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Abstract 

Sports in general and football in particular have often been considered a good arena for 

integration, all of which should be of equal value and not discriminated because of, for 

example, their ethnicity or skin color. In this study, I have tried to look at the phenomenon 

stacking, disproportionate division of positions, existing in Allsvenskan during the 2017 

edition, thus revealing whether there is discrimination in this elite race. 

It was found that stacking still occurred in Allsvenskan in 2017 but since the essay has been 

made in comparison with a similar study from 2012, it has turned out that stacking has now 

become a lesser issue in Swedish football. Why stacking has diminished may be due in part to 

the struggle of various non-profit organizations and the Swedish Football Association for 

increased integration. 
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1. Inledning 

1.1. Inledning och problemområde 

I månaderna juni och juli år 2018 har det blivit dags för världsmästerskapen i fotboll och 

värdnationen för tävlingen blev Ryssland. Nyligen togs det svenska herrlandslagets trupp ut 

och vad som var utmärkande för denna laguttagning har varit den etniska mångfalden i det 

svenska herrlandslaget. Efter att det svenska landslaget bytte sin förbundskapten till Janne 

Andersson så har just den etniska mångfalden minskat, någonting som på senare år annars har 

präglat landslaget. En av de stora debatterna om vilka spelare som skulle ingå i truppen gällde 

vem som skulle ta den sista yttermittfältspositionen och det stod mellan Marcus Rohdén, 

etniskt svensk, och Ken Sema, svensk med rötter i Kongo-Kinshasa. Det slutade med att 

Rohdén blev uttagen på Semas bekostnad.   

Förbundskaptenen förklarade valet av Rohdén med att han, till skillnad från Sema, kan 

behärska olika typer av positioner på en fotbollsplan och en av de olika typer av positioner 

som Andersson nämnde var centrala positioner. Om detta val har rötter i ett slags 

utestängande av fotbollsspelare med annan etnisk bakgrund låter jag vara osagt men en sak 

som är säker är att etnisk bakgrund spelar roll inom fotboll beroende på vart, när och hur du 

får spela. 

Som en jämförelse till denna återgång till ett etniskt svenskt landslag så bör den lilla 

jämtländska fotbollsklubben Östersunds FK nämnas. En klubb som gjort en raketkarriär inom 

det svenska seriesystemet och den 22:e februari i år blev de kända internationellt över en natt 

då de lyckades vinna över Arsenal Football Club med 2-1 borta på Emirates Stadium i 

London, en klubb som är betraktat som en av de största klubbarna i världen. Östersunds FK är 

ett lag med en lyckad integration då majoriteten av spelarna har en annan etnisk bakgrund och 

i denna match gjordes målen av två svenskar med en annan etniskt bakgrund, nämligen 

tidigare nämnda Sema samt Hosam Aiesh med palestinskt påbrå.   

Fotbollen anses vara en god arena för integration enligt Fundberg (2017) där alla får vara med 

och Svenska Fotbollförbundet har just nu en kampanj som heter ”Alla är olika, olika är bra” 

som syftar till att bland annat minska diskriminering och rasism på och utanför fotbollsplanen. 

År 2012 gjordes det en studie om diskriminering i Allsvenskan år 2012 av Elias Bergstrand 

där den positionella segregeringen var i fokus där det förklarades varför vissa spelare med 

olika etniciteter spelade på vissa positioner. Detta fenomen kallas för stacking och den 

uppsatsen mynnade ut i att det spelar stor roll vilken position man har beroende på vart man 
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kommer ifrån, etniskt svenska spelare spelade i högre grad på centrala positioner medan 

svenskar med annan etnisk bakgrund i sin tur positionerades ut på icke-centrala positioner. 

1.2. Syfte och frågeställningar 

Diskriminering är ett stort problem i dagens samhälle och därför syftar min uppsats till att 

försöka ta reda på om diskrimineringen har blivit mindre förekommande i den svenska 

herrfotbollsligan Allsvenskan från åren 2012 till 2017. Med hjälp av att ta reda på hur det går 

med arbetet mot diskriminering så ska det studeras hur fenomenet stacking tar sig uttryck på 

den svenska fotbollsplanen. Om stacking blivit mindre förekommande i 2017 års Allsvenskan 

jämfört med 2012 så kommer det att undersökas om detta beror på det som både Svenska 

Fotbollförbundet och olika ideella organisationer arbetar för genom att bland annat minska 

diskrimineringen och öka integrationen på fotbollsplanen. Med hjälp av att ta reda på detta har 

två forskningsfrågor formulerats: 

* Har fenomenet stacking blivit mindre förekommande i den svenska herrfotbollsligan 

Allsvenskan år 2017 jämfört med år 2012 års upplaga och på vilka sätt syns detta?   

* Hur kan man med hjälp av olika insatser som samhället utför angående att minska 

diskrimineringen och öka integrationen i idrott och samhälle förklara att stacking blivit 

mindre förekommande? 

1.3. Begränsningar och avgränsningar 

Utifrån den första frågeställningen, angående att ta reda om fenomenet stacking existerar i 

Sverige, så har min empiri utgjorts av uppgifter om spelare som spelade i Allsvenskan år 

2017. De uppgifter jag tog reda på var spelarnas huvudsakliga position och deras etniska 

bakgrund för att sedan genom korstabeller se om det finns några samband mellan dessa 

variabler. I frågeställningen ingår även att försöka jämföra detta resultat med en uppsats som 

gjordes år 2012 av Elias Bergstrand, en studie som kommer att redogöras för mer ingående 

senare. I och med att jag jämför mitt resultat med hans tidigare resultat, för att försöka 

synliggöra om det skett en minskning inom området, så har jag i väldigt hög utsträckning 

inspirerats av hans design i sin uppsats och i de fall som min design skiljer sig från hans så 

kommer det att noteras i texten. 

För att försöka besvara den andra frågeställningen så kommer jag att utgå ifrån de insatser 

som gjorts och görs i det svenska samhället angående att exempelvis försöka minska 

diskrimineringen i idrott, idrottsämnet i skolan och fotboll samt de insatser som görs för att 

försöka öka integrationen inom dessa områden från och med 2012 och framåt. För att försöka 
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besvara denna frågeställning kommer jag även att utgå ifrån den teori som finns inom området 

och de insatser som gjorts internationellt inom fler idrotter än fotboll. 

Det empiriska materialet är både kvalitativt och kvantitativt då gällande den kvalitativa biten 

att det insamlade datamaterialet har samlats in och gjorts om till siffror och sedan skapat en 

databas utifrån detta i ett statistikprogram. Det är kvalitativt i den mening att materialet som 

krävs för att besvara frågeställningarna utgår ifrån olika teorier och olika typer av information 

som behövts samlas in för att ta reda på vilka insatser som görs inom området. En statistisk 

generalisering kan inte göras i min uppsats då det inte är något stickprov ur en större 

population utan det är mer en population i sig självt.  

Den statistiska generaliseringen hade kunnat göras om jag istället valt att göra multivariata 

analyser av spelarna i min databas, någonting som tidigare gjorts i olika stackingstudier och 

där man tagit hänsyn till spelarnas attribut som exempelvis snabbhet och teknisk skicklighet 

(Sack, Singh & Tiel, 2005). Att göra sådana analyser hade kunnat visa att diskrimineringen 

inte är så stor som den kan verka vara men eftersom att Bergstrand (2012) inte använt sig av 

detta tillvägagångssätt så har jag inte känt ett behov av att göra det. 

1.4. Hypotesprövning och varför stacking bör blivit mindre  

I denna studie ska jag pröva en hypotes om att fenomenet stacking har blivit mindre och detta 

baserar jag på att olika ideella organisationer samt Svenska Fotbollförbundet har en mängd 

olika projekt om att minska diskrimineringen och öka integrationen på fotbollsplanen.  

För de föreningar, supportrar, ledare och spelare som uttrycker diskriminerande, kränkande, 

främlingsfientliga och rasistiska åsikter har nu både det europeiska fotbollsorganet UEFA och 

Svenska Fotbollförbundet strängare påföljder. År 2014 gjorde Svenska Fotbollsförbundets 

Ordförandekonferens ett uttalande om ”Enad front mot rasism” för att stärka arbetet mot 

exempelvis diskriminerande och rasistiska åsikter och där beskriver de hur de ska bedriva 

kampen mot rasism. En av dessa nio punkter som uttalades under konferensen var ”Alla är 

olika, olika är bra” och det handlar om att de ska hjälpa föreningar att skapa handlingsplaner 

med syftet att skapa en kultur för fotboll för alla och allas lika värde, fri från kränkningar, 

diskriminering, rasism och främlingsfientlighet (Svenska Fotbollförbundet, 2018). Från och 

med 2015 sattes projektet igång och syftet med det är alla ska ha rätt att vara med, alla ska ha 

lika värde samt att hela svenska fotbollsgemenskapen ska verka som en enad front mot 

diskriminering, kränkningar, främlingsfientlighet och rasism. Målen med projektet 

sammanfattas i följande punkter: 
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”* Svensk fotboll under 2015 minskar diskriminering, kränkningar och rasistiska yttringar i 

samband med matcher. 

* Under 2015 skapa en större mångfald och inkludering inom svensk fotboll, dvs en större 

variation i kön, ålder, etnicitet mm, och fler som känner sig delaktiga och välkomna i beslut 

och verksamhet. 

* Under 2015 nå 100% av elitklubbarna och minst 50% av breddklubbarna med budskapet om 

att ’alla är olika, olika är bra’.” (Svenska Fotbollförbundet, 2018)  

Ett annat liknande projekt är ”Locker Room Talk” som är en ideell organisation som handlar 

om ett aktivt arbete för att stoppa det snack i omklädningsrum som leder till annorlunda 

värderingar. De försöker hjälpa unga killar att växa upp och bli någonting annat än män som 

gör andra människor illa. Deras mål med arbetet är att bygga ett schysstare, mer jämställt och 

respektfullt samhälle i framtiden (Locker Room Talk, 2018). Deras slutliga mål är att ha 

uppnått ett jämställt samhälle men att tyngden av att även uppnå ett jämlikt samhälle är 

någonting som jag anser att de även arbetar för eftersom att det är framför allt där problemet 

ligger i olika omklädningsrum, att alla inte får vara med på lika villkor och att det sker en 

diskriminering på både den platsen och på fotbollsplanen.  

1.5. Uppsatsens upplägg 

Bergstrands studie av 2012 års upplaga av Allsvenskan mynnade kort sammanfattat ut i att 

stacking beror på en slags strukturell diskriminering, därför kommer det i det följande kapitlet 

bakgrund att redogöras för rasism och diskriminering överlag i samhället. Därefter kommer 

det i den tidigare forskningen att redogöras för strukturell diskriminering i idrott och fotboll 

samt efter detta kommer stacking in i sammanhanget och där kommer det synliggöras hur det 

ser ut i olika idrotter med framför allt fokus på fotboll. 

Efter detta kommer de olika teoretiska utgångspunkterna att redogöras för som på olika sätt 

har försökt att förklara fenomenet stacking i idrott. Uppsatsens resultat kommer sedan att 

presenteras och analyseras med hjälp av de olika teoriernas förklaringar till min studie samt 

de olika insatserna som samhället gör kommer det att försöka säkerställas om dessa gett frukt. 

Hypotesen kommer därmed att varifieras eller falsifieras. Vidare forskning kommer att ges 

förslag på men innan detta kommer det att diskuteras samhällsdidaktiska implikationer och 

försöka sätta in resultatet av min studie i ett undervisningsområde. Sammanfattningen 

kommer att avsluta uppsatsen. 
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2. Bakgrund  

Man kan välja att tala om ett utestängande av olika typer av individer i såväl idrott som på 

arbets- och bostadsmarknaden för rasism men det skulle även kunna kallas för att det pågår en 

exkludering eller strukturell diskriminering beroende på ens etniska eller sociokulturella 

bakgrund. I detta kapitel väljer jag att redogöra för rasismens framväxt, för att synliggöra 

orsakerna till varför det finns en exkludering idag, då jag anser att rasism och strukturell 

diskriminering hänger samman i detta fall. Strukturell diskriminering och exkludering 

kommer i ett senare skede i detta arbete. 

