 
8 Olofsson Per-Olof, Sjöström Bengt (1993) Existens och sociala relationer. Skiss till en existentialistisk 
socialpsykologi, s 246 och 263 
9 Gripserud (2002) s 17 
10 Ibid s 17 
11 Giddens Anthony (2003) Sociologi, s 19 
12 Ibid s 37 
13 Aspelin Jonas, Zlatan (2003) Caligula och ordningen i skolan, s 18 
14 Ibid s 19 
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Med begreppet socialisation vill vi, som inom socialpsykologin, beskriva den process som 

människor utvecklas från att vara biologiska varelser till samhällsvarelser.15 Man lär sig olika 

sociala roller i socialiseringsprocessen men det är inte så att man bara går in i en roll utan att 

påverka eller omforma den.16  

Inom sociologin talar man också mycket om att man har två typer av identiteter, social – och 

personlig identitet. Social identitet handlar om hur andra tillskriver en viss individ en roll. 

Man har en social identitet som innefattas av flera olika attribut. Zlatan t ex kan ses som 

fotbollsproffs men också som pappa, invandrare, landslagsspelare etc. Dessa markörer visar 

hur en grupp individer liknar varandra medan den personliga identiteten visar på det som 

skiljer individerna åt. Tidigare var det fasta och nedärvda faktorer som styrda 

identitetsbildningen medan idag är den mer skiftande och mer labil.17 Idag har vi mer 

valmöjligheter att skapa en unik identitet. Tidigare utgjorde faktorer som samhällsklass, kön, 

etnisk bakgrund och religiös tillhörighet antingen att man gavs möjligheter i livet eller att man 

vidmakthölls kvar i sin position.18 

Aspelin talar om människan som en självmedveten varelse, som ett socialt själv. Det sociala 

självet uppstår i samspel med andra.19 Han menar precis som ovan att det sociala självet kan 

delas in i en personlig identitet och en social identitet. Men Aspelin talar även om George H. 

Mead´s teori om ett Mig, en social struktur som byggts upp i individens medvetande genom 

alla de erfarenheter individen gör och har gjort. Om man som individ endast skulle vara ett 

Mig, skulle man vara en produkt av samhället. Mead talar om ytterligare en fas i det sociala 

självet, nämligen Jaget. Jaget är ett individuellt moment medan Miget är ett socialt.20 Det är 

Miget som reflekterar över Jagets handlingar för att vi ska kunna förstå vad som hänt. Meads 

teori kallas socialbehavioristisk. Charles H. Cooley tar det hela ytterligare en dimension och 

anser att känslor är en viktig del i all interaktion mellan Jag och Mig. Han beskriver att det är 

självkänslan som är det yttersta beviset för den jag är. Han talar om begreppet spegeljaget och 

det sociala självets uppbyggnad på följande sätt: 1.) Individen föreställer sig hur hon är 

framför andra människor 2.) Individen föreställer sig hur hon värderas av andra människor 3.) 

Självkänslan antas i denna process formen av stolthet eller skam.21 Det handlar om efter hans 

                                                 
15 Aspelin (2003) s 51 
16 Giddens (2003) s 43 
17 Ibid s 44 
18 Ibid s 73 
19 Aspelin (2003) s 53 
20 Ibid s 54 
21 Ibid s 58 
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tolkning av människan som om att vi är beroende av bekräftelse. Thomas Scheff lägger till 

ytterligare en punkt till Cooleys analys av spegeljaget, där han menar att människans 

grundkänslor är stolthet och skam. Scheff påstår att man kan likna känslor vid ett sinne som 

syn, smak, hörsel och att känslor i likhet med sinnena tillför information till det sociala 

självet.22 

Aspelin talar också om situationsbunden kontra generell identitet. Den situationsbundna 

identiteten byggs upp mellan individen och omgivningen i ett här och nu. Den generella 

identiteten kan man förenklat säga vara individen karaktär eller personlighet.23 

Inom sociologin definieras en avvikande person som en sådan som inte följer en viss norm 

som är accepterade av en majoritet av individerna i ett visst samhälle eller grupp.24 För att 

hindra avvikelse åtföljs alla sociala normer av olika sanktioner. Det finns positiva sanktioner 

som belöningar men också negativa sanktioner i form av straff.  För att samhället, men även 

den lilla gruppen, skall växa och blomstra måste det finnas en växelverkan mellan konformt 

beteende och nonkonformt beteende. Om samhället eller gruppen inte ger utrymme för 

oliktänkande och ifrågasättanden så stelnar organisationen.25 

När vi nämner begreppet internalisering handlar det främst om hur människan tar sig an de 

roller, normer, värden, attityder etc. för att fungera i samhället.26 Individen kan ha en formell 

roll, en definierad roll som kan skifta mellan olika sociala sammanhang.27 Men en individ kan 

också ha en informell roll. Den informella rollen är beroende av vilka relationer man har att 

göra med och vilka individer som är inblandade. I själva verket är ofta den formella och den 

informella rollen sammanflätade och existerar sida vid sida.28 

 

2.2.2 Svensk kultur och etnicitet 

”Svensken”, med det avser vi, även om det kan vara problematiskt, i den här uppsatsen 

”majoritetssvensken”, i en stereotyp bemärkelse av en etnisk svensk person som är en av de 

nationella minoriteterna i landet, utan ”svensken” som människor i Sverige med gemensamma 

                                                 
22 Aspelin (2003) s 60 
23 Ibid s 62 
24 Ibid s 194 
25 Ibid s 95 
26 Ibid s 52 
27 Ibid s 117 
28 Ibid s 118 
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stereotypa föreställningar om andra och sig själva som kan tänkas anse sig ha 

tolkningsföreträde i Sverige av olika skäl. Ett sådant skäl skulle kunna tänkas vara att de är 

etnisk svenska.  

Inledningsvis vill vi, med Thomas Hylland Eriksens ord, försöka förklara vad som menas med 

etnicitet. Han refererar etnicitet till ”förhållanden mellan grupper vilkas medlemmar betraktar 

sig själva som särskilda, och dessa grupper kan vara hierarkiskt ordnade i ett samhälle”. 

Hylland Eriksen menar att eftersom det kan finnas samband mellan klass och etnicitet kan 

rangordningen vara en viktig faktor för klasstillhörighet, men inte nödvändigtvis.29  

Termen etnisk grupp har kommit att betyda ett folk och definieras som en social identitet (i 

kontrast till andra). Etniciteten inbegriper både aspekter av vinst och förlust i interaktionen 

och meningsaspekter i skapande av identitet. Hylland Eriksen menar att identiteter för dessa 

grupper utvecklas i ömsesidig kontakt med andra etniska grupper.30  

Svensken är född in i sin kultur och är ganska omedveten om hur och varför den fungerar som 

den gör.31 Man följer givetvis regler och symboler men uppfattar själv inte dessa värderingar 

och normsystem som kultur.32 Kultur är för oss det vi vanligen ägnar oss åt i utkanten av vår 

tillvaro, på söndagar eller olika representativa traditioner, som t ex midsommarfirandet.33 

Kultur definieras som ”en samling tillvägagångssätt som en grupp människor har utvecklat 

gemensamt i syfte att lösa livets väsentliga problem”.34  

Furvik nämner i sin uppsats att Ehn, Frykman och Löfgren fäster stor vikt för Sveriges del vid 

idrottens roll i nationsbyggandet och symbolikfunktionen på elitidrottslig nivå. När 

”svenskheten” skulle formas, ingick en idealbild av svensken som frisksportande och 

motionerande. En del sporter föreställs som ”typiskt svenska”, det är till exempel skidåkning i 

olika former, skridskor, ishockey, m fl. vinterporter.35  

Det finns en bakomliggande kulturell struktur bakom det sociala samspelet, där värderingar 

ger upphov till normsystemen, en slags inbyggd handbok som man använder i vardagen och 

som varierar från kultur till kultur. Kulturen ger människor en gruppidentitet som i sin tur 

                                                 
29 Hylland Eriksen Thomas (1993) Etnicitet och nationalism, s 15ff 
30 Ibid s 20ff 
31 Ibid s 11 
32 Bodin/Fant (1995), s 18 
33 Arnstberg (1989)s 20 
34 Bodin/Fant (1995) s 11 
35 Furvik Agneta (2004) Om fotboll och dess föreställda gemenskaper. En kritisk diskursanalys av tidningstexter 
om fotbollsspelaren Zlatan Ibrahimovic, s 35 
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skapar en mycket viktig social trygghet, som t ex genom en gemensam historia, etnisk 

tillhörighet, religion eller släktskap, ger en vi-känsla rötter och en fast grund att stå på.36 Det 

är huvudsakligen i denna bemärkelse vi vill belysa ordet kultur i den här undersökningen.  

Det som finns här sedan länge och som anses som typiskt svenskt handlar ofta om ärvda och 

inbyggda föreställningar.37 Ur ett svenskt/europeiskt perspektiv, har historiens olika händelser 

påverkat synen på vårt civiliserade samhälle som ett bevis för vår kulturs överlägsenhet. 

Militär och ekonomisk överlägsenhet framställs också som ett resultat av högre stående 

kulturell utvecklingsnivå. Makthavarnas historiska övertygelse om den egna normen 

(kristendomen), inte bara som överlägsen utan som den enda räddningen för människan, lever 

i viss mån kvar idag i form av en västerländsk etnocentrism och är grundläggande för den 

västerländska överlägsenhets position gentemot andra folk.38  

Under 1960-talet var det högkonjunktur för arbetskraftinvandringen i Sverige och man erbjöd 

människor som inte var svenska att komma hit för att arbeta. I den svenska livsformen ingick 

svensk generositet och invandrarna skulle erbjudas full delaktighet i samhället. ”Svensken” 

kunde, med stöd av sin vidsynthet och demokratiska sinnelag, motivera sig själv att de var 

bäst lämpade att behålla makten och ansåg sig veta bäst enligt dem själva. En 

självlegitimerande överhetlighet som även visar sig i andra sammanhang och som handlar om 

erfarenheter och invandrarskapets villkor, enligt Arnstberg.39 Dessa egenskaper och 

sistnämnda överhetlighet har viss betydelse, enligt vår uppfattning, för uppsatsens 

frågeställning.  

Här följer några av de egenskaper man har kommit fram till att många svenskar har, där både 

Arnstberg och Bodin och Fant är överens. För den ”vanlige svensken” gäller att man är 

förnuftig, rationalitetsbejakande och modern, man verkar anse sig som mindre skicklig i 

sociala sammanhang, vara en smula tafatt.40 Svensken är uppgiftsinriktad41, något som kan ge 

kommunikativa missförstånd med t ex personinriktade kulturer. Att många svenskar är 

konfliktundvikande är en välbelagd stereotyp42som Arnstberg menar är ett förhållningssätt 

som avser att hämma aggressioner, ”rädsla att visa känslor, ha en benägenhet att lägga locket 

                                                 
36 Bodin/Fant (1995) s 13-14 
37 Catomeris, Christian (2004) Det ohyggliga arvet  s 20 
38 Ibid s 21 
39 Arnstberg (1989) s 17 
40 Arnstberg(1989) s19, 84, 303, Bodin/Fant (1995) s 28 
41 Bodin/Fant (1995) s 59 
42 Arnstberg (1989) s 74 
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på” och att tyst finna sig, alltså ett sätt att hålla distans43 . Att vara ”bråkig” är i Sverige något 

negativt värdeladdat, eftersom man ofta i Sverige sätter stort värde på att vara duktig.44 Även 

detta tycker vi har en viss betydelse för uppsatsens frågeställning.  

 

2.2.3 Jantelagen 

Arnstberg sammanfattar det typiskt svenska till något synnerligen formellt bundet i det 

strukturella livet och betydligt mindre än i våra vardagliga relationer med varandra.45 När vi 

tittat på svensk mentalitet har vi vid flera tillfällen snuddat vid Jantelagen. En norsk författare 

Sandemose (1985) har skildrat sin egen uppväxt by och den mentalitet som rådde där. Jante 

hette byn och författaren har formulerat följande som har kommit att kallas Jantelagen: 

”Du skall inte tro att du är något. 
Du skall inte tro att du är klokare än vi. 
Du skall inte inbilla dig att du är bättre än vi. 
Du skall inte tro att du vet mera än vi. 
Du skall inte att du är förmer än vi. 
Du skall inte tro att du duger till något. 
Du skall inte skratta åt oss. 
Du skall inte tro att någon bryr sig om dig. 
Du skall inte tro att du kan lära oss något. 
Du skall inte tro att jag inte vet något om dig.” 
 

Det har på senare år även formulerats en anti-Jantelag av Erling Forland: 

”Du är enastående. 
Du är mer värd än någon kan mäta. 
Du kan något som är speciellt för dig. 
Du har något att ge andra.  
Du har gjort något du kan vara stolt över. 
Du har stora oförbrukade resurser. 
Du duger till något. 
Du kan godta andra. 
Du har förmåga att förstå och lära av andra. 
Du är någon som tycker om dig.” 
 

Vi kommer i vår studie att referera till Jantelagen och därför har vi valt att ta med den i texten 

ovan. 

                                                 
43 Arnstberg (1989), s 83 
44 Ibid, s 73 
45 Ibid, s 304 
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2.2.4 Individ och grupporienterade samhällen 

Svensken är som vi nämnde tidigare förutom mycket kollektivt orienterad och mycket 

omedveten om sin egen kultur. Invandrare som vill uppnå den ”svenska eliten” måste, enligt 

Arnstberg, behärska såväl ”det moderna” i allmänhet och ”det svenska” i synnerhet.46  

Värderingar är vad en speciell kultur anser vara bra eller dåligt, t ex levnadsideal eller 

beteenden och som överförs från generation till generation. Vi formas av de tankesätt och 

moraliska principer som råder, samtidigt som värderingarna i en kultur formas om och 

förändras hela tiden utan att märkas.47   

Den svenska kulturen, i absolut bemärkelse, är svår att kartlägga, och möjligen upprätthåller 

Sverige flera typer av kulturell praxis som refererar till bestämda sociala sammanhang som t 

ex i lagidrottens värld. Hedlund och Mattson menar att media spelar en viktig roll i 

förmedlingen av vilka normer som gäller. En fotbollsmatch präglas av en nationell anda som 

genomsyrar referat och synen på till exempel landskamper i fotboll. TV-mediet är både ett 

bild- och ljudmedium som utnyttjar bägge till fullo. Tittarna får tillsammans med alla andra 

tittare matchen tolkad av en eller flera kommentatorer och kan därmed påverka hur en match 

ska uppfattas. Alla serveras samma upplevelse. Det bidrar till bl.a. skapandet av 

föreställningar om svenskhet.48 Att nya svenskar med annan kulturell bakgrund är en ny del 

av vårt samhälle idag, bidrar till att en ny mångfald av beteenden dyker upp och utmanar den 

tidigare rådande kulturens normer.  

 

2.2.5 Nationalism 

För att förklara nationalism kommer vi, som vi skrev i inledningskapitlet, att använda oss av 

ledande nationalismteoretikers perspektiv som Ernest Gellner och Eric J. Hobsbawm begrepp 

som handlar om nation och nationalism. Ernest Gellner anser att nationen är en konstruerad 

gemenskap som är föränderlig över tid. Nationalitet är identifikationen med en nation och 

                                                 
46 Arnstberg (1989) s 22 
47 Bodin/Fant (1995), s 16 
48 Hedlund Fredrik, Mattsson Herman (2006) Den svenske mannen och hans boll. Skapandet av svensk 
maskulinitet i TV-sända fotbollsmatcher, s 18 
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nationalism är ”först och främst en politisk princip enligt vilken den politiska (staten) och 

nationella enheten (nationen) bör överensstämma med varandra”.49  

Problem uppstår när man försöker definiera begreppet nation. Man skulle kunna göra det med 

hjälp av språk och etnicitet, men tyvärr innebär det många undantag. Man skulle även kunna 

definiera begreppet nation som att personer som anser att de tillsammans utgör en nation är en 

faktisk nation, men inte heller det förklarar vad en nation är. Hur många är egentligen 

tillräckligt många? Hobsbawm konstaterar den här problematiken med att båda 

beskrivningarna är vilseledande och menar att det är bättre att inta en hållning av ovetskap om 

detta för dem som studerar begreppet.50 Han menar att nation i sin moderna betydelse inte 

längre går tillbaka till 1700-talet51 även om många nutida nationalister försöker visa 

samhörighet mellan dagens nation och ett slags gyllene förflutet. Enligt Gellner är den […] ”i 

verkligheten en konsekvens av en ny form av samhällelig organisation, byggd på djupt 

internaliserade och av utbildning beroende högkulturer, vilka var och en skyddas av sin egen 

stat.”52 En enligt honom är det alltså fråga om en relativt ny företeelse. 