2.1. Definition av begreppet rasism 

Rasism är ett begrepp som har betytt olika saker för olika människor och som haft olika 

betydelser i olika tider. På början av 1900-talet var uppfattningen hos den breda massan att 

man kunde dela in människor i olika raser och att vissa raser stod över varandra. I dag kan 

man mer prata om rasism så till vida att det exempelvis handlar om intolerans mot olika 

grupper i samhället på grund av hudfärg, etnicitet, religion eller kultur. Det finns många olika 

perspektiv på och definitioner av rasism inom forskningen, exempelvis afrofobi, antisemitism 

och islamofobi, men gemensamt för dessa är att det handlar om intolerans mot en grupp 

människor (Forum för levande historia, u.å). 

2.2. Olika föregångare till rasism 

I en bok av den amerikanska historikern George M. Fredrickson ges det en historisk översikt 

över rasismens uppkomst där han tar avstamp i Europa mot slutet av medeltiden och framför 

allt kristendomens starka påverkan på samhället under den tiden (Fredrickson, 2003). Man 

kan argumentera för att rasismen började långt innan, exempelvis under antiken eller under 

den tidiga medeltiden, men då talade man inte om hudfärg utan oftast om olika individer i 

geografiska termer, en person från Afrika kunde få epitetet etiopier eller egyptier istället för 

att kallas för svart eller ”Negro” (Walker, 2014). För att fortsätta att argumentera för 

Fredricksons startpunkt för rasismen så uppstod rasismen som en formell ideologi så sent som 

på 1800-talet efter inspiration av bland annat socialdarwinismen (Hochschild, 2006).   

Det som Fredrickson (2003) ser som rasismens mest fundamentala delar är antisemitismen, 

hudfärgsrasism och föreställningarna om vit överhöghet. Båda dessa delar har sina rötter i 

Spanien på 1400-talet där katolska teologer lanserade doktrinen ”Limpieza de sangre”, 

(Fredrikson, 2003, s.40), som kan översättas till blodets renhet. I doktrinen kan man läsa, från 

den kristna sidan, att judarnas onda sidor berodde på deras blod som inte sköljdes bort av 
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dopvattnet, eftersom att de, olikt den kristna kyrkan, inte döper sig. Detta ledde i sin tur till 

judeförföljelser beroende på delvis denna men även beroende på att judarna ansågs ligga 

bakom digerdöden och det värsta brottet en människa kan begå, nämligen gudamord. 

Under medeltiden kunde man inte hitta belägg för en rasistisk syn på svarta men åtminstone 

på ett ställe i Europa kunde man göra detta, nämligen på den Iberiska halvön under 1400- och 

1500-talen. Där uppstod hudfärgsrasismen då man gjorde en koppling mellan svart hudfärg 

och slaveri och av vissa historiker anses det vara muslimerna som lärde de kristna, under tiden 

de levde ihop i framtida Spanien och Portugal, att förknippa svart hudfärg med träldom då de 

framställde afrikanerna söder om Sahara som ättlingar till Ham som evigt dömda till träldom. 

Hos de medeltida arabernas och morernas behandling av afrikanerna, med mörk hy, ledde till 

att det blev naturligt för kristna och muslimer att börja förknippa härkomst från söder om 

Sahara med ett liv som slav. Sedan när portugiserna skaffade sina egna slavar efter resorna 

längst Guineakusten och sålde dem så fullbordades kopplingen mellan mörk hudfärg och 

status som slav (Fredrickson, 2003). 

Den vita överhögheten växte fram när afrikanska slavar blev tillgängliga och då slutade man 

att förslava andra européer. Man hade vita som slavar i Europa men detta hade börjat avta 

under den äldre medeltiden och det hade dessutom börjat kännas fel att förslava andra kristna, 

därför var det enklare att förslava afrikaner som var icke-kristna och eftersom att de var så 

pass olika européerna så var det lättare rent psykologiskt att behandla afrikanerna inom 

slavhandeln illa då det ofta var en brutal upplevelse (Fredrickson, 2003). 

2.3. Rasismens uppkomst 

2.3.1. Conversos - Rasismens första föraningar 

Vad som var mest lik den moderna rasismen och enligt många, enligt Fredrickson (2003), 

dess första verkliga föraning, var behandlingen av judar som konverterat till kristendomen i 

Spanien på 1400- och 1500-talen. Dessa kallades för conversos och de diskriminerades på 

grund av att de kristna ansåg att de inte kunde göra äkta omvändelser på grund av dess orena 

blod. Dessa kristna, före detta judar, började nu diskrimineras på grund av dess etnicitet, inte 

på grund av dess religion som ju nu var densamma. Begreppet ras gavs nu en mer omfattande 

innebörd och man kan sammanfatta detta från att man gick från ett sekteristiskt hat till ett 

rashat . Exempelvis under den amerikanska koloniseringen då européerna kom i kontakt med 

ursprungsbefolkningen så tvingades de ofta att döpas men diskrimineringen fortsatte dock 

efter att de hade döpts och det grundade sig mer på kultur än på härkomst. Varför den 



9 
 

amerikanska koloniseringen anses som rasism är för att den hänsynslösa behandlingen av 

ursprungsbefolkningen kunde man nu inte tolka som beroende på dess religion. 

2.3.2. Den moderna rasismens framväxt 

Vit överhöghet och antisemitism på 1700- och 1800-talen anses vara den moderna rasismens 

framväxt. Uppfattningen om raser som grundläggande människotyper, klassificerade efter 

fysiska egenskaper, uppkom på 1700-talet. Begreppet ras ledde i Västeuropa in på innebörder 

som rangordnade människor med olika fysiska särdrag. En förutsättning för modern rasism 

var upplysningens vetenskapliga tänkesätt. Olika vetenskapsmän och naturforskare som 

exempelvis Carl von Linné, Johann Friedrich Blumenbach och Georges Louis Leclerc du 

Buffon delade upp människor i olika kategorier som exempelvis kaukasier, mongoler, 

etiopier, amerikaner och malajer. Dessa olika indelningar gavs sedan vissa egenskaper och 

exempelvis beskrevs européer av Linné som skarpsinniga och uppfinningsrika medan svarta 

beskrevs som lata och slarviga (Fredrickson). 

De tankar som Tyskland hade från och med 1700-talet kan man kalla för romantisk 

nationalism och liknande tankar fanns i USA under första hälften av 1800-talet. Om tyskarna 

försåg sig själva med en vit ras-identitet och sedan valde att utesluta andra från den identiteten 

så valde amerikanerna i stället mer att definiera andra rasmässigt och att se på sig själva som 

människor, medborgare, och mottagare av det som lovades till alla människor i 

oavhängighetsförklaringen. Detta påverkade de svartas ställning i USA, som slavar och 

understötta, och man såg sig som medborgare fördelar med att ha en egen vit rasidentitet. 

Varför rasismen kunde utvecklas till en ideologi i de två länderna USA och Tyskland var att 

på grund av att man gav rasismen en viss typ av innebörd när man började forma samhälle 

och stat i de båda länderna. Under slutet av 1800-talet och under början av 1900-talet försökte 

man organisera upphävningar eller begränsa frigörelsen av svarta i USA och judar i Tyskland 

för att sålla ut vilka som skulle få vissa medborgerliga rättigheter i de två nybildade staterna 

(Fredrickson, 2003). Det är värt att nämna i sammanhanget att rasism har lett till förödande 

konsekvenser i olika delar av världen, sex miljoner döda judar under andra världskriget eller 

behandlingen av rohingyer i Burma i dag där upp emot 700.000 medlemmar har tvingats fly 

från sina hem. 

2.3.3. Rasism i Sverige 

Att rasism och främlingsfientlighet finns i dagens Sverige är en sanning och den svenska 

regeringen har på sin hemsida samlat olika tillvägagångssätt där de försöker förbättra detta 
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och det sker under kategorin ”Samlat grepp mot rasism och hatbrott” (Regeringskansliet, 

2017a). Huvudpoängen med detta är att Sverige ska vara ett land fritt från rasism och hatbrott. 

Det är olika myndigheter som utför detta, exempelvis regionala och lokala aktörer och olika 

organisationer inom det civila samhället. Planen med detta projekt är att förebygga och 

motverka rasism och polarisering i samhället för att på så vis skapa förutsättningar för ett 

solidariskt och sammanhållet Sverige.  

De två största projekten just nu, som det verkar, är att göra ytterligare åtgärder för att 

motverka afrofobi och antisemitism. I november 2016 presenterade regeringen en nationell 

plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott. I denna plan bedrivs även ett 

aktivt arbete mot bland annat afrofobi och afrofobiska hatbrott (Regeringskansliet, 2017a). 

För att motverka antisemitism så gav regeringen bland annat ett uppdrag till 

Brottsförebyggande rådet att göra en fördjupad studie om antisemitiska hatbrott i november 

2017 (Regeringskansliet, 2017b).  

Khalid Khayati har i en studie studerat stigmatisering och rasism i Sverige angående 

migrationsfrågan (Khayati, 2017). Utifrån två olika perspektiv, som kommer att förklaras mer 

ingående snart, nämligen monokulturalism och kulturell rasism, så blir det i ett samhälle så att 

social exkludering bland invandrar- och flyktinggrupper en konsekvens av att deras kulturer 

och religioner får en lägre position i relation till den västerländska kulturen som ses som mer 

modern. 

I Sverige ser man svensk nationell identitet, med dess samhörighetsgränser, som den 

dominanta kulturen i samhället. Den dominerande kulturen tenderar att sanktionera, negligera 

eller degradera andra kulturer och identiteter på grund av att den dominanta kulturen anses 

vara den enda samhörighetsnormen som anses legitim när det gäller nationellt medlemskap. 

Denna form av förståelse av etnicitet kallas alltså för monokulturalism och det innebär att man 

försöker påverka samhällets offentliga institutioner till förmån för den dominerande kulturen. 

En sådan här syn på etnicitet och kultur medför olika uppdelningar av samhällets sociala och 

ekonomiska sfärer (Khayati, 2017). 

Olika uppdelningar av samhällets sociala och ekonomiska sfärer ger också upphov till en 

hårdare inställning om att vara någon annan, vilket i akademiskt språk kallas för kulturell 

rasism. Inom kulturell rasism så får den härskande majoritetskulturen privilegier medan icke-

inhemska kulturer och etniciteter beskylls att exempelvis vara inåtvända, avvikande och onda. 

Varför kulturer och religioner som inte passar in i normen anses som lägre stående och varför 
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den moderna västvärlden mer anses passa in i normen kan man koppla till Edward Saids 

tankar om den postkoloniala diskursen där man kort sammanfattat kan förklara det som sådant 

att personer från det utvecklade Västvärlden anses stå för det rationella, förnuftiga och 

demokratiska jämfört med personer från Orienten som anses stå för underlägsenhet, 

våldsamhet och barbarism (Khayati, 2017). 

Utifrån detta, monokulturalism, kulturell rasism och tankar om postkolonialism så växer det i 

ett samhälle fram inbyggda undertryckande och osynliggörande mekanismer av 

kulturrasistiska undertoner som rangordnar människor beroende på utseende, kultur och 

etnicitet (Khayati, 2017).  