 

2.2.6 Nationalism och idrott 

Furvik skriver i sin uppsats om anpassningen av en övergripande ideologi, mönster och 

modeller till förutsättningar, krav och behov i nationen är att ”nationalisera nationalismen” 

som etnologerna Ehn, Frykman och Löfgren använder för att förklara hur ”svenskheten” 

konstruerats. Nationalismen är inte alltid tydlig och uttalad som i t ex flaggan eller 

nationalsången, utan skapas inom varje nations möjligheter.53 En känd del i den nationella 

symboliken och identiteten är försvarsmakten och dess soldater. Thomas Hylland Eriksen har 

dragit paralleller mellan militären och idrotten och dess utövare. Han ser ”internationella 

idrottstävlingar som den viktigaste formen av som metaforiska krigföring mellan 

nationsstater”.54 Det hör till vardagen att beskriva idrottslandskamper i militära termer och 

nationalism. Nationalistiska känslor mellan supportrar har haft historisk betydelse som vi här 

inte går in närmare på. I Sverige erbjuder idrotten en politisk korrekt arena för ohämmad 

nationalism. Under svenska landslagsmatcher vill alla ropa ”heja Sverige” och vifta med den 
                                                 
49 Gellner Ernest (1997) Stat, Nation, Nationalism, s 11 
50 Hobsbawn Eric J(1994) Nationer och nationalism, s 18 
51 Ibid s 11 
52 Ibid s 69 
53 Ehn, Billy, Frykman, Jonas och Löfgren, Orvar (1993) Kropp och känsla, s 216 
54 Hylland Eriksen, (1993) s 139 
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svenska flaggan och spelarna ”krigar” på plan. Att inte följa en order kan i sådana här 

sammanhang liknas vid förräderi. Hedlund och Mattsson tar upp Orvar Löfgrens nord/syd 

metafor för att lättare visa att det finns generaliserbara mönster i en kontrastering mellan olika 

nationer. Det underlättar nationers definition av sig själva och andra. Detta definierande görs 

genom att nationerna kontrasteras gentemot varandra och förändras/växlar beroende på 

jämförelseobjekt.55  

Att t ex vissa sporter och stjärnor framhävs som särskild nationella eller särskilt typiska är ett 

återkommande och meningsskapande nationalistiskt drag. Idrott har en avgörande betydelse 

för både konstruktionen av stereotypiserande nationella identiteter och för deras 

reproduktion.56  Människor som ägnar sig åt landslagsidrott beskrivs och behandlas först och 

främst utifrån nationalitet. En person med icke-svensk etnisk bakgrund bemöts som svensk 

när han/hon representerar ett svenskt landslag där de är med om att forma den svenska 

nationalkänslan, oavsett vilket land de känner starkast för, kommer de i det specifika sociala 

sammanhanget att fungera som svensk identifikationsobjekt57 och landskamper integrerar 

minoriteter och skapar nationell enhet.58  Det innebär att idrottsmannens etniska bakgrund är 

oviktig om personen kan användas för att stärka nationens anseende. Hedman och Mattson 

har valt att fokusera på nationalitetsbegreppet i sin uppsats. De menar att det är 

föreställningen om nationalitet som är mest behjälplig när de studerar landslagsfotboll.59 Vi 

vill till skillnad från dem även ha med den etniska dimensionen som vi anser vara av vikt för 

vår frågeställning. Furvik analyser medias texter om Zlatan visar att också att hans etniska 

bakgrund har betydelse för vad som skrivs och hur det skrivs om honom. 

 

2.3 Grupper och grupprocesser 

Människans behov av ett ömsesidigt samspel med andra är fundamentalt. Människan söker sig 

till grupper för att bejaka några av sina grundläggande behov, intressen och målsättningar.60 

Definition av grupp enligt Åke Daun (1998) är ”En grupp består av en eller flera personer 

som ömsesidigt påverkar varandra och ömsesidigt är beroende av varandra i den 

                                                 
55 Hedlund/Mattson (2006) s 9 
56 Furvik (2004) s 36 
57 Ehn/Frykman/Löfgren (1993) s 216 
58 Hobsbawm (1994) s 186 
59 Hedström/Mattsson (2006) s 8 
60 Maltén Arne (2000) Grupputveckling, s 13 
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bemärkelsen att de måste lita på varandra för att få sina behov tillfredställda och nå sina 

mål”.61  

Det finns olika typer av grupper. Primärgruppens medlemmar är ofta känslomässigt 

involverade med varandra och det kan vara familjen, kompisgänget etc. En sekundärgrupp 

kan vara skolklassen, ett idrottslag etc. Sekundärgruppen hamnar i ett mellanläge mellan 

primärgruppen och samhället.62  

För att en samling människor skall uppleva sig som en grupp måste man uppleva sig ha 

gemensamma mål, medverka aktivt för medlemmarnas normer och värderingar som delas av 

gruppen.63 Det normsystem som finns inom gruppen/organisationen kan vara antingen 

normativt eller personligt.64 När det gäller det förstnämnda, det normativa normsystemet, så 

har man en dominant ledare där det ställs stora krav på individen. Det är systemet ger 

visserligen trygghet och solidaritetskänsla men skapar också ängslan, aggression, passivitet 

och liknöjdhet. Ser man istället på det personliga normsystemet finns det regler och normer 

men att det tillämpas med flexibelt och är mer anpassat efter varje individ. 

Normer kan både vara formella som informella. Normer består av gemensamma 

förväntningar, åsikter, känslor och handlingar.65 Normer är till för att skapa ett stabilt och 

pålitligt beteendemönster som är önskvärt och till och med nödvändigt för det samhälle och 

kultur man lever i. Normerna styr medvetet eller omedvetet en del av komponenter som vår 

perception, vårt tänkande, våra värderingar och vårt beteende. 

Om den enskilde individen har accepterat och internaliserat de gemensamma normerna 

uppstår oftast inte några spänningar i gruppen. Men om individens självständiga 

normtillämpning är större plats i en persons liv än gruppens så kan den här individen bli en 

outsider som går sina egna vägar.66 Konforma människor är följsamma mot sin tillhörande 

grupp och uppvisar stor respekt för auktoriteter, har dålig självkännedom och självtillit. De 

kan upplevas som moraliserande och uppvisar dålig flexibilitet. Självständiga/autonoma 

gruppmedlemmar solidariska till viss del men uppvisar stor självtillit och har både förmåga 

                                                 
61 Daun Åke (1998) Svensk mentalitet, s 26 
62 Maltén (2000), s 14 
63 Ibid, s 25 
64 Ibid, s 26 
65 Maltén (2000), s 28 
66 Maltén (2000), s 29 



 29

och mod att uttrycka sina egna tankar och idéer. De har stor flexibilitet och är mer öppna för 

förändringar och nya lösningar.67 

I en grupp kan man ha olika roller och Maltén definierar roll på följande vis: ”En roll är 

summan av de krav och förväntningar, som omgivningen tillskriver en viss uppgift eller 

befattning.”68 De förväntningar som en roll innefattar kan vara både uttalade som outtalade.69 

Vissa roller kan också ha högre status än andra. En forward och målgörare kan få högre status 

än en back inom fotbollens värld. Gör forwarden dessutom ett bra jobb och producerar många 

mål får vederbörande även ett gott anseende. Om individen har både hög prestige och gott 

socialt anseende får individen en hög status. När man har hög status få mer inflytande och det 

genererar i sin tur makt. Makt behöver inte vara något negativt utan det kan vara att individen 

vågar ta egna initiativ och har kraft att avvika.70 Status handlar om den enskilde individens 

placering i gruppen och vilket läge man har i den sociala hierarkin. 

I grupper finns informella roller och Maltén skriver om Benne &Sheats (1948) indelning av 

dessa i tre huvudgrupper; uppgiftroller/instrumentella roller, samspelsroller/socioemotionella 

roller samt individuella eller självcentrerade roller.71 De individer som informellt har den 

instrumentala rollen är inriktad på att få alla gruppens uppgifter genomförda. Individen som 

antagit den socioemotionella rollen ser om gruppens sociala och känslomässiga behov medan 

den med den självcentrerande rollen använder sig av gruppen för att uppfylla sina egna behov 

och syften.72 Maltén skriver också om Turquets (1984) tre rollpositioner. Den första handlar 

om individen som hävdar sina egna behov men som då riskerar att bli ställd utanför gruppen. 

Den andra handlar om det motsatta, att man helt utplånar sina egna behov och sätter gruppens 

behov främst. Det sista positionen är där man både är accepterad av gruppen men också har 

möjlighet att hävda sin egen individualitet.73  

 

2.3.1 Konflikter i grupper 

När problem uppstår med personer som vi förmodar är olika oss, antar vi att det beror på 

faktorer som etnicitet eller religion. Man ser olikheten som ett uttryck för kulturella skillnader 
                                                 
67 Maltén (2000), s 32 
68 Ibid, s 3 
69 Ibid, s 33  
70 Ibid, s 34 
71 Ibid, s 123 
72 Ibid, s 124ff 
73 Ibid, s 128 
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istället för individuella skillnader.74 Förutsättningarna för en dialog försämras när man ser 

individer som representanter för en kultur eller grupp.75  Zlatan är svensk när det går bra men 

när han gör något fult på plan etc. så ses han som en ickesvensk med ett ickesvenskt beteende. 

Dock värderas olikheter olika och alla olikheter ses inte som lika problematiska.76 

Konflikter är vanligare i heterogena grupper enligt forskning men om dessa grupper har lärt 

sig hantera sina konflikter så är de kreativare och mer effektiva problemlösare.77 

Så gott som alla organisationer har en önskvärd profil som de vill ha in och i jämförelse med 

idrotten så vill varje ledare ha en önskad profil på i sitt lag. Men även när det gäller ledare så 

behöver en organisation eller ett lag olika slags ledare beroende på grupp.78  

 Det finns en informell struktur hierarki och maktfördelning i alla organisationer och grupper. 

Något som påverkar grupper påtagligt är när det sker en negativ eller positiv särbehandling.79  

 

 2.3.2 Individen i gruppen  

Människan har även ett behov av den andra sidan av gemenskapen, att utveckla sin egen 

personlighet. En viktig sida av just självuttrycket är makten att kunna påverka sin egen och 

andras situation.80 Lika grundläggande som gemenskapen är självuttrycket och skulle vi 

hämma vår självutveckling kan det ta sig i uttryck i form av depression eller aggressivitet. När 

man känner fullständig vanmakt kan just våld vara det som visar att man existerar.81 

Behovet av självuttryck och gemenskap finns även hos djuren men människan har ytterligare 

en dimension, förståelsen. Utvecklingen av förståelsen har dock två motsatta poler där ena 

sidan av förståelsen handlar om att infoga nya erfarenheter i ett komplex sammanhang och 

den andra sidan i förståelsen handlar om at vi måste omskapa våra nya erfarenheter och skapa 

ny plats åt den nya erfarenheten.82  

                                                 
74 Falsafi Leili (2004) På tal om mångfald, s 47 
75 Ibid, s 48 
76 Ibid, s 51 
77 Ibid, s 95 
78 Ibid, s 150 
79 Ibid, s 164 
80 Olofsson/Sjöström (1993), s 22 
81 Ibid, s 23 
82 Ibid s 24 
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Gemenskap och självuttryck påverkar förståelsen och förståelsen påverkar gemenskap och 

självuttryck. Om en klass eller ett fotbollslag har dålig gemenskap vågar inte individerna i 

gruppen visa så mycket av sig själva, deras självuttryck hämmas. Detta leder i sin tur till att 

man inte kan visa förståelse för de andra i gruppen eftersom de visar så lite av sig själva.83 

Hur vi uppfattar oss själva och beroende av den bekräftelse vi får skapar man sin självkänsla. 

Om t ex en fotbollsspelare anser att det är hans tekniska talang som gör honom till en bra 

fotbollsspelare, får denne sedan positiv respons kring det faktum att han dribblar bra, höjs 

spelarens självkänsla. Skulle han däremot få kritik för att tekniken brister resulterar det tillslut 

i en dålig självkänsla.84 

 

2.3.3 Ledaren av gruppen 

Mellan 1940-1970-talen gjordes en del forskning kring ledarskapet och man preciserade gärna 

de egenskaper en ledare skulle ha för att vara framgångsrik. Idag ser man att det handlar mer 

om vad ledaren gör, inte hur denne är. Det kallas för funktionellt ledarskap. Ledarskapet ses 

som en socialpsykologisk process där syftet är att leda, samordna och styra gruppen mot ett 

bestämt mål.85 Ledaren har två huvudmål där det ena är att nå gruppmålet och det andra är att 

bevara sammanhållningen i gruppen.86  

Ledarskapet kan inverka både positivt som negativt på gruppen. Enligt Daun handlar ett 

effektivt ledarskap om att se till att det är god sammanhållning och tillit.87  

 

2.3.4 Grupper och idrottslag 

I en grupp med mångfald behöver ledaren efter behov renodla och lyfta fram olikheterna i 

gruppen,88 att ta tillvara mångfalden och se vad man kan lära av varandra istället är viktigt. 

Men det handlar också om att ledarna skall lära sig att använda den mångfald som finns i 

gruppen. Det kan bli aktuellt att utforma nya strategier för nya arbetsformer när man har nya 

                                                 
83 Olofsson/Sjöström (1993), s 26 
84 Ibid, s 45 
85 Maltén (2000), s 185 
86 Ibid, s 186 
87 Daun (1998), s 45 
88 Ibid, s 177 
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typer av spelare i sina lag. Om det inte fanns idrottsmän i fotbollslaget så blir det ingen match 

och utan en ledare blir det förmodligen inte heller något bra resultat. Inom fotbollslaget 

förekommer främst två huvudtyper av roller, en utanför planen och på planen. Utanför planen 

kan man vara t ex kompis, lagkamrat eller kollega medan på planen har man rollen som t ex 

forward, back, målvakt. Idrottslaget innehar en känsla av kollektiv identitet med delade mål, 

strukturerade mönster och kommunikationssätt men också ett ömsesidigt beroende.89  

Det finns en del skillnader mellan grupper och lag: 

1. Gruppens syfte är att genomföra ett arbete och om det är oföränderligt över tid så kan 

man ev. kalla det för lag. 

2. Ju mer beroende medlemmarna i gruppen är av varandra desto mer liknar det en 

lagliknande interaktion. 

3. Ju mer varje gruppmedlem tar på sig eller känner ansvar för gruppens insats, desto mer 

lagliknande interaktion. 

4. Gruppaktiviteten genomförs regelbundet och ju mer ömsesidighet desto mer 

lagliknande interaktion.90  

 

2.3.5 Självförtroende och motivation i lagsport 

Man kan skilja mellan globalt självförtroende där dispositionen är generell över flera olika 

situationer eller situationsspecifikt självförtroende där självförtroendet är kopplat till en viss 

verksamhet. Per Eisle skriver om en studie som Schilling och Hayashi (2001) gjort inom 

målsättningsforskningen. De har studerat utövare av en lagsport (basketboll) kontra utövare i 

en enskild gren (Cross-country) hur deras motiv, självkänsla och uppfattning av 

valmöjligheter såg ut.  De delade in motiven i uppgiftorienterade motiv som handlar om 

tränarens specifika målsättningar, egoorienterade motiv som handlar om att göra många 

poäng eller göra en extraordinär individuell prestation. Det sista motivet var socialt orienterat 

och handlar om t ex stödja den som har bollen eller hjälpa till i försvaret. Studiens visade att 

lagspelarna i basketlaget värderade de sociala motiven högre än cross-countryförarna. 

                                                 
89 Eisle Per (2007) Experimentell och tillämpad socialpsykologi, s 166 
90 Ibid, s 167 
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Forskarna tror att antingen har basketspelarna lärt sig att värdera de sociala motiven högre än 

förarna eller så söker sig människor som värderar just sådana motiv sig till lagsporter.91  

 

  2.3.6 Samarbete och konkurrens 

Samarbete definieras som en social situation där vinsten för en individ genererar vinst för 

gruppen.92 Konkurrens kan se som motsatsen till samarbete eller som två olika företeelser. 

Spelarna i ett fotbollslag vill gemensamt vinna matchen men måste samtidigt konkurrera om 

platserna. Man har studerat och tittat närmare på om konkurrensen inom gruppen kan vara 

skadlig för lagmoral, motivation och prestation för laget. 

Man har även studerat sambandet mellan gruppsammanhållning och prestation. Man har sett 

att framgångsrik prestation har större effekt på sammanhållningen än tvärtom.93 

 

2.3.7 Lagidrott och fotboll 

Idrott kan uttryckas vara ett sätt att med kroppen rymma både disciplinering och lek.94 

Idrottshögskolan definierar idrott som ”all fysisk aktivitet genomförd med målet att främja 

fysisk och psykisk hälsa, rekreation, tävlingsprestation och estetisk upplevelse.”95 Man brukar 

skilja på sport och idrott då sport kan vara aktiviteter utan fysisk aktivitet som t ex spel. 

Fotboll är en könssegregerad sport som skapats av män för män.96 Åtskillnaden av kön är mer 

påtaglig än åtskillnaden av klass, även om fotbollen började i medelklassen och spred sig ned 

i arbetarklassen.97 Det är vid 1900-talets början och en bit i på seklet som fotbollen får fäste 

ordentligt i Sverige.98 Idag är det främst pojkar från alla klasser i samhället som spelar fotboll 

men om man ser ur det etniska perspektivet kan man skönja att fotbollen är en populär 

fritidssyssla för pojkar med invandrarbakgrund. 99 

                                                 
91 Eisle (2007), s 168 
92 Ibid, s 170 
93 Ibid, s172 
94 Fundberg (2003), s 29 
95 www.idrottshogskolan.se  
96 Fundberg (2003), s 48 
97 Eisle (2007), s 53ff 
98 Ibid, s 55 
99 Ibid, s 57 
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Ur ett interkulturellt perspektiv vill vi lyfta fram en aspekt som skulle kunna anses ovanlig 

med tanke på de svenska kraven på medlemmarna i ett svenskt landslag som vi har talat om 

tidigare. Människor som ägnar sig åt landslagsidrott beskrivs och behandlas först och främst 

utifrån nationalitet100 En person med icke-svensk etnisk bakgrund bemöts som svensk när 

han/hon representerar ett svenskt landslag där de är med om att forma den svenska 

nationalkänslan, oavsett vilket land de känner starkast för, kommer de i det specifika sociala 

sammanhanget att fungera som svensk identifikationsobjekt101 och landskamper integrerar 

minoriteter och skapar nationell enhet102 Det innebär att idrottsmannens etniska bakgrund är 

oviktig om personen kan användas för att stärka nationens anseende.  

 

2.4 Interkulturellt förhållningssätt och ledarskap  

I takt med att vårt samhälle blir mer och mer mångkulturellt ställs det krav på djupare 

perspektiv för att förstå sin omgivning. Lärares förhållningssätt och uppfattningar till elever 

med invandrarbakgrund har en central betydelse för hur lyckad eller misslyckad en elevs 

skolgång kan bli. Pirjo Lahdenperä har i sin doktorsavhandling ”Invandrarbakgrund eller 

skolsvårigheter?”, studerat lärares uppfattningar och förhållningssätt som en faktor för 

invandrarelevernas skolframgångar. Maria Borgström tar upp exempel på situationer som kan 

uppstå i mångkulturella möten som hon anser kräver ett interkulturellt förhållningssätt. Denna 

kompetens baseras och förutsätter öppenhet och förståelse som ska leda till god 

kommunikation mellan individer med olika etniska bakgrunder. Det kräver kunskaper om 

”den andre”. 103 

Ett interkulturellt förhållningssätt karaktäriseras av ett fokusskifte från elevers bakgrund och 

etnicitet till lärarens eller ledares medvetenhet om den egna kulturbakgrunden och kunskap 

om att man har att göra med personer med en annan etnisk bakgrund som ska ge ett jämlikt 

förhållande mellan lärare/ledares och elev. Interkulturellt förhållningssätt handlar om 

medvetenhet om kulturella föreställningar och värderingar för att åstadkomma en förändring i 

interaktionen och hur man löser eller tar sig an olika komplikationer som kan tänkas bero på 

                                                 
100 Hedlund/Mattsson (2006), s 8  
101 Ehn/Frykman/Löfgren (1993), s 216 
102 Hobsbaum (1994), s 186 
103 Borgström, Maria ”Lärarens interkulturella kompetens i undervisningen” i Lahdenperä, Pirjo (2004) 
Interkulturell pedagogik i teori och praktik, s 33 
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faktorer som har med okunskap om olikheter.104 Individen ses numera som aktiv och sökande. 

Människor är mer mottagliga för vissa kunskaper än andra som konstruerar sina egna 

kunskaper, d v s har ett socialkonstruktivisktiskt synsätt.105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
104 Lahdenperä Pirjo (2003) Invandrarbakgrund och skolsvårigheter. En textanalytisk studie av åtgärdsprogram 
för elever med invandrarbakgrund, s 70-71 
105 Borgström (2004), s 35 



 36

Kapitel 3 

3.1 Metod och material 

Här följer en presentation av vår kvalitativa studie och de som vi har intervjuat. Vi presenterar 

kvalitativ innehållsanalys och varför vi valt just den metoden i vår textanalysdel. Vi går också 

igenom hur studien genomfördes och avslutar med stycket metodkritik. 

 

3.1.1 Kvalitativ studie 

Vi har använt oss av en kvalitativ metod då vi genomfört intervjuer och gått igenom 

textdokument. 

För att få en klarare bild av vårt studieobjekt Zlatan och hans socialisering i grupper, har vi 

läst olika texter och dokument om honom som beskriver hans liv och uppväxt. 

Vårt intresse kring fotbollsspelaren har varit att ta del av hur hans socialiseringsprocess 

skett i de olika klubbarna med fokus på relationen individ – grupp. 

Vi har intervjuat två fotbollsledare/tränare och två idrottspedagoger samt en professionell 

fotbollsspelare då deras erfarenheter kan tänkas ge oss en bild av hur dessa individer kan 

tänkas agera i olika sociala sammanhang och hur de bemöts av ledare och lärare.  

Vi har använt oss av kvalitativ innehållsanalys med hermeneutikisk utgångspunkt, när vi 

analyserat medietexter och annan litteratur. Den kvalitativa innehållsanalysen används när 

man vill komma åt textens tema, eller latenta innebörd. Den kvalitativa innehållsanalysen är 

objektsstyrd, dvs. textens egenskaper styr arbetssättet. Det finns tre huvudmetoder för 

texttolkning enligt litteraturvetaren Attle Kittang och det är sympatisk läsart, objektifierande 

läsart samt symptomatisk läsart. Vi har tittat på bakomliggande innebörder i medierna 

uppslag och kommentarer kring Zlatan och symtomal läsart har vi valt för att medvetandegöra 

normer och föreställningar som är så självklara för människor att de framstår som naturliga. 

Texter är bärare av värderingar och sociala motsättningar och vårt syfte med att använda oss 

av symtomal läsning är att uppenbara och lyfta fram de underliggande motsättningarna och 
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därmed tydliggöra och diskutera deras samhälliga grundval.106  Texten ses som ett uttryck för 

dominerande samhälleliga normer och idéer och dessa uttryck är mer eller mindre synliga. 

Producenten av texten kan vara mer eller mindre medveten om att denne är bärare av normer 

och synsätt. Hermeneutisk självreflektion handlar också om att medvetet reflektera över sin 

egen roll som forskare och sina egna förkunskaper. Man måste fundera över om den tolkning 

man gör bygger på personliga fördomar liksom att man bör reflektera över sina 

förkunskaper.107 

Vi har varit väl medvetna om den medieform som materialet är baserat på och hur de skiljer 

sig åt; skrivna böcker samt ett TV-inslag. Litteraturen har ofta hänvisat till artiklar i tidningar 

och TV-inslag vilket i sin tur har en annan typ av mediespecifik egenart. Textens kontext har 

också varit viktig när vi analyserat vårt material. Författarnas bakgrund och relation till 

Zlatan, mediernas plats i den egna kontexten och var Zlatan själv befunnit sig i sin egen 

karriär är olika aspekter på hur vi tittat på kontextsammanhanget. 

 

3.1.2 Genomförande 

Vi har i vår studie tillsammans sammanställt kvalitativa intervjufrågor och försökt ge 

utrymme åt intervjupersonen att svara med egna ord. Frågorna har dock haft en hög grad 

av strukturering då frågorna ställts i bestämt ordning. Vi menar att vi på detta sätt får 

möjlighet att ta del av värderingar och uppfattningar som den intervjuade personen har, 

utan att vi avslöjar våra kommande frågor eller att de kan avgöra vad de intervjuade tror är 

det ”sanna” svaret på frågan. 

Frågeformulären har sett olika ut beroende på vem vi har intervjuat men temat har varit 

detsamma. Vissa frågor har självklart varit desamma medan andra har strukits då de saknat 

relevans för just den aktuella intervjun. 

Vi har varit noga med att frågorna inte genomsyras av våra värderingar och vi har också 

medvetet tonat ned vårt tal- och kroppsspråk i samband med intervjuerna.  

                                                 
106  Östbye Helge, Knapskog Karl, Helland Knut, Larsen Leif Ove (2004) Metodbok för medievetenskap, Liber 
Malmö, s 64ff 
107 Gripserud (2002), s 172 
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Vi har sedan valt ut personer som vi önskar intervjua och har medvetet riktat in oss på 

offentliga personer som har insyn eller själva befunnit sig i samma miljö som 

individualister på elitnivå inom fotbollens värld eller skolans värld.  

Miljön där intervjuerna har skett har varit neutrala för båda parter och vi har så långt som 

möjligt försökt att båda författarna till studien har deltagit. En av oss har antecknat medan 

den andra har ställt frågor. Vid vissa tillfällen har även den som antecknat kommit med en 

följdfråga. 

Intervjuerna har spelats in. Transkribering har skett endast delvis då det tog mycket tid och 

inspelningsapparatens funktioner fungerade inte till vår belåtenhet. 

När det gäller bearbetning av textdokument har vi delat upp olika delar mellan oss. Vi har 

analyserat och tolkat de svar vi har fått utifrån den intervjuades yrkesroll eller roll i det 

sociala sammanhanget vi har diskuterat och frågat om under intervjun. I de fall vi har 

bearbetat och tolkat en intervju utan den andra, har vi alltid uppdaterat varandra och följt 

upp varandras delar. Vi har varit noga med att följa en röd tråd och inte splittra upp 

textbearbetningen för mycket.  

Den slutliga analysen har vi sedan bearbetat gemensamt med symtomal läsning för att få 

fram underliggande och dolda betydelser. Resultatet är vi således eniga om. 

 

3.1.3  Etiska aspekter 

I arbetet med studien har en medvetenhet kring att det är människor vi arbetar med beaktats. 

Vi har tillfrågat de intervjuade personerna om de önskar vara anonyma men samtliga har 

deltagit medvetet och svarat på öppna och självutlämnande sätt. Även då en del av 

intervjupersonerna är offentliga personer har de givit sitt medgivande till att deras namn står 

med i studien och att frågorna med svar bifogas som bilaga. De intervjuade personerna har 

samtliga fått tagit del av vår studie innan publicering för att ge sitt samtycke. 

 

 

 



 39

3.2 Metodkritik 

Svårigheterna med vår metod har legat i att få tag i och boka personer som vill medverka i 

studien. Som vi nämner tidigare i texten har vi medvetet riktad in oss på offentliga personer 

då dessa har en närmare bild och förståelse för Zlatan, men dessa personer har då också varit 

mer svårtillgängliga. Personerna i fråga har också bott mycket långt ifrån oss så t ex intervjun 

med Roland Nilsson har skett via mejl. 

Transkriberingarna av intervjuerna har också varit svåra då inspelningsapparaten inte fungerat 

brukligt. Det har inte gått att transkribera hela intervjumaterialet så endast de delar vi själva 

ansett vara viktiga har vi valt att transkribera. 

Vi är självklart medvetna om att vi själva har förutfattade meningar och i viss mån kan ha 

påverkat intervjupersonen under intervjun, men vår utgångspunkt har självfallet varit att visa 

så lite av våra egna värderingar som möjligt. Vi har dock valt att tolka de intervjuades svar ur 

ett tolkningsmönster där vi gemensamt diskuterat fram vad vi anser vara den underliggande 

betydelsen.  

I textanalysen har svårigheten legat i att analysera olika typer av medier såsom TV-inslag och 

medietexter. Olika författare skriver/kommenterar på olika sätt samtidigt som vår egna 

förförståelse skiljer sig åt både sinsemellan men också gentemot skribenterna/reportrarna. 
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Kapitel 4 
 

I detta kapitel ger vi en bild av Zlatans uppväxt, villkor och karriär baserad främst på David 

Bartals bok ”Zlatan. En svensk saga” (2006) och en del inslag från Simon Banks bok ”I 

huvudet på Zlatan Ibrahimovic” (2005). 

 

Vi är intresserade av medias roll i framställningen av Zlatan Ibrahimovic och därför valt att 

skriva ett avsnitt om Zlatan och media samt ta upp ett konkret exempel som gett upphov till 

en del av vår frågeställning . Vi vill med ovanstående i åtanke förklara och underlätta 

förståelsen för, inte bara hans Jag, utan även för en del av hans Migs handlingar och 

kontroversiella personlighet. Vi avslutar detta kapitel med något som annars inte skulle vara 

så mycket Zlatan, nämligen Zlatans syn på Zlatan. 

 

 4.1 Zlatan Ibrahimovic 

”Zlatan är Zlatan” har blivit en formelartad fras som används i både positiv och negativ 

mening. Furvik beskriver det som en förklaringsansats när Zlatans beteenden och uttalanden 

ska uttolkas, som kan fyllas med vad som helst. Ett uttryck som representerar Zlatan 

Ibrahimovic som annorlunda, lite oklart, men alltid en egen sort.108  
 

En av Zlatans många tatueringar, den här specifika, med texten: ”Only God can judge me” 

(Endast Gud kan döma mig) uttrycker hans förhållande till Gud. Tatueringen tolkas av Bartal 

som en möjlig referens till vissa lärare, tränare och inte minst journalister som har haft 

negativa åsikter om hans agerande, men det finns också en teori om att han är ett fan av hip-

hoparen Tupac som gjorde en sång med den titeln.109 Tatueringens mångtydighet är så 

representativ, talande och kontroversiell att vi bestämmer oss för att ha den som titel till vår 

uppsats. 

 

  4.1.1 Uppväxt och bakgrund 
 
Zlatan föds i Sverige och har en tuff uppväxt i stadsdelen Rosengård utanför Malmö, en 

socioekonomisk svag förort med hög brottslighet och sociala problem. Det är i en sådan 

kontext vi måste förstå Zlatans förutsättningar under sin barndom. Hans föräldrar, pappan 
                                                 
108 Furvik (2004), s 68 
109 Bartal, David (2006) Zlatan. En svensk saga,  s 47 
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muslim från Bosnien och mamman katolik från Kroatien, flyttar till Sverige för att finna en 

ljusare framtid i mitten av 70-talet, långt innan 1990-talets blodiga krig och etniska rensning. 

Eftersom Sverige är deras nya hemland väljer de att bli svenska medborgare. Livet är inte lätt 

och de får jobba hårt för brödfödan, pappan som lagerarbetare och mamman som städare.110  

 

Rosengård, som ligger i den östra delen av Malmös innerstad, är ett höghusområde som 

byggdes upp under 1960- och 70-talen och är en del av det så kallade miljonprogrammet som 

i det tidiga 1980-talet hade 18 000 invånare, de flesta jugoslaver, turkar och greker. Idag 

präglas området av sociala problem som kriminalitet, droger och hög arbetslöshet. Familjen 

Ibrahimovic bor 1981 i ett åttavåningshus på Cronmans väg i Törnrosa, en perfekt miljö för 

en lekfull liten fotbollstalang där det ligger en fotbollsplan intill gården mitt bland 

lägenheterna där barnen på Zlatans gård samlas för att leka eller spela fotboll. Det blir så 

småningom denna fotbollsplan en del av myten om Zlatan Ibrahimovic.111  

 

Zlatans föräldrar skiljer sig och pappan gifter om sig och det blir efter ett tag stridigheter inom 

familjen. Vid en viss tidpunkt går det så illa att en polisutredning inleds som delvis handlar 

om Zlatans situation, som flyttar till pappan men träffar sin mamma nästan varje dag eftersom 

hon bor inom gångavstånd i Rosengård och där Zlatan har nästan alla sina kompisar. Pappan 

jobbar mycket och unge Zlatan är ofta ensam men lär sig att klara sig själv. Fotbollen blir 

ljuspunkten under uppväxten. Redan som fyraåring kan en stor talang skönjas och mycket 

tidigt, som femåring, får Zlatan sina första riktiga fotbollsskor från lågpriskedjan Skopunkten. 

Han bär sina röda skor med sig överallt och bollar ständigt runt på gräsmattan intill mammans 

hus.  Bollen är med honom hela tiden. Det sägs att lille Zlatan sover med sin fotboll som 

andra barn kramar en nallebjörn. En av hans barndomsvänner berättar att när de var unga var 

det alltid ”Vem som kan göra det vackraste tricket, vem gör den besvärligaste grejen?” 112 

Vare sig om det är ösregn eller snö missar han aldrig en träning och kommer ofta cyklande på 

en gammal cykel.  

 

Grannarna från Rosengård minns än idag denna usla cykel som den fotbollstokige pojken 

använder i flera år, som både var gammal och för liten för Zlatan när han växte till sig. Andra 

minns att han kom till träningar med matchkläderna i en plastpåse och bytte om på 

                                                 
110 Bartal (2006), s 13 
111 Ibid, s 14 
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grusplanen. Han spelade i många olika Malmölag under ungdomsåren, men Mabi var hans 

första klubb och den Rosengårdsklubb som Zlatan nuförtiden brukar ställa upp för. Grannar 

och kompisar som känt Zlatan säger att han var ett glatt och mycket aktivt barn som gillade att 

skämta och skoja. Grannen Cail säger: ”Han var en så glad pojke, alltid i rörelse. Alla på 

gården älskade honom.”113  De berättar att som tonåring kunde han inte stå still med en 

fotboll. Blev han tillsagd att hålla i bollen, kunde Zlatan hitta på konstiga sätt att lyfta upp 

bollen.  

 

Det är många som enligt Bartal bekräftar bilden av pojken som ingenstans går utan en fotboll, 

vart han än går, antingen klistrad vid fötterna eller under sin tröja. Det är också Zlatans tilltro 

till sin egen förmåga som är typisk för honom. Förutom fotbollslegenderna Maradona och 

Ronaldo, tillhör den kaxiga amerikanske boxaren Muhammed Ali barndomsidolerna. Zlatan 

är en småbusig pojke och har själv sagt: ”Det är klart att jag höll på med småbus till en viss 

ålder. Ingen hade koll på mig när jag var liten. Jag bara for omkring utan att någon hade en 

aning om vad jag höll på med. Men sen blev det allvar och då slutade jag.”114   

 

 
  4.1.2 Skolgång 
 
Zlatan börjar på Värner Rydénskolan, där hans äldre syster går som han än idag är mest 

knuten till. Han tycker inte om att plugga och är säker på att han ska bli något stort. Han går i 

skolan med andra storstadsbarn vars föräldrar jobbar i fabriker, städar eller är arbetslösa. Hans 

lärarinna från lågstadiet påstår att hon skulle ha kommit ihåg Zlatan även om han inte blivit en 

världsstjärna. Hon säger att ”Han var ett kvicksilver. Det hände ju alltid saker och ting 

runtomkring honom […] han tyckte om att vinna […] han hade en stark vilja.”115. 