Sverige har ett gott rykte om sig internationellt bland annat på grund av sin progressiva 

sociala politik, sin respekt för mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar samt sitt 

expansiva välfärdssystem. Detta positiva rykte står också i relation till den generösa 

migrationspolitiken och ambitionen att skapa ett mångkulturellt samhälle. I det 

mångkulturella samhället ska invandrare och flyktingar tillsammans med sina barn och 

barnbarn få leva med samma status som etniska svenskar i samhällets olika politiska, sociala 

och kulturella sfärer (Khayati, 2017). 

Det grundläggande målet för den svenska integrationspolitiken har varit att motverka ett ”vi 

och dem”-samhälle. (Khayati, 2017, s.14). Övriga mål har även varit att försöka motverka 

olika former av diskriminering och social exkludering för att på så vis försöka få olika 

kulturer att passa in i en slags ”svenskhet” i olika inkluderande gemenskapsformer. (Khayati, 

2017, s.14). Det har varit problematiskt att uppnå sådana inkluderande gemenskaper för det 

har varit svårt att göra upp ett tydligt mål för hur man ska få olika kulturella identiteter att 

passa in till förmån för det mångkulturella Sverige, utifrån exempelvis tidigare nämnda 

monokulturalism och kulturell rasism.  

2.3.3.1. Segregation i Sverige 

Etnisk segregering i svenska arbetsmarknader och på svenska bostadsmarknader betecknas i 

dag som en slags strukturell diskriminering och enligt många forskare, enligt Khayati, så är 

detta en daglig praxis. Det som dessa forskare säger är att de nya integrationstendenserna 

indikerar en minskning av social hållbarhet att det mer och mer har uppstått en 

”desintegrationsprocess” i svenska städer (Khayati, 2017, s.16). De allt mer växande sociala 

klyftorna i svenska städer följer inte enbart ekonomiska linjer utan de påverkas även av 

etniska och kulturella faktorer. 
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Denna dagliga praxis, den strukturella diskrimineringen på svenska arbets- och 

bostadsmarknader, är inbyggd i det svenska samhället och i offentliga institutioner som enligt 

vissa forskare fungerar som tillgängliga för endast vita västerländska. ”Vi och dem”-

förhållandet anses alltså inte fungera på dessa marknader eftersom att samhällets politiska och 

sociala skiljelinjer bestämmer detta förhållande och det hör ihop med en svenskhetsdiskurs. 

Svenskhetsdiskursen hänger ihop med ett antal begrepp som exempelvis födelseort, 

medborgarskap, kultur, språk och utseende och dessa fungerar som indikatorer på vilka som 

anpassar sig till den dominerande normen och vilka som inte gör det (Khayati, 2017, s.16). 

 

3. Tidigare forskning 

Detta kapitel kommer att ge olika exempel på studier som gjorts inom ämnet strukturell 

diskriminering. Till en början kommer det att handla om hur det ser ut i idrottssammanhang 

och på skolor i Sverige angående om det utförs arbete för integration eller om det i stället sker 

en exkludering. Sedan kommer fokuset att smalnas av till fotboll i Sverige angående hur den 

strukturella diskrimineringen ser ut inom den arenan och slutligen kommer det att redogöras 

för tidigare studier inom stacking där perspektivet vidgas till fler länder än just Sverige. 

3.1. Strukturell diskriminering i idrott 

Utifrån olika studier, men även med hjälp av olika intervjuer med olika svenska idrottare med 

utländsk bakgrund, har det i Fundberg (2017) studerats vilken roll som idrottsrörelsen har som 

samhällsnytta med fokus på etnisk mångfald och integration. Det som studien bland annat 

kommer fram till, som har som mest nytta för min studie, är att ju högre inom hierarkin du 

kommer inom idrotten desto mindre antal med utländsk bakgrund verkar det finnas där, 

exempelvis från ungdomsidrott till elitidrott. Ett resultat angående denna studie, som kommer 

kopplas samman senare, är att bland personer på styrelsenivå så verkar det nästan vara 

obefintligt med svenskar med utländsk bakgrund och är du kvinna med utländsk bakgrund så 

kan du i stort sett slopa drömmen om att få sitta med och bestämma i någon styrelse. 

Varför denna studie har ett fokus på idrottsrörelsen som samhällsnytta med inriktning på 

etnisk mångfald och integration är på grund av att under år 2015 kom det, dittills, 

rekordmånga flyktingar till Sverige, 163.000, från exempelvis Syrien, och därför vill nu 

skribenten försöka synliggöra vilken nytta som idrotten gör för dessa flyktingar angående 

deras integration.  



13 
 

Deltagandet i idrott beroende på om du är invandrare eller svensk och angående om du är 

pojke eller flicka är det som berörs i studien. Det är i denna studie information som skribenten 

har fått ifrån CIF, Centrum för idrottsforskning, som i sin tur har hämtat statistisk ifrån SCB, 

Statistiska Centralbyrån. Det som redovisas i olika rapporter från CIF visar på att pojkar med 

utländsk bakgrund i samma utsträckning deltar i idrotten som pojkar och flickor men att 

flickor med utländsk bakgrund deltar i lägre grad jämfört med svenska flickor och pojkar. 

Andelen med utländsk bakgrund sjunker vid övergången från breddidrott till elitidrott men 

däremot varierar det mycket beroende på vilken idrott man talar om. De idrotter som utmärker 

sig i dessa fall är bland annat basket och boxning där det i den förstnämnda idrotten verkar 

vara en relativt stor andel flickor med utländsk bakgrund finnas inom eliten och angående 

pojkar så är det bland annat i den sistnämnda idrotten där det verkar finnas en stor andel med 

utländsk bakgrund (Fundberg, 2017). 

Dessa studier har framför allt fokuserat på deltagande i idrott men författaren väljer även att 

nämna olika undersökningar som berört ämnena att leda, organisera och styra idrott. Som 

sagt, ju högre upp i hierarkin desto lägre andel med utländsk bakgrund verkar det finnas och 

exempelvis så är olika tränare med utländsk bakgrund betydligt lägre än övriga och flickor 

med utländsk bakgrund blir i betydligt lägre grad tillfrågade om att bli ledare eller tränare 

(Fundberg, 2017). 

Fundberg (2017) anser att idrotten är komplex då den till en början både lockar många med 

utländsk bakgrund och de uttrycker att de har kul i idrotten, de tycks även få en upplevelse av 

gemenskap och meningsfull fritid. Dock uppfattas inte alltid idrotten som given, begriplig 

eller välkomnande. För dessa barn och ungdomar finns det erfarenheter av rasism, 

vardagsrasism och ett utestängande för dem inom idrotten. Vissa uppfattar idrotten som svår 

att förstå sig på, som någonting helt nytt och de som redan är en del av idrotten stänger ibland 

ute de som vill in. 

En föreställning som tycks vara stark inom svensk idrott är att i stort sett alla vill vara med 

men idrottsrörelsen kan också vändas ryggen av unga med utländsk bakgrund. Bland några 

barn och unga tycks uppfattningen inte vara att normen är att alla vill vara med för dessa 

personer vill inte vara med i idrotten på grund av att där finns det fenomen som exempelvis 

selektering, uppdelning, rasism, sexism och andra aspekter som de inte vill ta del av eller 

uppleva. I en studie som Fundberg tidigare gjort så kom han fram till att unga med utländsk 

bakgrund kan känna av och reflektera kring idrottens etniskt exkluderande sidor som få andra. 

I olika undersökningar som exempelvis handlar om att känna sig ifrågasatt och få blickar på 
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sig så visar det sig att minoriteter, idrottare med utländsk bakgrund, är mer känsliga inför 

detta i jämförelse med majoriteten (Fundberg, 2017). 

Irfan Zuko och Martin Zetterbjörk har i Zuko & Zetterbjörk (2009) gjort en studie av hur 

elever med utomeuropeisk etnicitet upplever skolämnet idrott och hälsa som en idrottsarena. 

De menar att ämnet idrott, som en möjlig väg till integration, har under de senaste 30-40 åren 

fått ett uppsving i forskarvärlden. Forskningen har visat att integrering kan ske till en hög grad 

i skolan genom att ha ämnet idrott som ett internationellt och kulturöverskridande språk. Det 

som denna forskning har kommit fram till har dock inte gjorts med hjälp av att fråga 

skolelever med en utomeuropeisk etnicitet angående deras upplevelser om skolan fungerar 

som en arena för integration så därför anses denna studie ge en mer bred förståelse för ämnet. 

Deltagarna i studien var sex stycken gymnasieelever med utomeuropeisk etnicitet som 

genomgår en integrationsprocess då de högst har vistats i Sverige i sju år. Författarna kom 

fram till att elever upplever ämnet idrott som en möjlig arena för integration. Deras åsikter 

angående detta skiljer sig dock åt i många avseenden, exempelvis så upplever eleverna, i olika 

grad, ämnet idrott som en plats där de kommer i kontakt med den svenska kulturen där de får 

större förståelse för olika platser i samhället och där de får en möjlighet att skapa vänner som 

de kan umgås med både i skolan och på fritiden. Idrottsämnet kan alltså ses som en arena som 

både skapar förutsättningar för integration in i den svenska skolan men även in i det svenska 

samhället. 

Angående om eleverna upplevt rasism i skolidrotten, i studien, så var det enbart en av de sex 

intervjuade eleverna som upplevt detta som någonting negativt. Resterande elever har dock 

upplevt rasism men inte i någon negativ bemärkelse, de tyckte mest att de rasistiska tillmälen 

de fått mot sig har varit på skämt dels på grund av att de kommit från kompisar. Denna elev, 

som upplevt rasism som negativt, har i sin upplevelse av idrottsämnet fått en sämre upplevelse 

av att ha hört ett skämt från sin idrottslärare som anspelat på hans hudfärg och etniska 

ursprung. Därför kan man alltså tolka resultatet av studien som att idrottsämnet är en bra 

arena för integration men däremot kan upplevelsen försämras om den kommer ifrån någon 

med högre hierarki, en slags strukturell rasism som ibland kan antas finna inom idrottsämnet 

(Zuko & Zetterberg, 2009). 

Tatiana Håkansson har i Håkansson (2016) försökt ta reda på vad som händer med ungdomar 

med utländsk bakgrund när de kommer i kontakt med idrottsverksamheten. Hon menar att 

ungdomar med utländsk bakgrund är en grupp som har utelämnats i svenska 
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idrottssammanhang. Nio stycken flickor och pojkar med utländsk bakgrund har intervjuats i 

denna studie. Resultatet visar att det finns några könsmässiga skillnader angående hur 

omgivningen ser på dessa ungdomar och tjejer är mindre representerade, än pojkar, i deras 

lag. Det blir i studien tydligt att det är viktigt för ungdomar med utländsk bakgrund att delta i 

idrotter i Sverige för att komma in bättre i samhället. 

De kulturella och språkliga skillnaderna gör det svårt för ungdomarna att integreras, det blir 

därför viktigt att försöka överkomma detta för idrott ses som väldigt viktigt för ungdomarna 

då det spelar en stor roll i deras sociala och kulturella liv och det ger dem kunskap om hur de 

ska bete sig i det svenska samhället. Möjligheterna för dessa ungdomar att integreras ökar om 

det finns möjligheter för idrottsläger och en strävan efter lagbygge, sådana olika arenor har 

fått positiva reaktioner från de intervjuade (Håkansson, 2016).  

I denna studie visar det sig att rasismen inte verkar finnas i alls hög grad i 

idrottsverksamheten. Exempelvis så har en flicka i studien upplevt missförstånd på grund av 

kulturskillnader som beror på religion där hon inte äter griskött. Flickan upplevde denna 

kulturkrock som en viss typ av rasism men författaren väljer istället att tolka detta som 

okunskap och bristande förståelse från de som uppfattat denna kulturkrock som väsentlig. 

Författaren nämner dock att det inom idrottssfären har funnits utrymme att uttrycka rasism 

och främlingsfientliga åsikter utan några nämnvärda konskenvenser. Det verkar alltså som att 

idrotten är en god arena för integration där rasistiska tillmälen inte uppfattas som rasistiska på 

grund av det är en så pass god arena för integration (Håkansson, 2016).  

Idrottsforskarna Jesper Fundberg och Lars Lagergren har i en rapport, Fundberg & Lagergren 

(2010), på uppdrag av Riksidrottsförbundet, undersökt hur stort antal och andelen svenska 

elitidrottare som har utländsk bakgrund och om eventuella förändringar skett under de tio 

senaste åren, 1999-2009. Idrotterna som har undersökts är bland annat basket, fotboll och 

tennis. Spelare med utländsk bakgrund, som i denna rapport definieras att man antingen är 

född i ett annat land än Sverige och/eller har minst en förälder som är född i ett annat land, 

hade hög representation i bland annat svensk elitherrfotboll. Denna studie kommer det att 

kommer åter till.  

Studenten Astrid Eriksson har i en uppsats, Eriksson (2016), undersökt på vilket sätt som 

nyanlända kan bli hjälpta av idrotten i sin integrationsprocess. Det är sju stycken nyanlända 

pojkar som har intervjuats. Istället för att enbart försöka ta reda på i vilken grad som idrotten 

hjälper en med exempelvis ens språkkunskaper så vidgar denna studie perspektivet och 
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försöker förklara hur pass bra idrotten ger den nyanlända en känsla av sammanhang, så som 

exempelvis hur en individ hanterar traumatiska situationer vid exempelvis krig.  

Uppsatsen mynnar ut i att idrotten har en positiv påverkan för de nyanländas 

integrationsprocess. Idrotten är dock bara en av de arenor som kan vara positivt för pojkarnas 

integrering, det finns flera olika exempel på detta. Det var enbart ett fåtal av pojkarna som 

hade negativa upplevelser av idrotten som en integrationsarena, exempelvis att ha upplevt 

fördomar och rasism (Eriksson, 2016). 

3.2. Strukturell diskriminering i fotboll 

Historikern Carl-Gustaf Scott har i sin bok gjort en studie på hur afrikanska fotbollsspelare 

upplevt sitt fotbollsspelande i Allsvenskan. Boken handlar om den ökande mångfalden i 

Allsvenskan och försöker koppla samman detta till hur pass bra dessa spelare lyckas 

integreras i fotbollsligan. Det är 109 stycken afrikanska fotbollsspelare som har analyserats 

ifrån år 2000 och framåt och dessa kommer ifrån 27 olika länder. Med hjälp av att analysera 

dessa spelare så visar boken på att rasistiska fördomar är någonting som i hög grad finns i 

Allsvenskan och dessa spelares inverkan på plan har inte lyckats eliminera dessa fördomar. 

I 2010 års upplaga av Allsvenskan var sex procent av alla spelarna av afrikansk härkomst och 

flest av dessa spelare kom ifrån västra Afrika, exempelvis Ghana och Nigeria. Majoriteten av 

dessa spelare är unga män som använder Sverige och Allsvenskan som en språngbräda för att 

ta sig ut i Europa och därmed få en framgångsrik karriär bestående av välstånd (Scott, 2015). 

Under 2000-talet har de afrikanska spelarna fått rasistiska tillmälen på sig. De rasistiska 

upplevelserna de har varit med om har mestadels handlat om motståndarlagets hejarklackar 

och där är inte Sverige olikt många andra länder då de exempelvis har fått höra apljud, fått 

bananer kastade på sig på plan samt hört rasistiska ramsor om sig. Fotbollsorganet UEFA och 

Svenska Fotbollförbundet har dock försökt motverka detta men det har tyvärr ersatts av 

mindre uppenbara och andra lömska former av rasism. På grund av den vita normen som 

råder på fotbollsplanen av bland annat tränare, spelare och media så upplever spelare som inte 

är från Norden att de blir nekade att få spela på och ha samma rättigheter som vita män från 

Norden (Scott, 2015). 

Det görs även skillnader mellan mörkhyade svenska spelare och spelare från Afrika som 

kommit hit för att spela, spelarna från Afrika är större måltavlor för rasism än vad dessa 

svenskar med utländsk bakgrund är. Detta grundar sig i, enligt spelarna i boken, den 

ekonomiska drivkraft och den språngbräda som dessa spelare ser Allsvenskan som för att först 
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kunna ta sig hit för att sedan kunna gå vidare i sina fotbollskarriärer. Denna skillnad görs 

eftersom de afrikanska importspelarna inte är lika välkomnade som svenska medborgare är 

(Scott, 2015).    

Två blivande journalister vid Linnéuniversitetet vid namn Fabian Asserbäck och Christoffer 

Hallberg Sevholt har gjort en analys av de stereotyper som syns i svensk sportjournalistik. 

Studien har sin utgångspunkt i det som den legendariske sportjournalisten Bo Hansson 

uttryckte sig i en fotbollsmatch i samband med en match i Allsvenskan mellan AIK och Gefle 

IF hösten 2012 då AIK bytte in den ghananska spelaren Kwame Karikari. Hansson satt i 

kommentatorsbåset, han kommenterade inte matchen men hördes ändå, och myntade i radion 

”Inte en till svarting som ska in” (Sveriges Radio, 2012).  

Journalisterna har därmed undersökt om de stora tidningarna Expressen och Aftonbladet 

använder sig av rasmässiga eller etniska stereotypiseringar när de beskriver fotbollsspelarnas 

förmågor, både på och utanför plan, i Allsvenskan. Uppsatsen mynnar ut i att etniskt nordiska 

spelare i högre grad beskrevs efter deras mentala förmågor än dess fysiska i jämförelse med 

spelarna som inte hade sitt etniska ursprung i Norden. De kunde även se att traditionella 

beskrivningar om svarta spelare lever kvar i samhället än i dag och slutligen så visar deras 

studie på att svensk sportjournalistik är skriven utifrån ett etniskt svenskt perspektiv och 

anpassat för den svenska etniska befolkningen (Asserbäck & Sevholt, 2012). 

3.3. Stacking 

Fenomenet stacking är en relativt ny bekantskap och därför kommer det redogöras för nyare 

studier så småningom. Men man kan se vissa föregångare till detta fenomen i Loy & Evogues 

(1970) studie om rasmässig segregation i baseboll och amerikansk fotboll. De har med hjälp 

av H. M. Blalock och Oskar Gruskys forskning från 1962 respektive 1963, som handlar om 

organisatoriska aspekter och diskrimineringsaspekter översatt detta till idrott, för att studera 

om det finns en tydlig segregation där.  

Studien mynnar ut i att positionerna på planen handlar om centralitet, centralitetshypotesen, ju 

fler som omger en position på plan desto mer central är den. Efter denna studie har flertalet 

studier tillkommit som behandlar ämnet stacking inom idrott. För att kort förklara Loy & 

Elvogues (1970) resultat så kan man säga att inom idrott, i detta fall baseboll och amerikansk 

fotboll, så kastar den vita spelaren bollen och den mörka spelaren fångar den. De studier som 

kommit efter denna behandlar bland annat sporterna cricket, rugby, netball och 

nordamerikansk ishockey. 



18 
 

Christopher J. Hallinan har studerat fenomenet stacking inom den australiensiska rugbyligan 

under åren 1987 och 1988. Denna studie har, olikt Loy & Elvogues, perspektivet på hur 

stackingen ser ut för aboriginer i ligan, en minoritet i Australien som man enkelt och 

möjligtvis inte helt korrekt skulle kunna jämföra med afroamerikaner i USA. De har gjort 

denna studie genom att analysera inspelade matcher och hur hög tacklingsgraderna var för de 

olika spelarna. 

Studien visade att angående den positionella segregeringen så var aboriginer 

överrepresenterade. Det visade sig även att den vanligaste positionen för en aborigin var den 

position som bekräftade stereotypen om minoritetsgruppen, en mindre viktig position. 

Positionerna som aboriginerna spelade på hade minst inflytande av alla positioner på planen. I 

och med denna studie så drog författarna slutsatsen att positionell segregering, stacking, är ett 

högt troligt fenomen i alla anglocentriska idrotter (Hallinan. 1991). 

Merrill J. Melnick har i Melnick (1988) analyserat olika positioner hos 468 stycken spelare i 

den högsta engelska fotbollsligan under säsongen 1985-1986. Studien visade att svarta var 

överrepresenterade på icke-centrala positioner, anfallspositionen, och underrepresenterade på 

centrala positioner, innermittfältspositionen och målvaktspositionen. Slutsatsen Melnick drar 

av denna positionering är att det kan bero på olika diskriminerande former av den vita 

ledningen. 

Vissa forskare har sagt att det kan vara svårt att göra studier på stacking inom fotboll då det är 

en dynamisk sport med inte så pass fixerade positioner som exempelvis amerikansk fotboll 

och baseball. Men en annan som det har gjorts studier på stacking inom är Norris & Jones 

(1988) då det gjordes studier i engelsk fotboll under säsongen 1994-1995. Denna studie har 

hjälpt Bergstrand men även mig då dess kategoriseringar av positioner är någonting som jag 

kommer att använda mig av. Dessa kategoriseringar försöker förklara vad som gör en position 

central, viktig, och vad som gör en position icke-central, mindre viktig.  

För att försöka ta reda på vad som gjorde en position viktig eller mindre viktig så gjorde 

Norris och Jones en omfattande studie med sammanlagt 1.937 spelare på olika nivåer i 

England. Det gjordes även enkätundersökningar bland tränare och spelade matcher 

analyserades med hjälp av video. Genom att göra detta så kunde de med hjälp av 

videoanalyserna ta reda på i vilken utsträckning som spelarna på olika positioner påverkade 

spelet och med hjälp av enkätundersökningarna till tränarna så fick de en klarare bild av hur 

tränarna resonerade kring olika positioner. 
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En av de viktigaste slutsatserna som drogs i studien var att stacking i fotboll kunde relateras 

till positionernas olika grader av centralitet. I denna studie så ansågs centrala positioner, inom 

ett standardiserat 4-4-2-spelsystem, vara målvakts-, mittbacks- och innermittfältspositionen. 

De icke-centrala positionerna ansågs vara ytterback, yttermittfältare och anfallare. Med hjälp 

av videoanalyserna så visades det att spelarna som hade centrala positioner var mer delaktiga i 

matcherna och hade mer inflytande än spelarna som hade icke-centrala positioner.  

Resultatet i Norris och Jones studie visade att ungefär 44% av de vita spelarna var tilldelade 

centrala positioner medan bara ungefär 28% av de svarta spelarna var tilldelade dessa. Endast 

1,3% av de svarta spelarna var målvakter jämfört med 9,2% hos de vita spelarna. 11,6% av de 

svarta spelarna var innermittfältare medan det var 17,5% av de vita spelarna. Bland anfallarna 

var de svarta spelarna så många som 37,% och de vita var enbart 21,9%.  

För att anknyta till mer modern forskning om stacking så tvingas jag gå in i forskning som 

handlar om ledarskap då det verkar råda en samstämmig överens om att stacking inte längre är 

ett problem i lika hög grad som förr (Hawkins, 2002: Bradbury, van Sterkenburg & Mignon, 

2018). Att det är ett problem fortfarande anses det dock i Bradbury, van Sterkenburg & 

Mignon (2018), men inte ett lika stort problem som förr. 

Det som studien av Bradbury, van Sterkenburg & Mignon (2018) belyser är ledarskap inom 

fotboll och då mer exakt elittränare i fotboll i västra Europa som har sitt etniska ursprung i 

någon minoritet, exempelvis maghrebiner som blivit fotbollstränare i Frankrike. De har 

intervjuat 40 olika fotbollstränare i England, Frankrike och Nederländerna och försökt ta reda 

på deras olika möjligheter och hinder att gå från fotbollsspelare till att bli tränare på elitnivå. 