Mellanstadiet går han på Sofielundsskolan och Sorgenfriskolan. Det går tydligen inte bra i 

denna skola och studierektorn ger en bild av en mycket besvärlig pojke: ”Under mina 33 år i 

skolan så är han bland de fem stökigaste jag har haft. Han var busen från Sorgenfri på den 

tiden. Han var helt outstanding. En ”One Man Show”, hon beskriver honom som urtypen för 

den som det kunde gå illa för. Han var dock bara stökig, ”Han var högljudd och han ville inte 

underordna sig några regler. Alls! Han var en bråkstake, kort och gott. Och en ganska stor 

slagskämpe, vill jag minnas”, ett utspritt citat från tidningen Offside som Zlatan själv påstår 

                                                 
113 Bartal (2006), s 16 
114 Ibid, s 17 
115 Ibid,  s 18 



 43

överdriven och gjord för att få uppmärksamhet i media.116  Högstadiet på Stenkulaskolan 

hävdar att Zlatan kunde ha satsat på en akademisk utbildning. Han hade högsta betyg i bild 

och idrott och 4:or i engelska, kemi och fysik. För Zlatan ska inget gå bra på en gång. Även 

om han går i idrottsklass, får han en 2:a i idrott i åttan eftersom han inte uppför sig som han 

borde för att få en femma enligt idrottsläraren Håkan Jelver som menar att Zlatan jublar lite 

för mycket över sin egen förträfflighet. Jelver försöker då förklara ”Att idrott i skolan inte 

bara handlar om att framhäva sig själv […]. Man måste visa ödmjukhet mot kompisar”. Inga 

av Zlatans starka sidor, han sticker ut i sjuan och åttan för att han är taskig och retar de som 

inte är lika duktiga som honom. Det faktum att han kommer från Rosengård gör det lättare att 

förstå pressen man känner att vara bättre än andra.  Detta styrks av två andra Malmökillar med 

familjer från Balkan regionen: ”Vi kände att vi måste prestera dubbelt så mycket för att vinna 

samma respekt”117. Zlatan pluggar inte mycket och gör knappt några läxor, men är ändå 

mycket duktig i skolan. I sina uppsatser i nian skriver han om sin framtid som professionell 

fotbollsspelare, miljoner och om att ha en stor villa vid havet. Något som många länge 

betvivlar när han är som bråkigast i sexan och sjuan. Han kommer med sina betyg in på 

fotbollsgymnasiet i Borgaskolan, ansedd som en av Malmös bästa gymnasieskolor. Flytten till 

den finare skolan kommer att betyda en hel del. Kommentarerna där om Zlatan är positiva och 

på fotbollsplanen märker man hans lysande teknik. Men han har svårt att hålla tider, är 

uppkäftig och oförberedd på lektionerna. Problemet som Zlatan egentligen har är att det enda 

han hela tiden tänker på är fotbollen.118  

 

  4.1.3 Karriär 

Zlatan uppmärksammas tidigt för sin talang och träningsvilja. Han ses som en av de allra 

duktigaste killarna i invandrartäta Rosengård och börjar spela i Malmö FF redan som 13-

åring. Den ständigt dribblande Zlatan får ständiga klagomål från tränare och spelare som 

irriterar sig på hans spelstil. Zlatan själv har sagt i en intervju med Kamratposten: ”Jag var 

självisk på den tiden, men jag tycker att det är viktigt att gå sin egen väg och göra det man 

tror på. Jag hade aldrig blivit så här bra om jag bara hade lyssnat på tränaren hela tiden”.119 

Detta framkommer även i vår intervju med proffsspelaren Abgar Barsoms (kapitel 5) 
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synpunkter om Zlatan fantastiska karriär och hur hans individualism trots allt har tagit honom 

till världstoppen. Många andra menar regelmässigt att anfallspelarens orubbliga 

självförtroende beror på hans uppväxt i den tuffa miljön i Rosengård. Hasse Borg i Malmö har 

sagt: ”Hans bakgrund gör ju att han kanske har den här mer tuffa och kaxiga attityden. Ett 

slags maskulint försvar för honom, han kanske ser angrepp både från höger och vänster.”120 

Det som är bortom alla tvivel idag är att det blir ett turbulent möte mellan den 13-årige 

individualisten från Rosengård och den stora klubben med gamla anor där kollektivet och 

ödmjukhet var de självklaraste dygderna.121  Klubbytet innebär, förutom ett bättre lag, en 

klassresa, en väg till ett nytt liv i ny miljö. Kraven är hårdare än någonsin tidigare och 

stämningen inte lika hjärtlig och lekfull som i de mindre klubbarna, här ska matcherna vinnas. 

Ingen i Malmö FF kan då förutse att denne tonåring skulle bli Sveriges mest uppskattade 

fotbollsspelare. Det finns starkare, snabbare och målfarligare spelare som fångar 

talangsökarnas uppmärksamhet. Här är han bara en i mängden. Zlatan gör i stället intryck 

utanför planen med sitt utåtriktade självförtroende. ”Jag ska bli bäst”, ”i Sverige får man inte 

säga så” säger Ola Gällstad om mötet med 13-åriga Zlatan i Malmö vars självförtroende inte 

hade några begränsningar.122 Tyvärr har han svårt att underordna sig kollektivet och tygla sitt 

hetsiga humör enligt Malmö FF´s Hasse Borg. En av Zlatans pojklagstränare, menar att hans 

spelstil är formad av spontanfotbollen, det är också nyckeln till hans tekniska kvalitéer. Att ha 

spelat så mycket fotboll utöver den vanliga organiserade fotbollsträningen för att det är roligt, 

inte med tanke på proffskontrakt och lyxbilar. Den hårda konkurrensen får Zlatan att känna 

sig osynlig och otillräcklig och vilja lägga av vid 15-års ålder. Vid den tiden har en känsla 

börjat växa fram om att Zlatan är ett frö till något stort och tränaren Gyllensjö lyckas övertyga 

honom om att stanna. Han gör aldrig stora försök till att anpassa sig och bli som andra. Hans 

rykte som tuffing är enligt Bartal, resultatet av en kulturkrock, som uppstår när personer från 

invandrarmiljöer ställs inför typiskt svenska miljöer.123 När Roland Andersson tar över A-

laget har han följt Zlatan i juniorlaget. Han bedömer honom som en jättetalang och tycker att 

det är slöseri och idioti att ha honom sittande på bänken p.g.a. olika omständigheter. Det är 

när han lyfts till Malmös A-lag 1999 han kommer i rätt spår. 17 år gammal, gör Zlatan ett 

rejält intryck på spelarna där som undrar varför de inte haft den här killen med sig förut och 

imponeras av hans finter och teknik som de knappt hade sett tidigare. Zlatan har vid flera 

tillfällen klart uttryckt tacksamhet till tränarna som flyttade upp honom till A-laget. Att någon 
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tror på honom är han inte bortskämd med. Det dröjer inte länge innan han kan visa alla som 

tvivlat på honom, en talang som sällan har skådats på en svensk fotbollsarena.124  

Det dröjer inte länge innan Zlatan vill köpas av europeiska klubbar. Han blir klubbens största 

försäljning någonsin när han köps för 85 miljoner kronor av holländska Ajax och räddar 

klubben från ekonomisk kollaps. Dessutom blir han den mest värdefulla fotbollsexporten i 

Sveriges historia och Ajax dittills dyraste köp.125 Därefter fortsätter hans framgångar och har 

hunnit få Guldbollen ett par gånger. Zlatans fotbollskarriär har hittills varit fantastisk och 

tränarnas tålamod har ibland testats hårt av den envise Zlatan. Åsikter om en stor talang som 

måste lära sig att det inte går att spela för sig själv och för sina egna intressen, har framförts 

av varje tränare och ledare som någonsin jobbat med honom alltsedan han var en liten kille.126 

 

Han arbetar och bor för tillfället i Italien tillsammans med sin flickvän och deras son. De 

väntar, när denna uppsats skrivs, ytterligare ett barn. Zlatan fick även i år 2007 års Jerringpris 

samt priset för Årets manliga idrottare 2007 och på Idrottsgalan kom det även fram att Zlatan 

är rankad som den sjunde bästa fotbollsspelaren i världen.127 

 
  4.1.4 Zlatan och media 

I det här avsnittet använder vi oss huvudsakligen av Agneta Furviks D-uppsats från Malmö 

Högskola (2004). Furvik har gjort en mycket omfattande undersökning av Zlatans exponering 

i media och studerat ett stort antal exempel på medietexter om Zlatan. I en kvalitativ analys 

av sex typexempel på texter från media, används läsarens schablonartade förförståelse om 

området Rosengård som en referens till hans etniska annorlundahet och sociala bakgrund.128  

 

Fotbollen tar allt mer plats i media och andelen sportinslag på TV och artiklar i tidningar ökar 

markant. Fotbollen har även kommersialiserats ytterligare då fotbollsbilder säljs och byts, 

tidningar med stjärnor distribueras på löpande band och TV gör dokumentärer och 

fotbollsskolor m t ex Beckham. Modet följer fotbollskulturen och man har fotbollsstjärnor 

som Ljungberg och Beckham som trendsättare. Klubbar säljer suvenirer och klädesplagg som 
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aldrig förr och till och med i dödsannonserna finns dagligen en annons med ett klubbmärke.129 

Barn får livslånga medlemskap i klubbar som doppresent och redan på dagis pratar barnen om 

sina fotbollsidoler. Fotbollen har brett ut sig till samhällets alla håll och kanter och har för 

många blivit en livsstil. Medierna spelar stor roll i främst barn och ungdomars identifikation 

av sina idrottsidoler.130  

 

Problemet är att fotbollsspelare är individer, med både bra och dåliga dagar, veckor och 

månader. Alla spelare råkar ut för sämre perioder, inklusive ett bollgeni som Zlatan. Den 

hyllade Zlatan visar sin frustration och sitt dåliga humör genom ett beteende som inte är 

sportsligt. Det ger honom både gula och röda kort och buas ut av publiken. Själv säger han att 

han alltid har varit en dålig förlorare och har sedan barnsben haft svårt att acceptera förluster 

och ställt höga krav på sig själv.131 

 

Medias fascination för Zlatan har funnits från allra första stund. Inför sin debut i A-landslaget 

mot Schweiz är förväntningarna på honom astronomiska och medietrycket stenhårt. Han 

upphaussas som en av de mest spännande spelarna i svensk fotboll, samtidigt som han ses 

som en främmande fågel. Jan Hansson i Borås tidning skriver: ”Han är en 

undantagsmänniska som möjligen den kontinentala fotbollen sett maken till, knappast den 

svenska. Själv har jag följt vårt svenska landslag på nära håll i tre decennier utan att hitta 

någon som påminner om Ibrahimovic från Rosengård.”132 Simon Bank säger att det är 

annorlunda med Zlatan, trots att han varit tvungen att gå igenom en utvecklingsprocess för att 

få alla att inse det.  ”Det dröjde inte länge innan populistiska, fradgatuggande mediekritiker 

rasade mot att journalister framhöll Zlatan som representant för det andra, det som är 

utanför”. Sverige har haft ett fotbollslandslag i 97 år, under den tiden har fyra män med annat 

än nordeuropeisk bakgrund och namn gjort fler än tio A-landskamper. ”Zlatan är annorlunda 

i det sammanhanget, och han har förändrat Sverige en bit genom att vara det.”133  
 

Expressens bortgångne Hans Linné var en av de få journalister som Zlatan då hade förtroende 

för. Han erkänner för honom efter sitt första år i Ajax att det har varit svårt. Han känner stor 

press och när han får chansen vill han visa allt på en gång eftersom man har köpt honom för 
                                                 
129 Fundberg (2003), s 59 
130 Gripsrud (2002), s 29 
131 Bartal (2006), s 55 
132 Ibid, s 52 
133 Bank (2005), s 35 
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en stor summa pengar. Det fungerar inte eftersom han har för bråttom. Dessutom bor han 

ensam och vardagslivet helt ensam fungerar inte för honom.134 

 

Hans växande popularitet har på senare år dragit många nya grupper av supportrar till 

fotbollen som annars inte skulle ha fastnat för fotboll. Han är en omåttlig omtalad spelare som 

ofta skapar rubriker. I Sverige börjar man under hans tid i Ajax förstå att han är något utöver 

det vanliga. Intresset för honom gör att media skriver sådant som Zlatan upplever som 

felaktigt och att han motarbetas. Han bestämmer sig för att inte tala med pressen.135 Det är 

inte ovanligt att han hängs ut i media så fort tillfälle ges. Hans avsky mot medias intrång i sitt 

personliga liv gör honom rasande. Zlatan inleder en bojkott mot Aftonbladet som pågår än 

idag.  

 
4.1.5 Att stjäla en straff och den traditionella svenska 
modellen 

 
Det är mitt i detta turbulenta förhållande med media som Zlatan mitt i en landskamp får 

infallet att ta en straffspark avsedd för en annan spelare. Episoden om den ”stulna” 

straffsparken utforskas och analyseras nästa dag på sex sidor med text och bild i Aftonbladet.  

Proportionerna är massiva och överdrivna. Uppmärksamheten och upprördheten kring 

straffsparkssituationen fortplantas i olika form och grad när media skildrar händelsen. Segern 

i EM-kvalmatchen, att Zlatan gjorde två egna mål och bidrog till två andra, är av underordnat 

och nästintill utraderat. Straffsparkssituationen utlöser en mycket stor produktion av texter i 

media som har den specifika situationen som utgångspunkt, men som har en bredare ambition 

att beskriva Zlatans person som helhet136. Det är en mediestorm som bryter ut, starkast i båda 

kvällstidningar som ingår i Furviks material. Proportionerna är massiva och överdrivna. Det 

är genomgående negativa omdömen som görs från kritiska ”Fotbollssverige”, d v s spelare, 

tränare, experter och läsare. En del av texterna vänder sig till Zlatan med direkt tilltal, t ex 

”Fan, Zlatan!” eller tal om ”svensk logik” tas upp.137 Utöver den fräcka tjuven-temat, kan 

man skönja i den mediala personkonstruktionen, den egoistiske och arrogante individualisten 

med stort ”egotripp”, ”osolidariskt beteende”, ”en figur som gör som den vill har Sverige 

inget behov av” och ”okamratlig”. Det förekommer även andra mer positiva teman som det 

kontroversiella geniet men ofta med negativt laddade attribut som t ex ”bakslug juvel” och 
                                                 
134 Bartal (2006), s 68 
135 Bartal (2006), s 67 
136 Ibid, s 57  
137 Ibid,s 63ff 
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temat om det omogna och impulsstyrda barnet som ”konstig spontan impuls han har” eller 

”simpelt och omoget”. Det fjärde temat handlar om ett öppet annorlundagörande, ”Zlatan 

skiter i Landet Lagom” eller att han ”skapar oro i ett väl sammansvetsat lag som Blågult” är 

bilder som ges som i sin kontext ställer Zlatan mot, eller utanför, de övriga spelarna i 

landslaget som jobbar ”för kollektivets bästa” med hög ”lagmoral och laganda” och 

”arbetsvilliga grovjobbare”. En 21-åring har i sin iver att göra mål brutit en oskriven regel, 

han har förbigått en förbestämd turordning och ”stulit” straffen från den ”förste 

straffläggaren” Kim Källström.138  

 

Oskrivna lagar är inte att leka med och den svenska kulturens Jantelag gör sig påmind. Det 

betonas vid upprepade tillfällen hur landslagets spelare är och ska vara och läsaren förstår att 

Zlatan inte är sådan. Han kan inte följa det svenska landslagskollektivets regler. Hans 

impulsivitet och improviserande ses som själviskt, negativt och ”osvenskt”. En kommentator 

uttrycker det som att Zlatan helt enkel, ”saknar social kompetens”, andra menar att det han 

gör, gör han bara för sin egen skull.139 Bartal säger att detta leder till en debatt om nationell 

identitet om vad en spelare med invandrarbakgrund får göra och inte göra i Sverige.140 

 

Det blev stor uppståndelse kring Zlatans etikettsbrott. Att stjäla en straff i ”Landet Lagom” 

visade sig vara en oaccepterad överträdelse, som att trotsa en generals order ut i krig. Efter 

målet springer ingen i landslaget fram för att gratulera Zlatan, en slags kollektiv protest, men 

när laget i medietexterna tillfrågas om reaktionen, menar de att målet innebar att en redan 

överlägsen seger bekräftades eller att målet var betydelselös och de var för trötta för att 

springa över hela plan, alltså ingen egentlig kritik. Lagkaptenen Olof Mellberg försvarar 

Zlatans beteende i media och ser det som ett tecken på Zlatans vilja att improvisera och vara 

kreativ. I en senare intervju säger Olof Mellberg att Zlatans agerande vid 

straffsparkssituationen ”visade att han tar ansvar” och ”visar pondus”. Budskapet är att 

individualism inte bara behöver vara egoistisk och negativ, utan även positiv för kollektivet 

som helhet. Ett ovanligt budskap som är raka motsatsen till psykologintervjuer som får Zlatan 

att framstå som en obegriplig och narcissistisk impulsstyrd varelse som ”orsakar störningar 

och psykiskt energiläckage”.141 Kim Källström, som var ämnad att lägga straffen, var 

förbannad men tonade liksom de flesta lagkamraterna ner konflikten efteråt. Kim ville lägga 
                                                 
138 Furvik (2004), s 56  
139 Ibid, s 58 
140 Bartal (2006), s 101 
141 Furvik (2004), s 59 
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straffen men när Zlatan tog bollen sa Kim att det var okej. Landslaget pratade inte mer om det 

och förbundskaptenen vill tona ner konflikten till ”Det är inget allvarligt. Det är en 

detalj”.142 Aftonbladets Simon Bank tar tillfället i akt och tar på sig hårdhandskarna. 