De försöker även i och med detta ta reda på varför det är så få som har ett annat etniskt 

ursprung som är fotbollstränare i dessa länder.   

Studien mynnar ut i att dessa tränare har stött på en mängd olika hinder på vägen att bli 

tränare och att det är få som har ett annat etniskt ursprung som är tränare i dessa länder. De 

hinder som de har stött på är att de har svårare att få tillgång till utbildningar att bli tränare 

och dåliga upplevelser av dessa tränarutbildningar, att det pågår rasism och stereotypiseringar 

på arbetsplatser för tränarna samt att de professionella klubbarna har en övertro till vita 

fotbollstränare snarare än att de ser till hur pass kvalificerade tränarna är. 

Det har gjorts en färsk studie om stacking i den australiensiska staden Canberra av en man vid 

namn John Williams. I studien har det gjorts forskning på studenter med ett aboriginskt 

ursprung vid tre high schools angående hur de upplever idrottsundervisningen. Studien visar 
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att studenterna upplever rasmässig diskriminering av både sina idrottslärare men även av sina 

klasskamrater som inte har ett aboriginskt ursprung. Det som gör studien extra spännande är 

att idrottslärarna lever kvar i myten om biologiska raser, att det skiljer sig mellan olika 

folkslag, och det visas även att denna myt gör det svårt för aboriginerna att ses som jämlika 

icke-aboriginerna på dessa skolor. 

Stacking förekom på dessa skolor då dessa studenter, vid val av vilka idrotter de skulle utöva, 

blev av idrottslärarna placerade i de idrotter som har något slags sammanhang med fotboll, 

exempelvis rugby och oztag. En av de intervjuade studenterna förklarade i ett svar varför de 

enbart fick möjlighet att spela sådana typer av sporter:  

”Because they (HPE teachers) just … expect … all the Aboriginal kids … ’he only plays 

footy or League’ … or stuff like that.” (Williams, 2016, s.88).   

Att stacking finns i olika typer av idrotter är nu klarlagt men innan denna teori verifieras krävs 

det alltid något undantag som bekräftar regeln. Detta undantag står Leticia González för när 

hon i en studie undersökt fenomenet stacking hos latinamerikaner i den amerikanska 

basebolligan MLS under åren 1950-1992. Denna studie visar att latinamerikanerna är 

positionerade och därmed överrepresenterade på två positioner, som enligt denna forskare 

anser vara central, nämligen andrabasman och shortstop (González, 1996). Denna forskning 

motsätter sig därmed teorin om stacking, att en spelare har en viss position beroende på etnisk 

diskriminering.  

 

4. Metod 

I detta kapitel kommer jag först att beskriva den studie som jag gör en jämförelse med, 

Bergstrand (2012), då den liknar min i hög grad sett till utseendet men även för att min studie 

tappar relevans om den inte jämförs med den studien. Efter att ha förklarat Bergstrands studie 

kommer jag att skriva om hur jag gick tillväga för att exempelvis samla in och bearbeta mitt 

empiriska material. 

I min insamling av det empiriska materialet har jag inspirerats av Bergstrands 

tillvägagångssätt och det sätt har sina fördelar utav flera olika anledningar. Exempelvis så 

kommer jag att använda mig av samma begrepp som han har använt sig av, exempelvis 

”importspelare” och ”första världen”-spelare för den kategoriseringen av spelare anser jag har 

varit av värde att göra indelningar av, delvis för att Fundberg & Lagergren (2010) har skrivit 



21 
 

att denna etniska indelning hänger samman med exempelvis tillgång till arbets- och 

bostadsmarknader.  

Bergstrand har i sin uppsats gjort en studie av stacking i herrallsvenskan i fotboll säsongen 

2012. Han har utgått ifrån de fyra första omgångarna den säsongen, omgång 1-4, och de fyra 

sista omgångarna den säsongen, omgång 27-30. Dessa omgångar har han utgått ifrån för att då 

försöka positionsbestämma spelarna, de positioner som spelarna spelade på flest gånger blev 

sedan den spelarens slutliga position. Detta gjorde han för att få fram vilka spelare som 

tillhörde så kallade ”centrala” positioner och vilka spelare som tillhörde ”icke-centrala” 

positioner. 

Efter han gjort detta så skulle han bestämma spelarnas etnicitet och då delade han upp 

etniciteterna i olika kategorier, han hänvisade bland annat till andra stackingstudier som sade 

att detta var en bra kategorisering samt andra studier som handlade om vilka i Sverige som får 

vissa jobb och andra som inte får vissa jobb. Dessa kategorier gjordes i avseende att skilja 

varifrån ”importspelarna” kom ifrån, de spelare som köpts in till allsvenskan. De olika 

kategorierna blev: 

* ”Första världen” – Västeuropa, Nordamerika och Australien 

”Andra världen” – Öst- och Sydeuropa 

”Tredje världen” – Övriga världen  

Kategoriseringen i avseendet etnisk bakgrund blev sjudelad och består av följande kategorier: 

* Svenska spelare med ”helsvensk” bakgrund 

* Svenska spelare med ”första världen”-bakgrund  

* Svenska spelare med ”andra världen”-bakgrund 

* Svenska spelare med ”tredje världen”-bakgrund  

* Spelare från ”första världen” 

* Spelare från ”andra världen” 

* Spelare från ”tredje världen” 

Efter att ha gjort denna uppdelning, vilken position spelarna har och vilken etnicitet de har, så 

räknade han ut hur många av dessa som spelade på centrala positioner och vilka som hade 

icke-centrala positioner.  

För att ta reda på om det var slumpen som avgjorde fördelningen av centrala respektive icke-

centrala positioner så gjorde Bergstrand ett Chi2-test som skulle visa om signifikansen var 

hög eller låg för hans procentuella utfall. Bergstrand förklarade inte mer ingående än detta vad 
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detta innebär men det ett Chi2-test går ut på är att leta efter P-värdet som i sin tur ska vara 

under 0,5 och är det så att det är under detta värde så visar diagrammet att det inte var 

slumpen som avgjorde fördelningen av positionerna (Wahlgren, 2012). 

Både Bergstrand (2012) och Fundberg & Lagergren (2010) har gett en bristfällig information 

angående vad de menar med ”första världen”, ”andra världen” och ”tredje världen”. I den 

”första världen” ingår individer från Västeuropa, Nordamerika och Australien, i den ”andra 

världen” från Öst- och Sydeuropa och övriga världen ingår i ”tredje världen”. Inom denna 

kategorisering har jag letat efter indelningar av dessa olika delar av världen för att mer 

säkerställa vilka länder det är man menar.  

Nordamerika, Australien och övriga världen är inte svåra att förstå om man noga försökt bena 

ut vilka länder som ingår i de olika delarna av Europa. Då Öst- och Sydeuropa ingår inom 

samma kategori så räckte det för mig att ta reda på vad som innefattas i Västeuropa och detta 

var problematiskt men jag utgick från en statsvetenskaplig avhandling av Jessica Wide som 

definierade följande länder som västeuropeiska: Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, 

Grekland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Portugal, Schweiz, 

Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och Österrike (Wide, 2002). Efter denna 

uppdelning blev förståelsen för resterande delar av Europa enkelt att kategorisera. 

Kategoriseringen av spelarna skulle kunnat göras mjukare i min studie genom att jag 

exempelvis enbart använt mig av kategorier som inhemska spelare och inkommande spelare 

från tredje världen. Hade jag enbart valt dessa kategorier anser jag att skillnaderna varifrån 

spelarna kommer ifrån inte hade blivit så pass synlig utan då hade det enbart synliggjorts 

skillnader på spelarna utifrån dessa två kategorier. En annan anledning till detta urval var att 

den föregående studien använde sig av de kategorier jag valt att använda mig av.  

De tre olika världarna jag valt att använda mig av är icke-existerande världar utan de är enbart 

hypotetiska indelningar av vår planet som härstammar från kalla kriget, de användes för första 

gången år 1952 av Alfred Sauvy, en fransk ekonom, och de länder som inte tillhörde varken 

västvärlden eller östblocket blev länder som kategoriserades som tredje världen då de ofta var 

underutvecklade länder (Tomlinson, 2003). Men efter att ha tagit lärdom av indelningarna 

som Fundberg & Lagergren (2010) gjorde i sin studie så tyckte jag att de passade bra till min 

studie då det blev ett tydligt synliggörande av vilka spelare från vilka länder som fick de olika 

positionerna.   
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4.1. Om spelarna i min databas 

Det är alla spelare som fanns med i alla klubbars startuppställningar under omgångarna 1-4 

och 27-30, de fyra första och de fyra sista omgångarna, under 2017 års allsvenska säsong som 

är den empiri som ingår i min databas. Dessa spelare utgör sammanlagt en databas på 322 

spelare och varför jag inte inkluderat exakt alla omgångar är dels beroende på att Bergstrand 

använt sig av denna avgränsning och sedan märkte jag i min empiriinsamling att det hade 

varit väldigt tidskrävande.  

Varför jag valde just de fyra första och de fyra sista omgångarna beror på att i och med denna 

avgränsning så har jag fått ett utökat och mer variation i mitt spelarmaterial än om jag 

exempelvis skulle valt de åtta första eller sista omgångarna. Detta beror på att i svensk fotboll 

så är transferfönstret öppet under mitten av säsongen och det är enbart då som man tillåts 

köpa eller sälja spelare. Detta ledde då till att det tillkom nya spelare och gamla spelare 

lämnade vilket gav en ökad variation av antal spelare.  

Spelarna som ingick i min empiriinsamling var enbart spelare som var med i matchernas start 

och som stod uppställda i respektive lags startelvor, detta berodde på att det var svårt att få 

information om vilka spelare som byttes in och ännu svårare att veta vilka positioner dessa 

spelare fick när de kom in på planen. De spelare som startade matcherna har också i 

majoriteten av fallen sin naturliga position när de startar matchen men om de byts in så är det 

inte helt ovanligt att en inbytt spelare kan få en position där de vanligtvis inte brukar spela. 

Jag har heller inte räknat med samma spelare mer än en gång, exempelvis de spelare som bytt 

lag inom Allsvenskan mellan två lag, för att då hade mitt datamaterial blivit spritt och alldeles 

för utökat. De spelare som riskerade att finnas med två gånger i databasen, vilket så skedde 

vid vissa fall, har därmed kontrollerats och finns alltså bara med en gång.  

4.2. Tillvägagångssätt  

Gonzáles (1996), studien om stacking av latinamerikaner i den amerikanska basebolligan 

MLS, anser att i sådana typer av studier är det vanligaste tillvägagångssättet att samla in data 

på att hämta empiri från tryckta källor som exempelvis tidningsuppgifter och existerande 

spelardatabaser. Efter att ha läst denna studie och eftersom att Bergstrand också använt sig av 

denna metod så blev valet för mig självklart att göra på samma sätt.  

Det kan dock finnas problem med ett sådant tillvägagångssätt och det kan vara att man inte 

kan undersöka vissa variabler som är intressanta, som exempelvis fanns med i Norris & Jones 

(1998) studie då de använde sig av videoanalyser och enkätundersökningar och därmed blev 
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materialet mer omfattande. Genom att göra datainsamlingen utifrån tryckta källor så sker inga 

bortfall, som var fallet i Gonzáles (1996) studie, så därför blev detta mitt tillvägagångssätt då 

det blev ett mer korrekt datamaterial men möjligtvis mindre omfattande än just Norris och 

Jones studie.  

Hur pass korrekta de redan trycka källorna är går att diskutera men efter noga avväganden 

skall dessa källor vara så pass tillförlitliga så att de får en relevans för min studie. Majoriteten 

av de källor jag hämtade datan ifrån var Svenska Fotbollförbundets hemsida  

www.svenskfotboll.se Aftonbladet www.sportbladet.se, Transfermarkts spelardatabas 

www.transfermarkt.com, en hemsida för svenska supportrar www.svenskafans.se, 

applikationen Forza samt respektive klubbs hemsidor.  

Varför dessa källor anses ha en hög reliabilitet gjordes genom att jag i olika fall valde att kolla 

upp samma uppgifter i flera av källorna och då gavs det i hög grad samstämmiga uppgifter. 

Att det gavs samstämmiga uppgifter kan bero på att de är på olika sätt beroende av varandra 

men detta anser jag inte vara fallet vid alla fall då vi just nu lever i ett intensivt 

informationsflöde där varje media strävar efter att vara först. 

4.3. Materialinsamling - spelarposition 

För att ta reda på vilka matcher som spelades under de valda omgångarna under 2017 års 

säsong valde jag först att titta på spelschemat på Aftonbladets avdelning Sportbladet. För att 

sedan kolla laguppställningarna och för att positionsbestämma de olika spelarna gick jag in på 

Svenska Fotbollförbundets hemsida för där fanns varje match arkiverad med respektive 

startelvor. Vid de fall som startelvorna inte fanns med på denna hemsida fick jag vända mig 

till andra medier där startelvorna fanns, exempelvis klubbarnas hemsida och Forza-

applikationen.  

Jag strävade efter att varje spelare skulle ha en position tilldelad vilket enkelt hade kunnat 

göras genom att titta på vilken position de stod under på Transfermarkts spelardatabas. Detta 

val av empiri ansåg jag vara av låg reliabilitet då jag märkte att dessa positioner inte alltid 

stämde överens med hur det i realiteten såg ut så därför tilldelade jag positionerna utifrån den 

position som de hade spelat flest matcher på. Om detta inte gick, exempelvis fyra matcher på 

en position och fyra matcher på en annan position, så kollade jag på varje match under hela 

säsongen för att positionsbestämma en spelare. Gick inte slutligen detta heller så fick jag 

vända mig till andra medier för att titta på vilken position spelaren var tillgiven, exempelvis 

klubbens hemsida eller Transfermarkts spelardatabas.  
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Precis som Norris & Jones (1998) hade jag för avsikt att kategorisera spelarna i någon av de 

sex spelarna som illustreras i figur 1. De positioner som spelarna kunde kategoriseras inom 

var alltså: 

• Målvakt  (M) 

• Mittback  (MB) 

• Ytterback (YB)  

• Innermittfältare (IM) 

• Yttermittfältare (YM) 

• Anfallare (A) 

                   

Figur 1: Spelsystemet 4-4-2 

Kategoriseringen av empiriinsamlingen utgår från spelsystemet 4-4-2 vilket traditionellt inom 

engelsk fotboll har varit det vanligaste sättet att ställa upp ett fotbollslag på (Norris & Jones, 

1998) och med våra anglofila influenser så är det även det vanligaste och mest framgångsrika 

sätt även i Sverige (Thylin, 2004). Med detta sagt så var det även den högst förekommande 

spelarformationen i mitt empiriska material.  

Sifferkombinationen kan pusslas om i en väldig massa formationer men utifrån 4-4-2 syftar 

spelsystemet på att det innehåller fyra försvarare (två mittbackar och två ytterbackar), fyra 

mittfältare (två innermittfältare och två yttermittfältare) och två anfallare. Värt att nämna i 

detta sammanhang är att målvakten inte räknas med i sifferleken. Spelsystemet 4-4-2 är som 

sagt inte det enda möjliga spelsystemet i fotboll, de startelvor som jag stötte på under min 

empiriinsamling ställde upp med exempelvis 4-3-3, 4-2-3-1, 3-5-2, 5-3-2 och 3-4-3. Siffrorna 

avser hur laguppställningen enligt respektive spelsystem ser ut från de mest defensiva till de 

mest offensiva positionerna.  

Att det finns så pass många olika spelsystem där positionerna i olika utsträckning varierar så 

kan man fråga sig varför jag valde att begränsa mig till 4-4-2-systemets positioner men detta 

gjorde även Bergstrand och Norris & Jones (1998). Jag gjorde även detta för att jag inför 

analysen var tvungen att standardisera inkodningen av spelarpositionerna och eftersom att 
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detta system även var det vanligaste så blev det för mig självklart att göra på detta sätt. Detta 

var ett metodologiskt problem att inkoda positionerna utifrån olika spelsystem som inte ägde 

rum men det var nödvändigt att offra lite empirisk exakthet för att kunna göra en mer 

fokuserad analys.  

När jag inte kunde positionsbestämma spelarna inom ramen för 4-4-2-systemet i 

datainsamlandet så fick jag stuva om kategoriseringen på följande sätt. När ett lag exempelvis 

använde sig av 4-3-3-systemet så kategoriserade jag, likt Bergstrand och Norris & Jones 

(1998) alla mittfältare som innermittfältare. När det kom till anfallarna i detta spelsystem så 

kategoriserade jag, likt Bergstrand men inte Norris & Jones (1998), den centrala av dem som 

anfallare medan de två anfallarna på kanterna fick positionen yttermittfältare. I detta fall 

påminner de två kantanfallarna som yttermittfältarnas roll i ett 4-4-2-system och därför valde 

jag att inte göra på ett annat sätt. Just denna indelning blir dock inte problematisk då både 

anfallare och yttermittfältare ses som icke-centrala positioner och det påverkar inte mitt 

resultat i någon nämnvärd riktning.   

I de fall som lagen spelade i ett 5-3-2-system eller i ett 3-5-2-system så valde jag att 

kategorisera ytterspringarna, ”wingbacks” (Soccer Training Guide, u.å.), konsekvent som 

yttermittfältare. Detta berodde delvis på att det var i några fall svårt att veta om ett lag hade 

spelsystemet 3-5-2 eller 5-3-2, då de liknar varandra väldigt mycket till utseende. Om jag 

istället hade valt att kategorisera dessa som ytterbackar så hade detta inte påverkat mitt 

resultat i någon nämnvärd bemärkelse då båda dessa positioner anses som icke-centrala.  

I de fall som lagen i mitt material använde sig av spelsystem med antingen offensiva och/eller 

defensiva innermittfältare valde jag att kategorisera dessa som innermittfältare, något som 

även Bergstrand gjorde i sin studie. Detta skedde på grund av att bland trion på det centrala 

mittfältet var det svårt att se vilka av dem som hade defensiva eller offensiva uppgifter. Dock 

bör det nämnas, än en gång, att denna kategorisering inte påverkar resultat i någon högre grad 

då båda positionerna anses vara centrala inom stacking-teorin.  

4.4. Materialinsamling - hudfärg/etnisk bakgrund 

Ett av de största metodologiska problemen med min uppsats var hur jag skulle kategorisera 

spelarna utifrån deras hudfärg och deras etniska bakgrund. 216 av de sammanlagt 322 

spelarna i mitt datamaterial var svenska spelare vilket innebär att uppfyller de kriterier som 

fotbollsorganet FIFA har satt upp för att kunna representera det svenska herrlandslaget (FIFA, 

2008). Resterande spelare, 106 stycken till antalet, var inte svenska spelare utan hade värvats 
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till Sverige för att spela fotboll och uppfyllde därmed inte kriterierna för att representera 

landslaget.  

Detta innebär alltså att de 106 importspelarna inte är uppvuxna i Sverige men de 216 svenska 

spelarna är helt eller delvis uppvuxna i Sverige. För att kategorisera varje spelares nationalitet 

använde jag mig av de uppgifter om nationalitet som fanns på de olika medier som jag 

tidigare refererat till, exempelvis Transfermarkts spelardatabas och respektive klubbs 

hemsida.  

Efter att ha gjort distinktionen mellan svenska spelare och importspelare så återstod ett 

problem nämligen hur jag skulle kategorisera dessa spelares etniska bakgrund utan att 

kategoriseringen blev varken för vid eller för snäv. Som jag tidigare nämnt så fanns det i 

Fundberg & Lagergren (2010) exempelvis anledning att tro att föreställningar om spelare med 

bakgrund i exempelvis Ghana, Finland eller Bosnien skiljer sig åt. Jag använde mig därför av 

Bergstrands indelningar som i sin tur använt sig av Fundberg och Lagergrens indelningar som 

de använde sig av. Därmed blev kategorierna sjudelade i den uppdelningen som jag tidigare 

redogjort för att Bergstrand använde sig av.  

När jag skulle bestämma vilken av de sju kategorierna som spelarna i min databas skulle 

tillhöra gick jag tillväga på olika sätt. När det kom till importspelarna kollade jag främst på 

deras nationalitet och kategoriserade dem i någon av de sista tre kategorierna. Jag tog alltså 

inte så ofta hänsyn till om de exempelvis också hade någon annan etnisk bakgrund än den 

som stod med där för att många av importspelarna hade en annan etnisk bakgrund och i så fall 

hade jag riskerat att få ett litet antal spelare i de olika kategorierna. Här vill jag dock nämna 

att i några fall valde jag att kategorisera importspelarna efter vart de växt upp någonstans, 

exempelvis Mikkel ”Mix” Diskerud i IFK Göteborg som stod som amerikan, eftersom han 

valt att representera det landslaget, men är född och uppvuxen i Norge och därmed har en 

sådan bakgrund. Det finns några typer av sådana fall till men dessa fall anser jag inte är något 

som äventyrar mitt datamaterial då Diskerud, i detta fall, hamnar inom samma kategori 

oavsett om han kategoriseras som amerikan eller norrman; ”Första världen”-spelare.  

När det var dags att kategorisera de svenska spelarna bestämde jag, likt Bergstrand, deras 

etniska bakgrund utifrån deras namn och spelarfotografier på dem. Fotografierna hämtade jag 

från Transfermarkts spelardatabas, om bilder inte där fanns vände jag mig till respektive 

klubbs hemsida och om bilder även inte där fanns använde jag mig av bildsökning på Google 

Images. Att kategorisera spelare utifrån hudfärg och etnisk bakgrund har i flera andra 
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stackingstudier ansett vara tillräckligt, t.ex. Malcolm (1997) och Medoff (2004). Att 

bestämma en människas etniska bakgrund enligt detta sätt, som dock har visat sig vara 

tillräckligt, känner jag mig inte helt tillfreds med för vem är jag utifrån mina fördomar om 

folks namn och hudfärg att göra en indelning av någons etniska bakgrund så därför valde jag 

att även söka efter tidningsartiklar och spelarpresentationer på exempelvis klubbarnas 

hemsidor och berättelser om spelarna på www.svenskafans.se för att hitta mer vedertagen 

information. Detta extra arbete gjorde Bergstrand också i sin uppsats och jag anser att 

eftersom att det skiljer sex år mellan våra studier, med det allt mer ökande informationsflödet, 

så har jag fått en mer rättvis bild av de olika spelarnas etniska bakgrund.  

I de föregående liknande studierna har ingen försökt bena ut problemet att det kan finnas 

adopterade spelare som har fått en mer etnisk svensk uppväxt men ett sådant problem faller 

för mig självklart att försöka problematisera. Angående adopterade spelare har jag även i detta 

fall försökt leta efter sådan information men det framkom att det enbart var ett fåtal som föll 

inom den ramen. Det har som sagts visat sig i liknande studier att det enbart räckte att titta på 

fotografier på de olika spelarna för att etniskt kategorisera dem. 