Expressens Mats Olsson däremot tillhör den minoritet som tar Zlatan i försvar. Han menar att 

reaktionerna är symptom på en fotbollskultur där man tidigt blir uppfostrad att följa de regler 

som tränaren har utan att ifrågasätta. Den här incidenten väcker obegripliga primitiva 

känslor.143 Zlatans egen reaktion är förvåning, men inser till slut att han brutit mot en oskriven 

lag och måste klara av situationen. Redan i samband med kvällens middag håller han tal och 

ber Kim om ursäkt. Dagen efter håller han presskonferens på hotellet, men inte för att be om 

ursäkt utan för att skälla ut media. En fejkad kontaktannons i Aftonbladet har gjort Zlatan 

mycket upprörd och stället ultimatum. ”Det börjar gå för långt. Ni ska visa mig respekt. Vi 

får ändra på det på något sätt. […] Gör ni misstag får ni inte intervjua mig. […] Gör ni 

misstag mot mig så kommer ni inte tillbaks till mig. Punkt slut” och förklarar samtidigt sin 

syn på straffsparken.144 

 

Återigen kommer diskussioner upp om värdet av den traditionella svenska modellen som gått 

i arv från Olle Nordin, Tommy Svensson och Lagerbäck-Söderberg. En verksamhet som 

bygger på vissa grundläggande begrepp: organisation, disciplin, laganda och allas lika värde. I 

samband med det får Zlatan hård kritik, eftersom han struntar i detta och bara litar på sig 

själv. Borås tidning skriver: ”Den sortens egofixerade stjärnor är ingen ovanlighet i andra 

landslag”, men mellan raderna kan man enligt Bartal och Furvik skönja en tolkning om att 

Zlatans egoism är ett uttryck för hans bristande svenskhet. Något som ses som kärnan i 

konflikten: förhållandet mellan svenskar och invandrare. Riksskandalen handlade inte bara 

om en spelare som struntat i en oskriven lag, utan om vem det var som hade gjort det och när 

det hade gjorts. Nämligen under en landskamp då spelarna är klädda i svenska flaggans 

färger. Händelsen med Ajaxstjärnan Zlatan ses av Bartal som ett exempel på hur ursprung och 

rasism kan påverka bilden av en person. Glöden efter den eldstormen har svalnat något, när 

den får liv igen. När ”soldaten” Zlatan tackar nej till U21 landslaget är diskussionerna åter 

igång. När landslagsarmén kallar är det en plikt att svara ja, kliva fram, ställa upp och göra 

rätt för sig. Många tidningar skriver ordet ”svek”. Zlatan förklarar sig med att han behöver tid 

                                                 
142 Furvik (2004), s 58ff 
143 Bartal (2006), s 106 
144 Ibid, s 113 
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för återhämtning och att han är sliten i ljumskarna som tagit mycket stryk den senaste tiden, 

trots det finns skadeaspekten inte alls med.145 

 

 ”Helheten i textutbudet framstår för läsaren som gåtfull och förvirrande då texternas 

utgångspunkter är mycket olika rent innehålls- och faktamässigt.” Det är inte förrän någon 

dag senare som Zlatans skador blir självklara och ”då används dem framförallt för att inleda 

en ny konfliktfylld fas, nu mot landslagsledningen, trots att ”hela sanningen” finns att finna 

redan den första dagen i samma tidningar som nu attackerar förbundsledningen”.146  
 

Det går bra att slå igenom med utländsk bakgrund, om man passar in i kollektivet, där hyllas 

hjältarna för sin lojalitet snarare än för sin målfarlighet147.  Vintern 2003 säger Zlatan 

följande: ”Jag vill spela för svenska folket. De höjer mig och då försöker jag ge lite tillbaka. 

Jag tror de vill se sina fotbollsspelare. Jag kommer alltid att ställa upp för svenska 

landslaget. Varje gång jag tar på mig svenska landslagets tröja känner jag mig stolt över att 

få representera Sverige.”148 

 Zlatans rykte kan vara fantastisk på kontinenten men hemma i Sverige råder den gamla 

vanliga Jantelagen. ”Du skall inte tro att du är något bara därför att du spelar med en 

storklubb utomlands och råkar vara landets mest värdefulle fotbollsspelare”.149 Simon Banks 

har i sin bok, ”I huvudet på Zlatan Ibrahimovic” (2005), ägnat flera sidor åt ett långt ånger- 

och hyllningstal, där han ursäktar sig för en del av hans egna påhopp på Zlatan efter 

straffsparkssituationen. Anledningen är han i efterhand själv tycker att omfattningen av 

kritiken som gavs var obefogad. Han vill föregå med gott exempel.150 

 

4.1.6 Zlatans syn på Zlatan 
 

Zlatans mest kontroversiella egenskaper är utan tvekan när han pratar om sig själv i tredje 

person, något som brukar förknippas med stora monarker. Ett exempel är när han som 

nittonåring på en presskonferens tillfrågas om han påminner om någon annan europisk 

forward, svarar han: ”Nej, det finns bara en Zlatan”. Detta tolkas som ”osvenskt” och 
                                                 
145 Bartal (2006), s 112 
146 Furvik (2004), s 65 
147 Bartal, s 113 
148 Bank, Simon (2005) I huvudet på Zlatan Ibrahimovic, s 65  
149 Ibid, s 111 
150 Bank (2005), s 29ff 
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”kaxigt”.151 När han förlovat sig med sin flickvän och blir tillfrågat vad hon fick i 

förlovningspresent säger han: ”Vad hon fick? Hon fick Zlatan.”152 

  

Väl i Ajax får han problem med sin tränare som menar att Zlatan är ”full av sig själv, alltid är 

negativ och lyssnar inte på andra”. Han får mest sitta på avbytarbänken. När målgörandet 

äntligen kommer igång säger spelaren som aldrig är nöjd med att vara en i mängden: ”Nu vet 

Holland vem Zlatan är”.153 

 

På frågor om Zlatans popularitet och varför ungdomar är så förtjusta i honom svarar han 

Aftonbladets Robert Laul: ”Jag vet inte. Jag är ung. jag glänser. Jag dominerar. Nä, ärligt 

talat jag vet inte. Du får fråga dom. Jag spelar bara fotboll”.154 Så här säger Simon Bank om 

honom: ” Zlatan är extremt skicklig, har en extremt annorlunda bakgrund och är som person 

charmig, rolig, och attraktiv i bred bemärkelse. Det gjorde att han fick en intensiv relation till 

media redan från början […]” 155 

 

Zlatan är en spelare som alltid har trott på sig själv och sagt högt till de som ville lyssna att 

han ska bli bäst i världen, även detta är något som inte är vanligt i Sverige. Zlatan går alltid 

sin egen väg, dribblar vidare och ökar ständigt i värde, hans status ökar för varje år som går, 

Zlatan är ju som bekant Zlatan.  
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
                                                 
151 Bank (2005) s 18 och Bartal (2006),  s 53 
152 Bank (2005) s 129 och Bartal  (2006), s 47 
153 Bartal (2006), s 63 
154 Ibid, s 100 
155 Ibid, s 77 
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Kapitel 5 

 5.1 Intervju med spelare 

Vi har intervjuat den 30-åriga fotbollsspelaren Abgar Barsom. Mittfältarens fotbollskarriär 

startade i Forward BK, vidare till Djurgården där han stannade till 2002 då han köptes av 

holländska SC Heerenveen. Därefter var det hem till Djurgårdens IF igen och kvar där fram 

till 2006 för att sedan pröva lyckan i den grekiska klubben Messiniakos FC. Idag spelar Abgar 

för Örebro SK. Abgar har också spelat sex landskamper för U18-laget. 

Abgar har en del meriter, bl. a blev han svensk mästare med Djurgården IF år 2002 och 2005. 

Åren 2002, 2004 och 2005 vann han Svenska Cupen. Abgar blev också utsedd till Årets 

nykomling 2001 och Månadens spelare i Allsvenskan samma år. 

Abgar är krist-ordodox och hans föräldrar kommer från Turkiet men han är född i Sverige. 

Abgar växte upp tillsammans med sina föräldrar och syskon i Enköping. Abgar berättar att 

han redan tidigt fick ta hand om sig själv och hemifrån alltid fått lära sig att ta eget ansvar. 

Detta har gjort honom till en individualistisk människa med en stark mentalitet. Han fick 

tidigt insikten om att man måste tycka att man själv är duktig, för vem annars skulle tycka 

det? Abgar, som var yngst i syskonskaran, fick lära sig tvätta, stryka och laga mat av sin 

mamma, flyttade hemifrån tidigt och var tvungen att stå på egna ben. Skolgången var normal 

och Abgar berättar att han hela tiden visste sitt eget värde. Idag föreläser Abgar ofta i skolor, 

har ekonomi och affärskap som intresse och samt deltar i fotbollskolor utöver sin egen 

fotbollskarriär. Han har jobbat för cancersjuka barn och antidrogkampanjer. Han tycker detta 

är viktigt som förebild för många yngre. 

 

5.1.1 Spelarens syn på grupp och individualister 

”Zlatan visste att han var en världsstjärna innan han blev det”, säger Abgar. Abgar anser att 

Zlatan aldrig blev accepterad när han spelade i Sverige. Om Zlatan hade varit kvar ett år till i 

Sverige hade han varit nedbruten därför att man i Sverige inte accepterar att en spelare sticker 

ut och går mot de svenska normerna. Zlatan måste hela tiden överprestera för att bli 

accepterad och eftersom han hela tiden sticker ut så har han svårt att bli accepterad av alla. I 

Sverige orkar man inte med de som sticker ut, det är lättare utomlands, menar Abgar. En 
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individualist är ett problem i Sverige, anser Abgar. Man orkar helt enkelt inte med en 

”troublemaker”. Abgar berättar att under de tre sista åren i Djurgården tvingades han att vara 

en lojal spelare och lägga sin egen kunskap och karriär åt sidan för laget.  

Zlatan växte enormt när han flyttade då Abgar anser att de är mer accepterande utomlands. De 

bryr sig inte vad Zlatan gör utanför plan bara vad han presterar. Det är prestationen som 

räknas, det är där man får sitt värde. I t ex Italien har fotbollsspelare hög status och man ska 

visa sin status där med fina bilar, kostym etc. I Sverige är det Jantelagen som gäller, man ska 

inte tro att man är någon.  

Abgar har en teori om att man inte är lika målinriktade i Sverige när det gäller fotbollen utan 

spelarna ser fotbollen som ett substitut för arbete. Abgar menar att Zlatan hade som mål att bli 

bäst i världen, inte att gå till sitt arbete fotbollen. Drivkraften för Abgar själv men också för 

Zlatan är att de älskar fotbollen. I Sverige har man skämt bort sina unga tycker Abgar. När 

han själv började spela i Superettan fick han 1000 kr i månaden. Spelare idag spelar inte för 

lägre än 15000. Unga killar får pengar tidigt och det förstör. Vi saknar överlevnadskänslan i 

Sverige, uttrycker sig Abgar. Utomlands bygger man på individualism, i Sverige på lagbygge. 

Utomlands handlar det om att överleva vardagen medans man här kan man börja jobba eller 

studera om man slutar med fotbollen. I Sverige klarar man sig alltid, utomlands måste man 

överleva vardagen, säger Abgar. 

Språket, de sociala koderna och normerna är viktiga i socialiseringsprocessen, anser Abgar, 

som är andra generationens invandrare precis som Zlatan. Han tillägger att man även inom 

fotbollen måste anpassa sig. När han själv var professionell spelare i Grekland upptäckte han 

helt andra koder än de som är i Sverige. Man var inte lika noga med tider och man hade en 

helt annan respekt för ledaren. När han däremot var i Holland så var det svårare att upptäcka 

koder. Det kan vara så att deras koder mer liknar de svenska men Abgar tror också att Holland 

skiljer sig då han anser att det inte finns någon speciell kultur i landet. Det är mångkulturellt 

med olika influenser eftersom det ligger centralt i Europa. Något som Abgar också vill 

kommentera om Sverige och lagidrotten är att alla i laget tränar på samma sätt. En mittfältare 

borde träna efter vad en mittfältare bör vara bra på, anser Abgar. Att klumpa samman alla i ett 

kollektivt gynnar inte individualisterna utan man försöker göra alla lika duktiga på allt. 

Fotboll är glädje och det får man aldrig ta bort.156 

                                                 
156 Abgar Barsom, intervju 071121, Södertälje  
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När vi frågar Abgar vad han anser om den straff som Zlatan stal från Kim anser Abgar att 

Zlatan där tappade fotfästet. Det är visserligen viktigt att våga vara hjälte men det som Zlatan 

gjorde är något som aldrig får ske. Abgar måste dock medge att Zlatan har en otrolig 

kreativitet och spontanitet som man måste ta tillvara på. ”Jag älskar spelare som berör.” 

uttrycker sig Abgar med ett leende.  

 

 5.2 Intervjuer med fotbollsledare 

Vi har intervjuat 44-åriga Roland ”Rolle” Nilsson som från och med 2008 kommer att träna 

Malmö FF i Allsvenskan. Rolle var högerback i svenska landslaget från slutet av 1980-talet 

till år 2000. Han avslutade sin karriär då men gjorde en del inhopp som spelare, bland annat 

2005 och 2006 med GAIS som han då tränade. Rolle spelade också i England med tiden i 

Sheffield Wednesday som höjdpunkt på 1990-talet. 

Många minns Rolle som straffmissaren i IFK Göteborgs klassiska europacupmatch mot FC 

Barcelona 1986. Rolle spelade också i det omtalade VM:et 1994 och slog in en straff för 

Sverige i VM-kvartsfinalen mot Rumänien 1994. Under slutet av karriären var Rolle 

Helsingborgs IF´s ordinarie straffläggare. 

Rolle har andra meriter som svensk mästare åren 1983, 1987 och 1999, han vann Ligacupen 

1991 och UEFA-cupmästare 1987. Rolle har gjort 116 landskamper och där deltagit i VM 

1990 och 1994. EM har han varit med i åren 1992 och 2000. Rolle vann också Guldbollen år 

1996 och är Sveriges genom tiderna näst meste landslagsspelare. 

Den 11 oktober i år offentliggjordes det att Rolle inför säsongen 2008 tar över som tränare i 

allsvenska laget Malmö FF. Eftersom han då har ett år kvar hos GAIS köptes han loss för två 

miljoner kronor. Tidigare har han tränat klubbarna GAIS åren 2004 till 2007 men också den 

engelska klubben Coventry City FC 2001-2002.  

Rolle har även arbetat som lärare i engelska och idrott på en skola i Helsingborg. Det var 

något han tyckte var mycket givande men när erbjudandet kom att få träna GAIS i 

Allsvenskan kunde han inte tacka nej till det utan flyttade med familjen till Göteborg. 

Vi har också intervjuat Peter Bergander, en man i 50 årsåldern, med två tonårsbarn. Peter är 

en välkänd profil i Stockholmsfotbollen med en gedigen tränarutbildning och karriär. Han har 
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tränat både seniorlag och pojklag och hans största tränarmerit är tiden som 

pojklandslagstränare. Peter har även haft en spelarkarriär som avslutades innan han var 30 år. 

Han har jobbat som grundskolelärare i 20 år och finns i Fittjaskolan i Botkyrka kommun. Han 

har en unik kombination av aspekter och förkunskaper om ungdomar som är intressanta att ta 

del av. Peter har inom fotbollen verkat som ledare på många nivåer och som lärare är han väl 

insatt i hur ett segregerat område som Fittja i Norra Botkyrka fungerar. Han har de senaste 

åren arbetat med en grupp elever på skolan där han arbetar och bildat ett fotbollslag i skolan 

som är tänkt att drivas, ”under uppsikt”, av eleverna själva. Peter ser det som en övning i 

samarbete som kombineras med medlemmarnas individuella egenskaper som ska stärka och 

utveckla sidor som självständighet, ansvar för sina egna handlingar och ansvar för andra. 

Egenskaper som hos dessa personer annars inte skulle ha kunnats göra på ett lika synligt sätt. 

 

5.2.1 Fotbollsledares syn på grupp och individualister 

Båda intervjuade tränarna är själva produkter av en gammal tränartradition i Sverige som 

präglades av lagkänslan och den kollektivistiska synen. Deras skolgång påverkades inte 

nämnvärt av deras idrottande utan de var en i gruppen. Det finns en gemensam syn om hur de 

vill uppnå resultat i en grupp. Båda ser över sitt spelarmaterial, d v s vilka individer de har att 

arbeta med och utifrån det ser de hur spelarna ska kunna utvecklas och uppnå resultat. 

Fördelen med homogena grupper är att det är lättare att uppnå resultat, men Rolle Nilsson 

menar ”att där måste också finnas bra spelare, det räcker inte med en homogen grupp”. För 

Peter innebär en homogen grupp ”ökade ramar för spelarna”. Ramen han talar om är det han 

kallar ”Baxter-ramen” som uppfanns av den kände engelsk/svenske tränaren Stuart Baxter 

som innebär en ram där spelarna fritt kan röra sig inom, men där storleken på ramen beror på 

gruppen. Beträffande svårigheterna som kan finnas i en grupp, kan det bero på, dels individer 

som inte vill rätta in sig i gruppen, dels på individer som har synpunkter på allt, men båda 

använder sig av samtal antingen i grupp eller med den enskilda individen för att hantera olika 

svårigheter i gruppen eller med individen. Det gäller allt från problem med anpassning, 

kontroverser med andra spelare eller okunskap om koder och regler eller annat 

medborgarskap.  
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Enligt Rolle är det viktigt att ”få ut så mycket som möjligt av alla spelare där spelare får 

jämka olika mycket beroende på kvalitéer man har för laget”.157 Peter tycker att hur man än 

gör kan det innebära kränkningar av antingen individen eller laget, då man ibland måste dra 

tillbaka de ramar man givit tidigare till den ena eller den andra. Elitidrottares främsta 

egenskap är enligt båda tränarna den inre motivationen, som tränaren kan påverka ganska lite. 