Trots detta tillvägagångssätt, där jag försökte få så korrekt information om spelare som 

möjligt, så kan det finnas en risk angående studiens giltighet att jag kategoriserade några 

spelare fel i avseendet etnisk bakgrund då det inte alltid var helt självklart. Detta 

metodologiska problem anser jag dock inte äventyrar mitt datamaterial då jag ofta fick fram 

information, som kunde verka ha en viss felmarginal, som stämde överens med den tidigare 

kunskap jag har om de olika spelarna och vad jag sett och hört talas om respektive spelare i 

exempelvis tidningar och sändningar på TV. Dessa fall var dock så små så det bör inte ha 

påverkat resultatet i någon riktning som ger en stor felmarginal för min studie.    

4.5. Studiens giltighet och forskningsetiska principer 

Mycket är redan nämnt om vad som kan vara av mindre vetenskaplig korrekthet i denna 

studie men angående reliabiliteten och validiteten bör det nämnas några saker. Reliabiliteten i 

studien anser jag vara hög då jag gick tillväga på det sätt som jag planerat att göra. Det kan 

dock finnas brister med själva tillvägagångssättet och där anser jag att den största bristen var 

angående att hitta rätt etniska bakgrund till varje enskild spelare. I andra studier om stacking 

har detta tillvägagångssätt visat sig vara tillräckligt men om nästkommande person skulle göra 

om min studie tvivlar jag på att den personen hade hittat liknande information som jag gjorde 

angående deras etniska bakgrund.    
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Validiteten i min studie anser jag även den vara hög då jag anser att jag har använt rätt metod 

för att besvara frågeställningarna. Att välja att arbeta utefter en annan metod, att exempelvis 

intervjua tränare, spelare och ledare om deras uppfattning om stacking, hade möjligtvis gett 

ett annat och bättre resultat men detta ansåg jag inte behövas för att göra denna studie. 

Liknande gäller angående min andra frågeställning att det hade kanske gett studien en högre 

validitet om jag själv tagit kontakt med exempelvis Locker Room Talk för att ta reda på hur 

deras arbete går till men det jag har gjort var att ta reda på hur de till viss del bidrar till att 

inkludera alla vilket min frågeställning till viss del handlade om.   

Det kan vara som sådant att min studie inte är fullt så politiskt korrekt då jag exempelvis 

kategoriserat spelarnas etnicitet utifrån deras bakgrund på olika platser av världen. Jag har 

inte säkerställt om varje spelares etnicitet stämmer helt överens med dess nationstillhörighet, 

exempelvis genom att titta i någon typ av folkbokföringsregister som finns i Sverige men som 

även kan finnas i andra länder. Jag anser dock inte att detta behövdes eftersom att den tidigare 

studien jag jämför med samt i olika andra studier om stacking så har inte detta varit något 

krav på att genomföra. Jag väljer därmed att lita på de olika spelardatabaser som jag har hittat 

denna information ifrån som stämde överens i en väldigt hög grad. Trots min möjligtvis icke-

politiska korrekthet så anser jag att min studie behövs i samhället i dag då den 

förhoppningsvis ska ge en större bild av hur exkludering ser ut i idrott i Sverige överlag men 

kanske även exkludering i samhället i stort. 

Utifrån publicitetsreglerna gällande spelreglerna för press, radio och TV så finns det 17 

stycken sådana som är frivilliga etiska komplement till de grundlagarna som reglerar yttrande 

och tryckfrihet i Sverige. Den tionde publicitetsregeln handlar om att man bland annat inte ska 

framhäva den berörda personens etniska ursprung och etnicitet om det saknar betydelse i 

sammanhanget eller är missaktande (Svenska Journalistförbundet, 2018). Det är därför man 

sällan ser exempelvis en brottsmisstänkts etniska ursprung i tidningar. För att argumentera för 

varför jag ändock väljer att framhäva dessa spelares etniska ursprung och etnicitet väljer jag 

att hänvisa till det som står i just den tionde regeln angående om det saknar betydelse i 

sammanhanget. Jag anser att indelningarna av spelarna i min studie har en stor betydelse i 

detta sammanhang då jag gärna vill framhäva att det spelar roll varifrån du kommer beroende 

på vilken position du får på planen sedan, om det är en central eller en icke-central position.  

Kategoriseringar som ”första världen”, ”andra världen” och ”tredje världen” är begrepp som 

jag inte själv är helt tillfreds med att använda mig av men dessa uppdelningar har skett på 

grund av två olika anledningar. Den första anledningen är att studien jag jämför mina resultat 
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med använder sig av dessa begrepp och att för mig gå in och strukturera om dessa 

kategoriseringar allt för mycket anser jag inte leder till tydligare skillnader i det ämnet studien 

avser belysa. Den andra anledningen till dessa kategoriseringar har sin förklaring i att efter att 

ha läst och analyserat Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk och 

samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2002) så ska inte min studie på något vis 

äventyra de etiska principerna angående deltagarna och kategoriseringarna av dessa i studien. 

Kategoriseringen som innefattar ”helsvensk” kan även den vara problematisk för det kan vara 

svårt att veta vem som passar inom denna kategori eller om det ens finns någon som är 

helsvensk i dag då det är svårt att säkerställa vad detta begrepp innebär och att om någon nu 

anses som helsvensk så kan det ändock vara så att det finns släktingar från andra länder i en 

sådan typ av människas liv.  

Begreppet ”helsvenska barn” har använts av en reporter på SVT Nyheter som valde att 

använda sig av detta uttryck i samband med skolattacken i Trollhättan som ägde rum i oktober 

2015. Formuleringen blev kritiserad och SVT anmäldes till Granskningsnämnden som valde 

att år 2016 fälla SVT för denna formulering (Fallenius, 2016). Därmed visar jag nu att det är 

problematiskt att använda sig av denna formulering men jag väljer ändå denna typ av 

kategorisering för att dels så har den tidigare studien jag jämför mitt resultat med valt att göra 

detta men även för att jag anser att denna kategorisering blir väldigt tydlig med vad jag menar 

när jag väljer att kategorisera en spelare som ”helsvensk”. Min, och Bergstrands syn på denna 

kategorisering, blir att det är en spelare med ett svenskt namn, med en uppväxt i Sverige med 

föräldrar som båda har svenska namn. 

Det grundläggande kravet för individen i en studie kan konkretiseras i fyra huvudkrav på 

forskningen nämligen informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002, s.6). Det är dessa fyra huvudkrav som jag kommer att argumentera 

för att jag uppfyller de etiska principerna för att få göra en studie om dessa olika individer.  

I min studie har jag enbart hämtat nationstillhörighet och etniska bakgrund angående 

datamaterialet och angående informationskravet bör hänsyn tas i detta fall. Om deltagarna inte 

medverkar aktivt och uppgifter om dem redan finns i register så är detta acceptabelt att göra 

på detta vis. Hänsyn bör tas när det handlar om indirekt information, exempelvis från 

massmedier, vilket jag i hög grad hämtat information ifrån men jag vill tillägga att här har jag 

tagit hänsyn. Det mest etiska enligt detta krav är att hämta information från 
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myndighetsregister, (Vetenskapsrådet, 2002, s.8) och det är någonting som jag i vissa fall har 

jag gjort.   

Utifrån samtyckeskravet har jag inte tillfrågat spelarna i min studie då jag dels ansåg att det 

skulle bli ett alldeles för mäktigt jobb men i detta krav så framgår det än en gång att det räcker 

med att hämta information från existerande myndighetsregister, (Vetenskapsrådet, 2002, s.9), 

och efter att ha letat information om spelares nationstillhörighet och etniska bakgrund ifrån 

olika källor har jag i så hög grad som möjligt försökt hämta information från Svenska 

Fotbollförbundet som har uppgifter om spelarna från myndighetsregister. 

Konfidentialitetskravet anser jag inte berör mitt datamaterial i så hög grad då kravet mestadels 

handlar om att känsliga uppgifter inte bör offentliggöras så att obehöriga får ta del av dem 

(Vetenskapsrådet, 2002, s.12). Det kan i vissa fall listas ut vilka spelare det är som det handlar 

om men jag har utifrån detta krav inte valt att nämna spelarna i studien vid namn och därmed 

äventyrar jag inte inom detta krav några etiska principer. 

Slutligen handlar nyttjandekravet om att personuppgifter inte får lämnas ut till andra för 

kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. Detta krav anser jag inte heller 

äventyrar de etiska principerna då det inte framgår någon känslig personuppgift om någon 

spelare i min studie. 

 

5. Teori 

Jag kommer börja med att redogöra för Bergstrands olika teorier om stacking och 

diskriminering, inom punkterna 5.1-5.4 och sedan görs det ett tillägg om mer moderna teorier 

om fenomenet. 

5.1. Biologiska och psykologiska teorier om stacking 

Bergstrand börjar med att försöka förklara stacking utifrån både biologiska och psykologiska 

perspektiv vilket han gör innan han försöker förklara dess teorier utifrån de 

samhällsvetenskapliga teorierna. Det är exempelvis Kane (1971) och Jones & Hochner (1973) 

som har gjort sådan forskning och de försöker påvisa att stacking inte bör ses som en form av 

diskriminering eller strukturellt problem i samhället utan som en slags naturlig följd av 

biologiska och/eller psykologiska skillnader mellan exempelvis svarta och vita.  

Kane (1971) har biologiskt försökt förklara varför svarta är överrepresenterade i vissa idrotter 

och positioner som kräver snabbhet och hoppförmåga, exempelvis basket och en position i 
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amerikansk fotboll som heter running back. Här antas svarta ha en fördel gentemot vita 

eftersom att de generellt sett skulle vara snabbare och bättre förmågor utifrån genetiska 

skillnader. Denna teori har dock stora brister och en av de som kritiserat denna teori är 

idrottssociologen Jay Coakley i Coakley (2009) som menar att föreställningen om särskilda 

gener som exempelvis skulle ge svarta fördelar inom vissa idrotter bygger på förenklingar och 

felaktiga föreställningar.  

När Coakley (2009) resonerar kring detta så använder han sig av biologen Robert Sapolsky 

som menar att det är en alldeles för reduktionistisk och deterministisk syn på människan man 

har om man utgår ifrån att människors handlande och beteende framför allt beror på gener. 

Om man exempelvis skulle hitta någon slags gen som ger en viss typ av personer bättre 

hoppförmåga så skulle denna gen varken förklara varför en person hoppar högre än någon 

annan eller varför vissa typer av människor i genomsnitt hoppar högre jämfört med människor 

från en annan grupp. Detta grundar sig i att gener i stor utsträckning samspelar med miljön 

och ingen forskning har heller bevisat att gener, relaterade till hoppning eller andra invecklade 

idrottsprestationer, beror på vilken hudfärg man har.  

De psykologiska teorierna om stacking har heller inte visat sig vara särskilt framgångsrika 

(Medoff, 2004). Det finns framför allt två typer av psykologiska teorier enligt Gonzáles 

(1996), den ena påstår att vita generellt är bättre på uppgifter som kräver eget initiativ och 

svarta bättre på reaktiva uppgifter. Enligt denna teori skulle vita inom baseboll i högre grad 

vara mer lämpade att kasta bollen, pitcher, medan svarta i regel skulle vara mer lämpade att 

vara slagmän, att med hjälp av ett slagträ slå iväg den kastade bollen (Worthy & Markle, 

1970). Det visar sig dock i Medoff (2004) att svarta inom flera reaktiva positioner och idrotter 

är underrepresenterade och därmed får denna teori stora problem när detta synliggörs.  

Den andra psykologiska teorin utgår ifrån ett antagande om att svarta och vita har olika 

personlighetsdrag som i förlängningen skulle påverka preferenserna för olika idrotter och 

idrottspositioner (Jones & Hochner, 1973). Denna teori påstår att vita främst skulle vara 

intresserade av de idrotter och positioner som ger dem möjlighet att se till kollektivet och där 

det tillåts gå bra för laget medan svarta skulle vara mer intresserade av att syssla med sådant 

som ger dem individuella prestationer, pengar och framgång. Denna teori får dock problem 

när det gäller hur representationen ser ut inom olika idrotter, exempelvis tennis och golf. 