Elitidrottare måste ofta vara ”fullblodsegoister” för att ta sig fram, något som i Sverige ses 

med en negativ underton inom lagidrott när det blir för synligt. Vad det beror på, menar Peter 

å ena sidan, är p.g.a. det som han kallar ”den gamla stammens tränare”, en tränartradition 

med gamla engelska anor som fortfarande präglar fotbollens fostrande roll i vårt land.158 Å 

andra sidan menar Rolle att den negativa undertonen beror på att tränarna inte är vana att 

hantera situationerna i Sverige och tycker att individualister måste jobba med sin syn på laget 

och sin egen del av det. I utlandet där Rolle har spelat under en lång tid är man där för att 

”göra sitt jobb och framförallt behålla sitt jobb så länge man bara kan”, man är inte lika 

social som i Sverige. Mycket handlar om skillnader i uppfostran och samhället i övrigt, anser 

han.159 Peter menar vidare att den gamla stammen han pratar om börjar förändras. ”Det gamla 

förstör för individen” säger han och tror att fotbollen håller på att bli mer individanpassad och 

friare. Han ser att ”alla är individer på plan” till skillnad från den tidigare mer kollektiva 

synen. Problemet, enligt Peter, för vidare utveckling av en mer individualistisk syn är 

”inkonsekvensen bland ledare”. Zlatans roll i förändringen är uppenbar, enligt Peter, ”Han 

har blivit en idol för många ungdomar idag”.160 Även Rolle ser en förändring av fotbolls-

/lagkulturen i Sverige med fler synliga individualister i lagidrotten som allt mer liknar det som 

sker utomlands. Media ger också mer utrymme idag för dessa individer jämfört med tidigare 

och Zlatans kontroversiella personlighet har bidragit till en förändrad syn, menar han.161 Nya 

erfarenheter både från utländska spelare här och från proffslivet i Europa bidrar till en 

utveckling av fotbollen i Sverige, menar Peter och avslutar med följande metafor: 

”Missbildningar i arvsanlag är det som fört människan framåt”162  

 

 

                                                 
157 Roland Nilsson, intervju 071220, Göteborg 
158 Peter Bergander, intervju 071220, Norsborg 
159 Roland Nilsson, intervju 071220, Göteborg 
160 Peter Bergander, intervju 071220, Norsborg 
161 Roland Nilsson, intervju 071220, Göteborg 
162 Peter Bergander, intervju 071220, Norsborg 
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5.3        Intervjuer med idrottslärare 

Vi har intervjuat två idrottslärare för att undersöka deras syn på individualister och hur de 

arbetar med framgångsrika elitidrottare i samband med skolans idrottsämne. Vi har velat 

undersöka om elitidrottande elever har svårigheter med eller påverkas av idrottsämnet på 

något sätt samt om idrottslärarna förhåller sig olika till dessa elever eftersom man känner till 

deras idrottsframgångar, ställer man högre krav på sådana elever? Det har varit av intresse för 

oss att veta lite om vilket syfte lärarna ser för dessa elever som redan tränar väldigt mycket 

vid sidan av skolan.  

Den första läraren vi har intervjuat är, Karin Jutterström, 26 år och relativt nyutexaminerad 

med lång idrottserfarenhet. Hon har elitidrottat och varit aktiv inom flera lagsporter, både 

sommar- och vintersporter. Den andra läraren är, Håkan Jensgård, 34 år, har arbetat som 

idrottslärare i åtta år och har tidigare spelat fotboll på elitnivå. Båda våra intervjupersoner 

hade erfarenheter från lagidrotten. Den egna erfarenheten tror vi har relevans för deras syn på 

individer med liknande bakgrund som de själva. 

 

5.3.1 Lärarnas syn på grupp och individualister 

Intervjufrågorna var tänkta för att se om elitidrottande ungdomar kan tänkas visa svårigheter i 

samband med skolans idrottsämne. Intervjusvaren skiftade ibland mellan lärarna. Karin 

upplevde att de flesta som är duktiga inom en idrott är ödmjuka och har en oväntad låg profil, 

både tjejer och killar. Båda upplevde att vanligast är att idrottsframgångarna visar sig i en 

överlägsenhet i motoriken jämfört med övriga elever. Det negativa enligt Håkan är att en del 

av dem har en utvecklad tävlingsinstinkt som inte skyr några gränser. Det kan ibland visa sig i 

form av fuskande för att visa sig duktig, men han menar att ”allt naturligtvis beror från 

person till person och den personliga mognaden”. Klart är att de eleverna oftast syns på en 

gång och används då och då för att i pedagogiskt syfte visa moment som de behärskar för 

övriga elever i sin egen klass, Håkan tyckte att ”det är viktigt att få visa att man är duktig” . 

Karin säger också att ”de eleverna syns på en gång” och att hon ibland ”omedvetet observerar 

en del av dessa elever lite extra”, men ingen av lärarna ansåg att de själva, åtminstone 

medvetet, särbehandlade dessa idrottare. Karin har erfarenheter av särbehandling i form av 

höga betyg utan att egentligen ha presterat tillräckligt, hon fick själv högsta betyg trots en svår 
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knäskada och frånvaro en hel termin, allt efter gamla meriter. Håkan har själv gett betyg till 

en elitidrottande elev på skolan som varit sjuk en längre tid, med just gamla meriter i åtanke. 

Båda ser att en del idrottare saknar bredd och då blir idrottsämnet ett tillskott som blir positivt 

för dem. I frågan om vad idrotten kan ha för syfte för elever som redan idrottar mycket så 

menar båda lärarna att de elever som är överlägsna i idrott kan behöva träning till exempel i 

ledarskap och samarbete, även det ett av läroplanens mål med skolans idrottsämne. Karin 

undviker konsekvent tävlingsmoment i sin undervisning och vill ha en lekfull stämning. Båda 

anser att eleverna inte bedöms efter resultat, utan efter egen utveckling. Syftet med 

idrottsämnet för elitidrottande elever ses av båda lärarna som främst ett sätt att testa nytt, till 

exempel få möjlighet att öva på att leda egna lektioner som också är ett av läroplanens mål, 

samt att eventuellt bredda sig, finna rörelseglädje och ha samarbete med andra än de man 

alltid tränar med. ”En process i det livslånga lärandet som skolan är med och utvecklar” 

säger Karin. I frågan om mycket individualistiska elever har Karin, kanske p.g.a. sin korta tid 

som lärare, inte haft några extrema elever, medan Håkan säger sig ha träffat en ”Zlatan” på 

åtta år. ”Det var en begåvad och ganska stökig elev med en del sociala problem” säger han. 

Båda är överens om att elever med egenskaper som liknar ”Zlatan” absolut kommer att bli 

mer och mer vanliga i framtiden. De inser att Zlatan håller på att bli en stark förebild för 

många ungdomar och Håkan tycker t o m att det är konstigt att inte fler har visat sig redan nu. 

Han menar att läroplanen trots allt är formad för att bemöta alla som enskilda individer utifrån 

deras individuella egenskaper. Så kravet och förutsättningarna finns egentligen redan nu. På 

frågan om hur man hanterar elever som inte vill följa gruppen, eller som visar starka 

individualistiska egenskaper tror båda att dialog är den bästa metoden för att hitta långsiktiga 

och förtroende ingivande lösningar. 
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Kapitel 6 
 
 6.1 Analys och resultat 

Vi har utifrån vårt insamlade intervjumaterial och textmaterial gjort en analys och i detta 

kapitel redovisar vi den samt våra resultat.  

 

  6.1.1 Diskussion 

Vi har utifrån från vår teoretiska utgångspunkt i form av begrepp och ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv, försökt framhäva vad som är relevant när man undersöker 

frågeställningen i den här uppsatsen. För att kunna svara på vår frågeställning är det av stor 

vikt att förstå begrepp som socialisation, kultur och etnicitet, nationalism, grupper och 

grupprocesser, lagidrott och fotboll, interkulturellt förhållningssätt, m fl. Vi måste vara 

medvetna om att dessa begrepp är faktorer som spelar in när situationer uppstår där 

individerna inte följer föreskrivna normer och förväntningar som finns bland människor. Det 

framgår, bl. a av läroplanens texter att det är av vikt att lärare inom skolan eller ledare inom 

idrotten anpassar sig till och anammar en ny syn på dagens individer. Samtliga ledare anser att 

den individualistiskt orienterade synen är på väg att bli vanligare än den varit tidigare inom 

lagidrotten och skolans läroplan talar också för en sådan syn. Ett gemensamt svar från 

samtliga intervjuade personer är dialogen/samtalet som möjlig väg att nå individer med stark 

fokus på sig själva för att ha möjlighet att kunna uppnå en ömsesidig förståelse. Lärare och 

idrottsledare bör inta ett interkulturellt förhållningssätt som gör att de blir medvetna om sina 

egna föreställningar och sin egen kultur för att möjliggöra mötandet av människor med en 

annan kulturell bakgrund. Läroplanen tar upp vikten av att bevara och ta vara på varje 

individs egna egenskaper och erfarenheter för att denne ska få en maximal individuell 

utveckling. Den svenska kulturen är grunden till den svenska nationalismen som det svenska 

samhället bygger på och som gör att det finns gemensamma förväntningar på hur man agerar i 

olika sociala sammanhang. Exemplet vi har använt oss av för att visa att denna nationalism är 

av vikt, först och främst genom mediebevakningen av Zlatan Ibrahimovic, som ofta har getts 

negativa egenskaper som bygger på ett osvenskt beteende, som i sin tur bygger på den 

invandrarbakgrunden han har och uppväxten i Rosengård. För det andra har Zlatans ovilja att 
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underkasta sig kollektivet visat sig vara en stor orsak till problem både i skolans idrottsämne 

där han blev underkänd i årskurs 8 och inom fotbollen.  

Den svenska nationen har fått erfara något helt nytt med Zlatan, en ny sorts svenskhet. Han är 

inte bara en person med icke-svensk etnisk bakgrund, han har, trots exkludering pga. av 

regelbrott och ett icke normativt förhållningssätt, dvs. att öppet sätta sig själv före kollektivet 

och sakna ödmjukhet, lyckats få oss att skapa en ny ”ism” som vi har valt att kalla: 

”Zlatanismen”. Det skulle kunna stå för en våg av extrem svensk nyindividualism (vår anm.). 

Zlatan har inte bara stärkt nationens anseende genom sina framgångar både hemma och 

utomlands, han har också banat väg för fler individualister och öppnat för nya normer inom 

lagidrotten. Detta är vi övertygade om kommer att sprida sig till skolans värld som redan idag 

har en läroplan som kräver att man möter varje individ på dennes egna villkor.  

Nya svenskar med annan kulturell bakgrund är en självklar del av vårt samhälle idag och de 

nya svenskarna bidrar till en ny mångfald av personligheter som bryter mot tidigare rådande 

kulturs normer och som kommer att innebära att fler individer med liknande egenskaper 

kommer fram tids nog. Med denna insikt, tillsammans med den svenska kulturens 

komplexitet, vill vi försöka bidra till att underlätta de framtida pedagogernas förståelse av 

ungdomar med liknande socialisering och karakteristik. Det vi ser hos Zlatan är något annat. 

Han har vågat gå sin egen väg, vågat behålla sin individualitet. Kanske har han känt att han 

inte har något att förlora. Han kände sig kanske lägst ned på en hierarkistege som en fattig 

pojke med invandrarbakgrund i en trasig förort i Malmö. För honom handlade det om att ge 

allt. Precis som Abgar Barsom sa i intervjun, så handlade det kanske om att överleva för 

Zlatan.  

 Aftonbladets Simon Bank, som skrivit hundratals artiklar om Zlatan, säger att Zlatan är 

intressant för media därför att han är enastående skicklig, har en extremt annorlunda 

bakgrund, är charmig, rolig och attraktiv i bred bemärkelse, något som har skapat en relation 

till media från början. ”Inte ett äktenskap utan en brinnande affär” säger han före VM 2006. 

Furvik och Bartal bevisar med sina texter om Zlatan, att Jantelagen och den svenska 

överhetligheten, vi talar om i kapitlet om svensk kultur och etnicitet, har betydelse för 

bedömningen av Zlatan i Sverige. Inte sällan tas hans bakgrund upp som något som syftar till 

att han osvensk inte bara till sättet. Det samma gäller attributet ”bråkig” som han ofta tilldelas 

i media som är negativt värdeladdat i ett Sverige där duktighet premieras. Zlatan som 

”problem” handlar egentligen om hur ledarna hanterar honom och gör honom och laget 
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framgångsrikt. Individualister som Zlatan kräver andra typer av ledare som ser deras 

egenskaper och ger dessa spelare utrymme. Vi har i våra teoretiska perspektiv förklarat att ett 

interkulturellt synsätt är ett pedagogiskt förhållningssätt som vi tror är viktig när det gäller att 

bemöta olika individer i både idrottslag och i grundskolan, inte bara personer med annan 

etniskt bakgrund. Det handlar om att som lärare vara medveten om egna föreställningar och 

värderingar samt att ha en intention att åstadkomma förändringar i sättet att angripa 

problemen som kan tänkas uppstå.  

Utifrån Arnstberg, Catomeris, Aspelin och Meads teorier, menar vi att mycket med den 

svenska kollektivt tänkande kulturen är så fast förankrad i våra rötter att vi är omedvetna om 

det. Det handlar om en ”hemmablindhet” som gör det svårt att acceptera Jag-beteenden och 

våga lämna större utrymme åt de individer som har ett behov av att låta Jaget styra sina 

handlingar. Vi väljer kollektivet på bekostnad av individen trots att det i förlängningen 

hämmar vår egen utveckling.  

Vi skulle kunna sammanfatta den svenska nationens ”lagomhet” som en lösning som har 

passat ett kollektivt inriktat och homogent folk, där individualismen sällan godtagits som 

beteende, utan att sätta sig själv före andra har setts som en negativ egenskap. Jantelagen är 

ett exempel på det. 

Ur ett grupperspektiv kan man beskåda olika fenomen. Människor är beroende av varandra 

och samverkar för att få ett fungerande samhälle eller fungerande grupper. För att detta skall 

fungera på bästa sätt finns formella och informella normsystem och människan hanterar och 

möter dessa på olika sätt. Vissa konforma människor uppvisar tillit till gruppen och dess 

medlemmar och blir en del av den stora massan, medan andra individer är mer självgående 

och initiativrika. Konflikter i grupper är vanligare om gruppen är heterogen, men å andra 

sidan är heterogena grupper, som kan hantera sina konflikter, kreativare. Våra fotbollsledare 

har också svarat i intervjuerna att homogena grupper är lättare att arbeta med. Det finns dock 

en tunn linje mellan att frångå normerna något och att bryta dem. Om en individ bryter mot 

gruppens normer delas olika sanktioner ut. Straffen som Zlatan stal skapade ett ramaskri med 

konsekvenser för Zlatan, även om inte alla är synliga utåt. Det handlar om att balansera 

mellan sina egna och gruppens behov. 

Som individ i gruppen är också självuttrycket viktigt och den påverkar vår förståelse. Det är 

viktigt i gruppen att individerna vågar visa mycket av sig själva för då ökar förståelsen för de 

andra i gruppen och detta stärker gemenskapen. Även självkänslan är viktigt för individen och 
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självkänslan är beroende dels av hur vi själva ser på oss själva men också av den bekräftelse 

och respons vi får av andra människor.  

Som ledare av gruppen handlar ledarskapet om att nå ett gruppmål samt att bevara gruppens 

sammanhållning. Tidigare handlade ledarskapet om vem man var som ledare men idag 

fokuseras det mer på funktionellt ledarskap, hur ledaren är. Den nya ledarstilen kan är 

förmodligen mer tillåtande än den traditionella och detta gynnar förmodligen individualister 

idag. 

Viktigt för individen, gruppen och just inom sportens värld är självförtroende och motivation. 

Sociala motiv värderas högre i lagsporter än i individuella sporter. Inom individuella sporter 

sätter man egoorienterade motiv som motivation men i lagsporter är det viktigare att se efter 

hela laget. När individuella insatser i ett lag leder till vinst kallas det samarbete. Konkurrens 

är dock viktigt t ex i ett fotbollslag så att man som individ tvingas prestera sitt yttersta för att 

få behålla sin plats i laget och inte konkurreras ut av någon duktigare. Genom studier kring 

sammanhållning i grupper och prestation har man sett att om man presterar bra i gruppen så 

ökar sammanhållningen. Tidigare trodde man att god sammanhållning i laget skapade 

framgång, men så tycks det alltså inte vara. Om man tar Zlatan som exempel så kan man se att 

Zlatan, med sin individualism, skapar framgång för hela laget.  

Vi nämner lagidrottens traditionella och kollektivistiska syn i Sverige som exkluderar och 

motarbetar individer som inte följer de oskrivna reglerna och föreskrivna normerna. Vi tror att 

det finns många individualister därute. Zlatan verkar ha banat väg för en ny svenskhet inom 

lagidrotten och vi tror att de i framtiden kommer att synas mer och mer. Vi kommer i vårt 

framtida yrke att stöta på elever som är som Zlatan och dessa individualister måste mötas som 

de individer de är. Precis som Läroplanen kräver också att vi möter varje individ utifrån deras 

personliga förutsättningar, egenskaper och erfarenheter. Alla är vi enskilda individer och alla 

vet att vi är en del av en grupp och av ett större sammanhang, precis som Zlatan vet att han är 

medlem i ett lag. Individualister tvingas ständigt in i en gruppkultur där det finns en risk att de 

själva reduceras som individer och där det inte alltid ses till deras bästa. Många individualister 

presterar bättre resultat på egen hand och sämre i samarbete med andra. Inom skolans värld 

verkar den individanpassade synen, som pedagogerna och idrottsledarna nämner i våra 

intervjuer, ännu inte har kommit till användning av ännu eftersom de inte upplever att den 

typen av elever är så vanlig.  
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Även om etnicitetsbegreppet verkar vara närbesläktat med nationalitet och nationalism har vi i 

vår uppsats fokuserat på den svenska nationalismens föreställningar om nationalitet för att 

synliggöra hur individer med annan etnisk bakgrund, som agerar utanför normerna för 

svenskhet, drabbas hårt av den egna nationen. Invandrare kan känna ett behov att hävda sig 

beroende på att de kanske redan som barn kan särbehandlas på ett negativt sätt, något som gör 

att de, precis som Zlatan, känner att de är tvungna att vara tio gånger bättre än svenska barn 

för att komma lika långt.163 Tydligt är att individens Jag/Mig formas på väldigt olika sätt hos 

olika människor och vi skulle kunna säga att individualister som Zlatan tillhör revoltörerna 

som styrs av Jaget. Det är en mänsklig egenskap att stå sig själv närmast, men detta 

motarbetas av både samhälle och skola och gör att individualister egentligen inte behandlas 

demokratiskt, menar vi, eftersom de tvingas till ett beteende som inte passar deras 

personlighet.   

 

Zlatan har under sin tuffa uppväxt visat en ovanlig stark tro på sig själv, ett osvenskt beteende 

som kanske skulle kunna förstås bland friidrottare, simmare, golfare eller tennisspelare, men 

som man inom lagidrotten har haft svårt att acceptera. Detta är något som verkar ha delat 

Sverige och skapat stora klyftor både bland fotbollsintresserade och icke-fotbollsintresserade 

svenskar. Den svenska lagandan och grupporienterade syn har vid mer än ett tillfälle visat sitt 

missnöje mot Zlatan. Individen verkar inte få gå före gruppen och han har vid upprepade 

tillfällen gått emot den svenska etablerade kollektiva filosofin.  

 

Städerskans son i marginaliserade Rosengård har sett till att skapa och ta vara på sina egna 

förutsättningar genom stor glädje, intresse, vilja, självcentrerad disciplin och inte minst talang. 

Utan hjälp från någon såg han alltid till som barn att äta i tid och på en skruttig cykel, aldrig 

missa en träning.  

Respekt är ett viktigt ord i Zlatans ordförråd. Det låter gammaldags, men blir en central 

drivkraft i den framgångsrika fotbollskarriär som väntar i Europa. Han visar sig vara en 

familjens man som skyddar och prioriterar de sina. Två tydliga exempel på det är, dels när 

han 20-år gammal firar ligaguldet som han själv har avgjort med ett Golden Goal164, med sin 

mamma som är på besök i Amsterdam i stället för med sina lagkamrater165 och det andra när 

                                                 
163 TV4 program, 8 oktober 2007 
164 ”Golden Goal” innebär att en match avgörs med det lag som gör det första målet i förlängningen vinner 
matchen. När målet är gjort är matchen slut oavsett hur mycket tid som än återstår av förlängningen. 
165 Bartal (2006), s 68 
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han väljer bort sitt ”catchiga” namn Zlatan från matchtröjan mot familjenamnet Ibrahimovic 

av respekt för sin far och sin familj.166 

  
Zlatans uppväxt är ett utomordentligt exempel på ett område med många barn till invandrare 

som är födda och uppvuxna i Sverige som omfattas av ett diskrimineringsmönster av etnisk 

grund, vad gäller till exempel boende, arbete och vardag där många barn har en kollektiv och 

undermedveten marginaliserad och stigmatiserad bild av sig själva. I sådana områden är det 

främst inom idrottsvärlden, som dessa barn och ungdomar oftast kan nå en helt annan status 

än inom andra samhällsområden.167 För Zlatan var det så. Hans tro på sig själv och hans 

brinnande intresse för fotbollen blev nyckeln till en fantastisk klassresa som trots hans 

självklara talang, inte var problemfri. Det traditionella svenska synsättet att kollektivet 

kommer före den enskilda spelaren gör att Zlatans uppenbara individualism betraktas i Malmö 

FF som en avvikelse, ett tecken på brist på självkontroll och disciplin. Han gör inte alltid som 

tränarna vill i en viss situation, men jobbar hårt och gör sitt bästa men på sitt sätt, enligt Jan-

Ove Kindvall. En del av hans metod är att leva på sin individualism.168  

 

Idrottsvärlden var Zlatans väg för att uppnå sin dröm. Han hade kunskapen, talangen, den 

rätta inställningen och viljan. Vad kan man mer begära av en elitidrottsman?  Problemet var 

att man krävde något som inte var möjligt för den unge Zlatan och som var nära att krossa 

drömmen som idag är verklighet. Man ville disciplinera honom och accepterade inte att 

Zlatan var en ”Zlatan” och gjorde sådant som inte andra gjorde. Han passade inte tillräckligt 

ofta, han byggde träningsövningar med egna idéer mitt under pågående övning och det 

irriterade inte bara tränarna utan även lagkamraterna och andra runtomkring. Kollektivets 

”röst” var återigen viktigare än individens inre drivkraft. Väl ute bland andra individualister 

dröjde det inte länge innan han slog igenom och blev en av Europas mest kända och ansedda 

fotbollsspelare.    

 

Trots samhällets tal om jämlikhet och tolerans var Malmös kollektivt inriktade verksamhet 

nära, med sin negativa attityd till kollektivets motsats, att göra med Zlatan det som görs och 

präglar många människors liv i vår mångkulturella Sverige av idag, att inte släppa fram eller 

att ständigt vilja disciplinera icke-normativt beteende på bekostnad av prestationen.169 Abgar 

                                                 
166  Bartal (2006), s 97  
167 Catomeris (2004), s 29 
168 Ibid, s 30 
169 Bartal (2006), s 33 
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Barsom kommenterar i vår intervju att proffskontraktet med Ajax kanske var räddningen för 

Zlatans fotbollskarriär, eftersom han var på väg att falla i kollektivets klor och troligen inte 

blivit så stor som han är. Vår studie kanske kan säga oss något om dessa individer för att 

kunna bemöta dem på ett bättre sätt i vårt framtida pedagogiska arbete i skolan. Vi tror att 

skolan har att lära från idrottens värld  när det gäller hanteringen av individualister som 

Zlatan. 

 

Öppenhet och lyhördhet, eller s.k. kulturkompetens, är därför egenskaper som i dagens 

Sverige kan, eller kan komma att bli utslagsgivande för en framtida karriär170 inom de flesta 

områden. Vi ser redan nu att Zlatans osvenska egenskaper utan tvekan är på väg att spela en 

viktig roll i att förvandla tidigare kulturkrockar till viktiga kulturmöten. Det innebär i sin tur 

att en individualistisk personlighet i framtiden troligen kommer att kunna accepteras i högre 

grad än tidigare, rent av att bli accepterad. 

 

Medias reaktion på den stulna straffsparken och de upprörda patriotiska känslorna när Zlatan 

lämnade återbud till U21 landslaget visar enligt vår uppfattning att han p.g.a. sin bakgrund är 

mer utsatt för experter och journalister som retas av hans framgångar, främlingskap och 

osvenska framtoning. Det paradoxala och helt fascinerande med Zlatan är de känslomässiga 

kontrasterna man ständig slängs emellan. Den ena dagen bannlyst, den andra hela svenska 

folkets hjälte.171  

 

Det finns en samstämmighet mellan de intervjuade personernas svar i vår undersökning som 

är dialogen/samtalets möjligheter. Idrottslärarnas syn på läroplanens mål när det gäller 

individerna och att främja elevernas egen utveckling samt att använda dialog som en metod 

när elever med stark fokus på sig själva behöver ledas, verkar vara ett gemensamt synsätt för 

att finna lösningar och möta upp individualister som får problem i olika gruppsammanhang.  

Liknande svar kommer från fotbollstränarna Rolle och Peter som använder sig av samtal när 

konflikter uppstår eller behöver hitta lösningar till sådant som inte fungerar, antingen med en 

enskild individ eller med hela gruppen. Samtal kan därför ses som en viktig väg till reflektion 

för individualister som behöver utveckla andra egenskaper och sidor hos sig själv, som 

samarbete och ledarskap, lika väl som kollektivt inriktade personer behöver det motsatta med 

                                                 
170 Bodin/Fant (1995), s 8 
171 Bartal (2006), s 114 
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precis samma metod. Individualister måste, precis som andra individer, bli medvetna om den 

egenskapen hos sig själva och försöka arbeta med sig själva för att kunna bevara sina 

personliga egenskaper utan att skapa onödiga problem, vare sig för sig själv eller för andra 

utan att det är på bekostnad av sin egen drivkraft. 

Individualismen inom lagidrotten börjar sakta sprida sig i Sverige som tidigare präglats av en 

kollektivistisk syn. Det kan bero på, dels ett större utrymme i media, dels genom de många 

fler utländska spelare i svensk fotboll och fler erfarenheter av proffsfotboll bland svenska 

spelare. Samtliga ledare och lärare är överens om Zlatans positiva effekt på ungdomar idag 

och tror att de kommer att möta individualister i högre grad än tidigare. De intervjuade 

ledarna anser att Zlatan blivit ett identifikationsobjekt för många personer idag som, enligt 

ledarna, i större utsträckning i framtiden kommer att visa sig inom lagidrotten, men kanske 

även utanför. Den världen utanför omfattar inte bara övriga samhället utan också  skolans 

värld. Läroplanen är redan nu redo att ta emot dessa individer, men de har ännu inte blivit så 

många att det får konsekvenser för idrottsämnet enligt idrottslärarna. Tvärtom är 

individualisterna färre inom skolan än vad man skulle kunna tro, något som förvånar en av de 

intervjuade idrottslärarna.  

Våra intervjuer visar att det finns en förändrad syn på fotbollen idag. En gammal 

tränartradition med fokus på kollektivet verkar vara på väg att ändra riktning mot en mer 

individanpassad syn. Världen har öppnats i och med att professionella idrottsmän spelar i 

klubblag utomlands, kräver de också av de svenska ledarna ett nytt sätt att tänka när de 

återvänder till Sverige. Allt fler utländska spelare förekommer i Allsvenskan och dessa tar 

med sig sin kultur och återskapar en ny kulturbildning i de svenska leden. Precis som Abgar 

säger behöver man inom lagsporten utforma individanpassade träningar och inte en kollektiv 

massutövning, även fast det är en lagsport man utövar. Lagsporten håller på att 

individualiseras. 

De flesta ledare och lärare tror på att ge individen egna utmaningar och en egen väg till 

personlig utveckling och bra resultat. Samtalet används av både lagidrottens och skolans 

ledare som en metod för reflektion när individen hamnar i olika svåra situationer den måste 

bearbeta och förstå för att komma vidare. Det interkulturella förhållningssättet och 

ledarskapet är en viktig pusselbit som alla framtida ledare och lärare bör ha för att helt och 

hållet kunna möta ungdomar i skolan eller inom lagsporten och få dem att känna sig som de 

individer de är, bemötta på deras egna villkor. 
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Ett interkulturellt synsätt är ett pedagogiskt förhållningssätt som vi tror är viktig när det gäller 

att bemöta olika individer, inte bara de av annan etnisk bakgrund. Det handlar om att som 

lärare/ledare vara medveten om egna förställningar och värderingar sam att ha en intention att 

åstadkomma förändringar i sättet att angripa problemen som kan tänkas uppstå. Vi kommer i 

våra teoretiska perspektiv att förklara närmare vad vi menar med ett sådant förhållningssätt. 

Läroplanen kan i verkligheten vara problematisk och skapa en del konfusion när man i den 

dagliga verksamheten skall förena individanpassad undervisning och kollektiva 

undervisningsformer. Vi tänker oss en situation där det blir en obalans mellan elever som har 

kommit olika långt intellektuellt eller i sin skolutveckling men som inte inser det, till skillnad 

från dem som absolut måste utvecklas vidare. Det här kräver en mognad som inte alla elever 

har och som kan bli svår att hantera utan att eleven känner att den behandlas på ett 

odemokratiskt eller orättvist sätt. Den som inte är socialiserad in i kulturen kan det vara svårt 

att veta vilka värderingar som väger tungt och hur de skiljer sig från de egna. Vad signalerar 

vi till våra elever om de inte känner att vi bemöter dem enligt läroplanens strävansmål? Det är 

viktigt, anser vi, att betona etnicitetsaspekter och belysa hur det kan vara att leva med olika 

förhållningssätt i hemmet och i skolan. 

Det är, som Maria Borgström menar i sin artikel, en ny situation för många lärare och ledare 

idag. De måste skaffa sig nya sätt att förhålla sig till det som är förändrat och utvidga sin 

pedagogiska kompetens för att i möjligaste mån kunna vara med och bidra till alla elevers 

utveckling. Ett interkulturellt möte skapar förutsättningar och möjligheter och undviker 

missförstånd och kulturkrockar som annars kan uppstå när kommunikationen brister.172  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
172 Borgström (2004), s 37 
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Kapitel 7 

               7.1 Slutsatser och sammanfattning 

Under vår studies gång har vi kommit fram till att det finns en enighet bland samtliga 

intervjuade personer om Zlatans påverkan på Sverige och på många ungdomar idag. Han har 

med sin personlighet fått representera det nya Sverige. Det Sverige som har funnits här i 

många decennier, ett faktum av svensk mångfald som har varit svår att acceptera för en del av 

befolkningen. Man kan se tydliga paralleller mellan samhällsutvecklingen och den allmänna 

opinionen, och Zlatans historia. Han har bidragit till att skapa en samhällsdebatt om svenskhet 

och invandrarskap som fått många människor i Sverige att inse att han är helt svensk, trots sin 

etniska bakgrund, han är bara annorlunda. Han är mycket annorlunda. Han är varken eller. 

Han är både och. 

 

Alla vi har intervjuat visar en förändrad syn när det gäller att ge individen möjligheter att få 

ett eget utrymme att utvecklas, till skillnad från det som Peter Bergander kallar för ”den 

gamla traditionen” och ses som ett hinder för individen, ”det förstör för individen” är hans 

egna ord. Både Roland Nilsson och Abgar Barsom som båda har erfarenheter från 

proffsfotboll utomlands märker att en förändring är på gång när det gäller synen på människor 

med stark fokus på sig själva, s k individualister. Med gott och interkulturellt ledarskap anser 

vi att dessa individer inte behöver vara något hinder för dilemmat som kan uppstå mellan 

individ och grupp i idrottslag och skola. För att ge gruppen utveckling måste man se vilka 

individer som ingår i den. För att gruppen ska utvecklas måste individerna också utvecklas. 

Ett gott ledarskap är alltid en förutsättning för att alla individer i en grupp ska komma till sin 

rätt och att det ska finnas en demokratisk grund man står på som ledaren ska värna om. 

Läroplanen är skriven på ett tydligt sätt när det gäller att möta individen och värna om de 

demokratiska värdena. Enligt våra pedagoger har ännu alltför få elever utmanat dessa 

paragrafer genom att våga välja egna vägar, men de är övertygade om att det inom en snar 

framtid kommer att ske förändringar bland eleverna. Det återstår dock att se. 

 

Vi har kommit fram till att Zlatan, inte bara personifierar dagens mångkulturella samhälle, 

han är också en ambassadör för det. Vi har under vårt arbetes gång uppmärksammat de 

likheter hans historia har med det övriga samhällets anpassning och acceptans av det ”nya” 

mångkulturella. Hans historia bevisar hur den svenska överhetligheten gör sig påmind när 
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någon inte ser upp till den eller struntar i Jantelagens begränsande innehåll för den egna 

personliga utvecklingen av många individer. De ständiga, inte alltid subtila, påhoppen och 

diskvalificeringar av Zlatan i media, i skolan, i Malmö FF och i landslaget är bevis för det. 

Våra regler och normer ska följas till vilket pris som helst. Man ska inte vara ”bråkig”, inte 

krångla, utan vara duktigt följsam. Zlatan stod upp för sig själv och sin talang och det var fler 

som såg det. Att vara en ”Zlatan” har blivit ett begrepp som innebär att vara en extrem 

individualist. Det har utvecklat Sverige. Lagom har Zlatan börjat landa och accepteras som 

person, börjar även det mångkulturella Sverige ses som ett faktum utan återvändo. Ett nytt 

Sverige är här för att stanna. 

 

Resonemangen som förs bland spelare, idrottsledare och pedagoger i vår studie tyder, liksom 

den övriga samhällsutvecklingen, på ett paradigmskifte i vår syn på individen kontra 

kollektivet. I framtiden kan en ny syn och dessa nya resonemang hjälpa oss att tillgodose och 

utveckla många unga människor. Om vi även tillåts vara öppna för extrema individualister 

kan vi inte bara hjälpa dem att hitta egna metoder och utvecklingsmöjligheter, troligen 

kommer även andra och vi själva ha viss glädje av det. Vi kan givetvis inte generalisera med 

vår studie, den kan enbart ge oss en bild av något som kan vara på väg att förändras i 

samhället som helhet.  

 

 I Sverige har det tidigare betonats en kollektivt orienterad syn när det gäller lagidrott. Den 

traditionella svenska spelstilen har betonat kollektiva lösningar. I en sådan social miljö kan 

man fråga sig om en individuell och aggressiv talang som Zlatan egentligen kan få plats. 

Zlatan är en extraordinär talang som man inte kan blunda för. Han är en ny sorts svensk 

fotbollspelare som visar ett större Jag än Mig, men som ändå visar stor nytta för landslaget, en 

kontroversiell person både på och utanför fotbollsplanen. I vår mediecentrerade värld har det 

också blivit viktigt att locka tittare/läsare för att få sponsorer som i sin tur genererar pengar. 

Det handlar om att bjuda på något extra och tittarna vill allt mer se show och extraordinära 

finter än ett kollektivt försvarsspel.  

En slutsats vi har dragit är att individualismen håller på att ta plats i den svenska 

idrottskulturen. Att Zlatan har bidragit till det verkar man vara överens om bland våra 

intervjupersoner. Individualismen får mer plats i media än tidigare och dessutom får vi 

ständigt nya erfarenheter från utlandet via våra egna proffsspelare och de många utländska 

spelare som kommer hit. Vi lär oss att vi måste förmedla våra regler och normer och att man 
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inte bara kan utgå från egna föreställningar. Det ger oss kunskap om andra kulturer som vi 

annars inte hade haft. 

En del individualister kan få problem när de ska socialiseras in i grupper. Dessa problem kan i 

nuläget bero på ett samhälle under utveckling och förändring, där gamla föreställningar och 

en kollektiv mentalitet fortfarande lever kvar. En förändring som innebär en ny syn på 

enskilda individer och mer synlig och framlyft mångfald olikt tidigare erfarenheter, som efter 

flera generationer av immigranter i Sverige verkar vilja göra sig hörd. Kan det vara så att 

dessa eventuella svårigheter kan bero på ett stundande paradigmskifte från ett kollektivt 

tänkande till en mer globalt vanlig individualistisk syn på individen? 

I skrivande stund känns Zlatan som en betydligt mognare person och har förutom fortsatt att 

utveckla sitt Jag, börjat i större omfattning och till mångas glädje att använda sitt Mig. Han är 

nybliven far, en nyckelspelare, inte bara för sitt numera italienska lag Inter, utan även för 

svenska fotbollslandslaget och han har vunnit ett stort antal priser som andra fotbollsspelare 

bara kan drömma om. Zlatans tro på sig själv och ständiga strävan efter att bli bäst i världen 

har alltid drivit honom och är den absolut viktigaste anledningen till hans framgångsrika 

karriär. Abgar Barsom säger i intervjun att det handlar  om att Zlatan älskar fotbollen. ”Zlatan 

är Zlatan” är hans mycket egna förklaring till att han alltid går sin egen väg. En väg som varit 

kantat av himmel och helvete, men som varit ett pris värt att betala för framgångarna. 

 Budskapet i hans brösttatuering ”Only God can judge me”, som blivit titel för vår uppsats, 

känns i efterhand mer talande än någonsin när det gäller individualisternas okrönta konung 

Zlatan Ibrahimovic. 

 

7.2 Uppslag till fortsatt forskning 

Det skulle vara intressant att studera skolan inom och utom Sverige. Hur ser man på den här 

problematiken i andra länder? Intressant vore att undersöka hur den framtida mångfalden av 

nya personligheter kommer att påverka skolans arbete. Vi tror att ”Zlatanismen” har banat väg 

för fler individualister och öppnat för nya normer både inom lagidrotten och i det övriga 

samhället. Detta är vi övertygade om kommer att sprida sig vidare till skolans värld, som 

redan idag har en läroplan som kräver att man möter varje individ på dennes egna villkor. 

Läroplanen är tydlig med sina strävansmål, men än har detta krav på att individuellt möta upp 
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varje enskild elev, inte fått full genomslagskraft. Vi tror att anledningen till det skulle kunna 

vara att förändringar och nya tankestrukturer helt enkelt tar tid, men det återstår att se. En stor 

fråga som säkert inte kommer att vara lätt att svara på, men som ändå förtjänar ett försök. 

 Det vore också mycket intressant att titta på om socialiseringsprocessen i idrottslag och andra 

grupper t ex inom skolan, skiljer sig åt ur ett genusperspektiv. Är socialiseringen annorlunda 

för flickor och varför är så fallet? Vad är det som gör skillnaderna, beror det på våra 

traditionella könsmönster? Flickor tycks föredra tvåsamhet medan pojkar förekommer oftare i 

grupper. Hur klarar flickor av stora grupper? Något att studera vore också om det finns fler 

individualister bland pojkar än flickor och varför det kan vara så? Får pojkar mer utrymme än 

flickor att utveckla sin individualism inom idrotten men också inom skolan? Vad gör detta för 

individerna men också för gruppen som helhet? 

När vi tagit del av forskning kring grupper och grupprocesser har vi kunnat se att man 

generaliserar kring grupper. Det vore intressant att se på hur olika typer av grupper fungerar 

när det handlar om internalisering och socialisering av individer. Om grupper enbart består av 

kvinnor, vad innebär det då för individerna och för gruppen som helhet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 72

Referenslitteratur 
Arnstberg, Karl-Olov. (1989) Svenskhet. Den kulturförnekande kulturen. Carlssons, Malmö. 

Aspelin, Jonas. (2003) Zlatan, Caligula och ordningen i skolan. Studentlitteratur. Lund. 

Bank, Simon (2005) I huvudet på Zlatan Ibrahimovic. Scampi Förlag. Viborg, Danmark. 

Bartal, David (2006) Zlatan. En svensk saga. Sportförlaget i Europa. 

Bodin, Brita och Fant, Lars. (1995) Från kultur till kultur. Bonniers. Stockholm. 

Borgström Maria ”Lärarens interkulturella kompetens i undervisningen” i Lahdenperä, Pirjo 

(2004) Interkulturell pedagogik i teori och praktik. Studentlitteratur. Lund.  

Catomeris Christian (2004) Det ohyggliga arvet. Sverige och främlingen genom tiderna. 

Ordfront, Stockholm 

Daun Åke. (1998) Svensk mentalitet Rabén Prisma, Stockholm. 

Ehn Billy, Frykman Jonas, Löfgren Orvar (1999) Försvenskningen av Sverige. Natur och 

kultur, Borås. 

Ehn, Billy (1993) ”Kropp och känsla” i Billy Ehn, Jonas Frykman och Orvar Löfgren, 

Försvenskningen av Sverige. Natur och kultur, Stockholm. 

Eisele Per. (2007) Experimentell och tillämpad socialpsykologi Studentlitteratur, Lund. 

Falsafi, Leili (2004) På tal om mångfald. Natur och kultur, Stockholm. 

Fundberg Jesper. (2003) Kom igen, gubbar! Om pojkfotboll och maskuliniteter. Carlssons, 

Bjärnum. 

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

av tidningstexter om fotbollsspelaren Zlatan Ibrahimovic. D-uppsats i Internationell 

Migration och Etniska Relationer vid Malmö Högskola. 

Gellner, Ernest (1997) Stat, Nation, Nationalism. Nya Doxa, Nora. 

Giddens Anthony.(2003) Sociologi. Studentlitteratur, Lund. 

Gripsrud Jostein. (2002) Mediekultur och mediesamhälle. Uddevalla. 



 73

Hedlund, Fredrik och Mattsson, Herman. (2006) Den svenske mannen och hans boll. 

Skapandet av svensk maskulinitet i TV-sända fotbollsmatcher. C-uppsats i historia vid 

Södertörns Högskola. 

Hylland Eriksen, Thomas. (1993) Etnicitet och nationalism. Nya Doxa, Falun. 

Hobsbawm, J. Eric. (1994) Nationer och nationalism. Ordfront, Stockholm. 

Lahdenperä, Pirjo (2003) Invandrarbakgrund eller skolsvårigheter. En textanalytisk studie av 

åtgärdsprogram för elever med invandrarbakgrund. HLS Förlag. Stockholm. 

Maltén, Arne (2000) Grupputveckling. Studentlitteratur, Lund. 

Olofsson Per-Olof, Sjöström Bengt, Existens och sociala relationer. Skiss till en 

existentialistisk socialpsykologi.(1993) Studentlitteratur, Lund. 

Utbildningsdepartementet. 1994 års läroplan (Lpo 94) för det obligatoriska skolväsendet, 
förskoleklassen och fritidshemmet. Skolverket och CE Fritzes AB. Stockholm. 
 
Stensaasen Svein, Sletta Olav, Grupprocesser. Om inlärning och samarbete i grupper (1997) 

Universitetsförslaget, Malmö. 

Östbye Helge, Knapskog Karl, Helland Knut, Larsen Leif Ove, Metodbok för medievetenskap, 

Liber 2004 Malmö 

 
Press och media 
 
TV4´s Ola Wennström TV-intervju med Zlatan Ibrahimovic i programmet ”Fotbollsmåndag” 
071008 (22.30) 
 
SVT, Idrottsgalan 080114 
 
www.idrottshögskolan.se 
 

 
Bilagor 
 
Bilaga 1: Försättsblad till intervjufrågor samt beskrivning av studien till de intervjuade 
 
Bilaga 2 :Intervjufrågor till fotbollstränare/ledare 
 

http://www.idrottshögskolan.se/�


 74

Bilaga 3: Intervjufrågor till idrottslärare  
 
Bilaga 4: Intervjufrågor till spelare 
 
 

Intervjupersoner 

Abgar Barsom, fotbollsspelare, 071121, Tidermans konditori, Södertälje. 

Roland Nilsson, allsvensk tränare, 071220, Göteborg, 

Peter Bergander, ledare. 071220, Fittjaskolan, Norsborg, Botkyrka kommun. 

Karin Jutterström, pedagog, 071204, Vittraskolan, Östertälje, Södertälje kommun. 

Håkan Jensgård, idrottslärare, 071206, Vittraskolan, Östertälje, Södertälje kommun. 

 
 
 
 

 



 75

 
Bilaga 1 

 
 

Frågeformulär 
kring 

individualisters socialisering  
i grupper inom elitidrott  

 
 
 

En studie av Emelie Nixon 
och Alma Rojas Johansson 

Södertörns Högskola  
2007 



 76

 
Syftet med vår studie är att titta på hur individualister socialiseras i grupper inom elitidrott ur 
ett interkulturellt perspektiv. Vi kommer att som en röd tråd i studien att ta fram Zlatan som 
ett fullgott exempel på en individualist. Våra frågor handlar således om dig som, tränare,  
idrottsman, din ev idrottskarriär, din skolgång och din syn på individualister inom lagidrott, 
grupprocesser samt även lite om Zlatan Ibrahimovic.  
Genom att du svarar så konkret och fylligt som möjligt ger du oss chansen att se och förstå 
din syn på socialiseringsprocessen. Det är viktigt för oss att dina svar är genomtänkta, ärliga 
och att du givit frågorna den tid de kräver. Om vi har ytterligare frågor eller kompletteringar 
kommer vi att kontakta dig igen. Din medverkan och ditt samtycke tackar vi det yttersta för.  
Materialet som vi får in kommer vi enbart att använda i vår studie och önskar du ta del av vår 
analys av dina svar skickar vi gärna studien när den är färdig. Önskar ni vara anonyma 
kommer vi självklart att tillgodose detta. 
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      Bilaga 2 
Intervjufrågor till fotbollstränare/ledare 
 
Bakgrundsfrågor om den intervjuade 

1. Namn? 

2. Ålder? 

3. Var i Sverige växte du upp? 

4. Yrke? 

5. Karriär inom idrotten? 

6. Berätta om din relation till idrotten? När började idrotten på allvar att påverka ditt liv? 

7. Hur var din skolgång? Påverkades den någonsin av det faktum att du var en mycket 

duktig idrottare och att du visste ditt eget värde? Ge oss något exempel på hur du 

fungerade i samband med t ex gympan i skolan och om du kunde känna att du blev 

särbehandlad, positivt/negativt, framförallt under den senare skolgången. 

Frågor kring gruppen 

1. Hur tänker du och arbetar med en grupp som ska uppnå resultat?  

2. Finns det svårigheter i arbetet med en grupp, i så fall vilka? På vilket sätt? Utveckla 

gärna. Ge exempel. 

3. Hur hanterar man svårigheter i gruppen? 

4. Hur viktigt tycker du det är att gruppen/truppen är socialt samspelta? Är det viktigt 

med en homogen grupp? 

5. När man väljer spelare eller gör en laguttagning, vad är viktigast, att se till lagets bästa 

genom ”grupptänk och rättvisetanken” för att alla ska känna sig lika viktiga eller att de 

individuella spelarna ska kunna komma till sin rätt genom att få mer utrymme än andra 

spelare och på så sätt göra skillnad för lagets slutliga prestation? 

6. Du har spelat utomlands. Hur ser socialiseringen av spelare i gruppen ut hemma i 

Sverige gentemot utomlands tror du, baserat på dina egna erfarenheter?  

7. Om det finns skillnader, vad beror detta på tror du? 

Frågor kring individualisten 

1. Vilka kvalitéer hos elitidrottspelare ser du som viktigast? Varför? 

2. Om det kommer en individualist till laget, hur tas denne emot? Hur arbetar man med 

dennes socialisering in i truppen? 
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3. På vilket sätt spelar spelarnas erfarenheter i tidigare lag in? 

4. Om någon inte kommer in i laget och har svårt med anpassningen, hur hanterar du som 

ledare det? 

5. Ser du det som något positivt eller negativt om en spelare tar mycket plats och är 

självcentrerad? I så fall vad. 

6. Finns det osynliga koder eller oskrivna regler som man inte förstår (som utlänning) när 

man kommer till ett nytt lag? Hur gör du som ledare när en spelare har svårt med 

detta? 

7. De flesta elitidrottare måste vara ”fullblods egoister” för att överhuvudtaget ta sig fram 

inom elitidrotten, även i lag. Tror du/vet du att denna egoism visar sig på olika sätt i 

olika länder? Varför tror du att detta har en negativ underton i Sverige just inom 

lagidrott när det blir för påtagligt och synligt?    

Övriga frågor  

1. På vilket sätt tror du att fotbolls-/lagkulturen i Sverige är på väg att förändras?  

2. På vilket sätt kan man se detta och vad tror du att det beror på? 

3. Vad har Zlatan för bild i media anser du? Vad beror det på? Har den förändrats? På 

vilket sätt?  

4. Tror du att Zlatans kontroversiella personlighet har varit med och bidragit till en 

förändrad syn på svenska individualister?   
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      Bilaga 3
      
Intervjufrågor till idrottslärare:  
 

Bakgrundsfrågor om den intervjuade 

8. Namn? 

9. Ålder? 

10. Var i Sverige växte du upp? 

11. Yrke? 

12. Karriär inom idrotten? 

13. Berätta om din relation till idrotten? När började idrotten på allvar att påverka ditt liv? 

14. Hur var din skolgång? Påverkades den någonsin av det faktum att du var en duktig 

idrottare? Ge oss något exempel på hur du fungerade i samband med t ex gympan i 

skolan och om du kunde känna att du blev särbehandlad, positivt/negativt, framförallt 

under den senare skolgången. 

Frågor kring gruppen 

8. Hur tänker du och arbetar med en grupp som ska uppnå resultat?  

9. Finns det svårigheter i arbetet med en grupp, i så fall vilka? På vilket sätt? Utveckla 

gärna. Ge exempel. 

10. Hur hanterar man svårigheter i gruppen? 

11. Hur viktigt tycker du det är att gruppen/truppen är socialt samspelta? 

Frågor kring individualisten 

8. Om det kommer en individualist till gruppen, hur tas denne emot? Hur arbetar man 

med dennes socialisering in i truppen? 

9. Om någon inte kommer in i gruppen och har svårt med anpassningen, hur hanterar du 

som pedagog det? 

10. Hur skulle du göra om du hade en elev med alltför individualistiska egenskaper? 

11. Märker du svårigheter för elitidrottande ungdomar i samband med idrotten? Villka? 

12. Förhåller du dig själv på annorlunda sätt till elever som är elitidrottare? T ex, 

särbehandling pga att du känner till deras idrottsframgångar, högre krav, som förebild, 

mm… 

13. Påverkas idrottsämnet på något sätt för dessa elever? I så fall hur. 
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14. Jobbar du med andra ”bitar” med de framgångsrika idrottarna? Zlatans idrottslärare 

jobbade t ex med samarbetsfrågor eftersom Z tog mycket plats och hade svårt att jobba 

med dem som var lite sämre. Vad brukar du göra?  

15. Den här frågan är kopplad till föregående fråga. Har du råkat ut för en sådan situation 

någon gång? 

16. Vad ser du för syfte med idrottsämnet för elever som redan tränar mycket? 

Övriga frågor  

5. Tror du att Zlatans kontroversiella personlighet har varit med och bidragit till en 

förändrad syn på svenska individualister? 

6. Tror du att det kommer att bli fler ”Zlatan” i framtiden? 
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      Bilaga 4 
 
Intervjufrågor till spelare 

Bakgrundsfrågor om den intervjuade 

1. Namn? 
2. Ålder? 
3. Var i Sverige växte du upp? 
4. Yrke? 
5. Karriär inom idrotten? 
6. Berätta om din relation till idrotten? När började idrotten på allvar att påverka ditt liv? 
7. Hur var din skolgång? Påverkades den någonsin av det faktum att du var en mycket 

duktig idrottare och att du visste ditt eget värde? Ge oss något exempel på hur du 
fungerade i samband med t ex gympan i skolan och om du kunde känna att du blev 
särbehandlad, positivt/negativt, framförallt under den senare skolgången. 

Frågor kring gruppen 

1. Hur tänker du och arbetar i en grupp som ska uppnå resultat?  
2. Finns det svårigheter i arbetet med en grupp, i så fall vilka? På vilket sätt? Utveckla 

gärna. Ge exempel. 
3. Hur hanterar man svårigheter i gruppen? 
4. Hur viktigt tycker du det är att gruppen/truppen är socialt samspelta? Är det viktigt 

med en homogen grupp? 
5. Inför en laguttagning, vad är viktigast, att se till lagets bästa genom ”grupptänk och 

rättvisetanken” för att alla ska känna sig lika viktiga eller att de individuella spelarna 
ska kunna komma till sin rätt genom att få mer utrymme än andra spelare och på så 
sätt göra skillnad för lagets slutliga prestation? 

6. Du har spelat utomlands. Hur ser socialiseringen av spelare i gruppen ut hemma i 
Sverige gentemot utomlands tror du, baserat på dina egna erfarenheter?  

7. Om det finns skillnader, vad beror detta på tror du? 

 

Frågor kring individualisten 

1. Vilka kvalitéer hos elitidrottspelare ser du som viktigast? Varför? 
2. Om det kommer en individualist till laget, hur tas denne emot? Hur arbetar man med 

dennes socialisering in i truppen? 
3. På vilket sätt spelar spelarnas erfarenheter i tidigare lag in? 
4. Ser du det som något positivt eller negativt om en spelare tar mycket plats och är 

självcentrerad? I så fall vad. 
5. Finns det osynliga koder eller oskrivna regler som man inte förstår (som utlänning) när 

man kommer till ett nytt lag? Ge exempel.  
6. De flesta elitidrottare måste vara ”fullblods egoister” för att överhuvudtaget ta sig 

fram inom elitidrotten, även i lag. Tror du/vet du att denna egoism visar sig på olika 
sätt i olika länder? Varför tror du att detta har en negativ underton i Sverige just inom 
lagidrott när det blir för påtagligt och synligt?    
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Övriga frågor 

1. På vilket sätt tror du att fotbolls-/lagkulturen i Sverige är på väg att förändras?  
2. På vilket sätt kan man se detta och vad tror du att det beror på? 
3. Vad har Zlatan för bild i media anser du? Vad beror det på? Har den förändrats? På 

vilket sätt?  
4. Tror du att Zlatans kontroversiella personlighet har varit med och bidragit till en 

förändrad syn på svenska individualister? 

Kontroversiella frågor 

1. Vad tycker du om Zlatan som spelare och individ? Varför? 
2. Skulle du vilja ha en ”Zlatan” i ditt lag. Varför/Varför inte? 
3. Vad finns det för nackdelar och fördelar med att ha en ”Zlatan” i laget? 

 

 

 