Detta är två idrotter som erbjuder både individuella prestationer och pengar och då borde det 

enligt teorin vara en hög andel svarta utövare, men istället är det tvärtom (Medoff, 2004).   
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5.2. Samhällsvetenskapliga förklaringsmodeller 

Sociologins och samhällsvetenskapens teorier om stacking har varit mer framgångsrika än 

både biologins och psykologins teorier, både utifrån Bergstrands förhållande till empiri men 

även kopplat till min tidigare forskning som bättre kan förklara detta. Man kan dela upp dessa 

teorier i två kategorier nämligen sociala stängningsteorier och humankapitalsteorier. Den 

vanligaste förklaringen till stacking har jag tidigare nämnt beror på diskriminering och då 

både på individnivå men även på strukturell nivå. Detta baseras på stereotypa föreställningar 

om invandrare och svarta vilket kommer förklara den teori som kan beskrivas som en slags 

social stängningsteori.  

Om man ska börja med humankapitalsteorier så utgår dessa ifrån att idrotten är ganska så 

framgångsrik i sitt urval och tilldelning av positioner eftersom att spelare oftast tilldelas de 

positioner som de är mest lämpade att spela på (Sack, Singh & Thiel, 2005). Den här 

kategorin teorier menar att om det pågår diskriminering, som leder till stacking, så sker den 

framför allt utanför idrotten. Den mest inflytelserika humankapitalsteorin, enligt Bergstrand, 

är Medoffs (2004) så kallade ekonomiska hypotes vilken kortfattat utgår ifrån att stacking i 

grunden är en fråga om socioekonomiska förhållanden.   

Svarta i USA har generellt sätt sämre socioekonomiska förhållanden än vita och därmed säger 

teorin att svarta kommer i högre grad utveckla idrottsförmågor som är billiga att utveckla 

medan vita i större utsträckning kommer att syssla med idrotter och därmed utveckla 

idrottsförmågor som är dyrare att utveckla. Inom bland annat baseboll har denna teori kunnat 

stödjas där svarta har varit underrepresenterade i positioner som är dyrare att börja med och 

överrepresenterade i positioner som är billigare att börja med (Medoff, 1976: 2004). 

Tittar vi i Sverige på vilka idrotter som spelare med annan etnisk bakgrund sysslar med så är 

det exempelvis inom ishockey ovanligt att där finns spelare med en annan etnisk bakgrund än 

den etniskt svenska. Detta grundar sig i att ishockey är och har blivit en så pass dyr sport, år 

2017 var mediankostnaden för en 14 år gammal juniorspelare ungefär 20.000 kronor per 

säsong och forskningsprojektet ”Ung livsstil” slog fast att det var åtta gånger vanligare att 

tonåringar med hög socioekonomisk ställning spelar ishockey jämfört med tonåringar från 

resurssvaga familjer (Sundin, 2017). Just skillnaden i kostnaden mellan ishockey och fotboll 

är någonting som gör att man går miste om elever med invandrarbakgrund på landets 

ishockeygymnasium (P4 Jönköping, 2011).  
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Förebildsteorin som nämns i Castine & Roberts (1974) är en annan humankapitalsteori. 

Denna teori menar att den oproportionerliga positionsfördelningen inom idrotter hänger 

samman med att barn från minoriteter främst har minoritetsspelare som förebilder. Det 

behöver enligt teorin inte förekomma diskriminering idag men åtminstone har det skett förr så 

därför har barn från minoriteter haft förebilder som spelat på mindre ledande positioner och 

därmed lett till att minoritetsbarn i större utsträckning velat spela på dessa positioner (Sack, 

Singh & Thiel, 2005), som ett slags cirkelresonemang. Utifrån detta bör alltså förebildsteorin 

förklara stacking som ett utslag på vilka förebilder som minoritetsspelare haft när de var små.  

5.3. Teorier om hur stacking tar sig uttryck på planen 

Det pågår diskussioner om varför stacking förekommer men det förekommer även en 

diskussion om hur fenomet tar sig uttryck på planen. Det som denna diskussion försöker reda 

ut är vilka gemensamma kännetecken som finns mellan de positioner som minoritets- och 

majoritetsspelare tenderar att vara under- eller överrepresenterade på. De här teorierna är dock 

beroende av vilken teori det är som används för att förklara vad stacking beror på och inom 

exempelvis Medoffs (2004) ekonomiska teori så säger den att minoriteter kommer att vara 

överrepresenterade på billigare positioner och underrepresenterade i dyrare positioner om 

minoriteternas socioekonomiska situation generellt är sämre än majoritetsbefolkningens. 

Sociala stängningsteorier är i fokus när man talar om hur stackingen tar sig till uttryck på 

planen. Den kanske mest kända teorin, enligt Bergstrand, är Loy & Elvogues (1970) studie av 

fenomenet som mynnar ut i en slags centralitetshypotes. De hävdade att frågan om hur 

stacking tar sig uttryck inom lagidrotter framför allt är en fråga om centralitet genom att ha 

studerat teorier och hypoteserna som sociologerna Oscar Grusky och H. M. Blalock tidigare 

lagt fram om dels organisatoriska aspekter (Grusky, 1963) och diskrimineringsaspekter inom 

baseboll (Blalock, 1962). I enlighet med Grusky (1963) så kan man definiera centralitet som 

att en position anses som mer central ju fler andra positioner den har omkring sig. Enligt 

centralitetshypotesen, om diskriminering sker på grund av hudfärg och etnisk bakgrund, så 

kommer det att visa sig genom att minoritetsspelare är underrepresenterade i centrala 

positioner men överrepresenterade i icke-centrala positioner. Teorin menar därmed att 

minoriteters inflytande på planen begränsas på grund av att de centrala positionerna i regel är 

de viktigaste och mest inflytelserika positionerna.  

Även om spelare i centrala positioner är de som har mest inflytande på planen så är det oftast 

spelare i icke-centrala positioner som får mest uppmärksamhet och störst rubriker. Detta 

förklarar Grusky (1963) genom att icke-centrala positioner kräver mer individuella 
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prestationer som ger mer rubriker medan centrala positioner kräver att man är mer fokuserad 

på laget, något som inte alltid ger störst rubriker men som innebär att man har mer kontroll 

över spelet än i de icke-centrala positionerna. Grusky (1963) visar också att av de spelare som 

har haft störst möjligheter att gå vidare efter karriären, att exempelvis bli tränare, är det de 

spelare som haft en central position och detta innebär att enligt centralitetshypotesen så 

begränsar det inte bara minoriteters inflytande på planen utan även deras möjligheter att gå 

vidare med en karriär inom idrotten efter sin aktiva karriär. Detta samstämmer med studien 

om vilka spelare som har möjlighet att bli fotbollstränare efter sin spelarkarriär (Bradbury, 

van Sterkenburg & Mignon, 2018). 

Osäkerhetshypotesen, som myntades av Lavoie & Leonard (1994), är en annan teori om hur 

stacking tar sig uttryck. Minoriteter exkluderas framför allt från de positioner där det är som 

svårast att mäta prestationer och resultat på ett objektivt sätt om diskriminering förekommer. 

Detta är beroende på att stereotypa föreställningar och fördomar har störst risk att spela roll i 

de positioner där det är som svårast att bedöma prestationer och resultat. Inom fotboll så kan 

man exempelvis tänka att om diskriminering förekommer så är det framför allt i offensiva 

positioner som minoriteter kommer att finnas representerade på medan de i defensiva 

positioner kommer att vara underrepresenterade. Det är oftast enklare att mäta en spelares 

prestation i de offensiva positionerna eftersom att man då oftast kollar på antalet gjorda mål 

och målgivande passningar och för de defensiva positionerna blir det oftast subjektiva 

bedömningar då dessa spelare sällan mäts i vilken grad som de gör mål eller slår målgivande 

passningar.  

Enligt osäkertshypotesens upphovsmän Marc Lavoie och Wilbert M. Leonard II behöver den 

inte ses som en rival till centralitetshypotesen utan snarare som ett komplement till den teorin 

(Lavoie & Leonard, 1994). Osäkerhetshypotesen blir enligt detta synsätt en förklaring till 

varför centralitetshypotesen fungerar i empiriska undersökningar eftersom att centrala 

positioner då i högre grad har mer subjektiva kriterier för resultat än icke-centrala positioner. 

Man kan härmed alltså betrakta osäkerhetshypotesen som en mer specificerad variant av 

centralitetshypotesen. 

5.4. Etablerade och outsiders 

Den sista teorin Bergstrand tagit upp för att försöka förklara olika teorier om stacking är den 

som sociologen Norbert Elias kallar för etablerade och outsiders-figurationen. Den försöker 

förklara hur och varför som stereotypa föreställningar om olika grupper uppstår och 

upprätthålls (Elias & Scotson, 2010). Innan den figurationen beskrivs måste det först 
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redogöras för Elias figurationssociologi. En figuration anser Elias (1978) vara olika 

grupperingar av människor som är ömsesidigt beroende av varandra och dessa påverkas av en 

maktbalans. För att förklara att denna maktbalans uppstår så utgår han ifrån att människorna i 

en figuration är olika mycket beroende av varandra och ju mindre beroende en grupp eller en 

individ inom figurationen är av andra grupper eller individer inom figurationen, desto större 

är dess makt. På liknande sätt fungerar den åt andra hållet, desto mer beroende en grupp eller 

en individ inom figurationen är av andra grupper eller individer inom figurationen, ju mindre 

makt har den individen eller gruppen. 

För att nu mer försöka förklara Elias tankar kopplat till stacking så har det blivit dags för en 

redogörelse om etablerade och outsiders-figurationen. Det som är utmärkande för denna 

figurationstyp är att det råder en ojämn maktbalans mellan de båda grupperna; etablerade och 

outsiders. Den dominerande gruppen är de etablerade och den gruppen som är dominerad är 

outsiders (Elias & Scotson, 2010). Det som gör att den etablerade gruppen kan behålla denna 

maktbalans beskrivs av Elias som att outsidersgruppens individer diskrimineras av den 

etablerade gruppen och samtidigt som detta så upphöjs den etablerade gruppens medlemmar 

som de normerande i samhället. 

Elias menar att när outsidergruppens medlemmar beskrivs så baseras dessa på dess värsta 

minoritet samtidigt som beskrivningen av den etablerade gruppens medlemmar ofta präglas av 

dess mest exemplariska minoritet (Elias & Scotson, 2010, s.12). På grund av detta så sprider 

det sig sedan, inom figurationen, föreställningar om hur de båda gruppernas medlemmar 

generellt sett är. Dessa föreställningar kan ibland vara helt felaktiga men trots detta så fastnar 

den etablerade gruppens berättelser om outsidersgruppens gemensamma egenskaper fast och 

blir en del av en slags sanning som alla förhåller sig till. Detta leder till att outsidergruppens 

medlemmar får svårt att nå maktpositioner inom figurationen, inom exempelvis ledande 

positioner på arbetsplatser, och de stereotypa föreställningarna blir att de upprätthåller den 

dominerande gruppens maktposition.   

5.5. Socialt kapital 

Bo Rothstein utgår i Rothstein (2003) ifrån vad Robert Putnam kommit fram till i sin 30 år 

långa studie angående hur pass bra demokratin fungerar i Italien. Den undersökningen mynnar 

ut i att i norra Italien har medborgarna ett mer socialt kapital där och det handlar bland annat 

om tilliten till andra, att man exempelvis har tillit till polisen och att man kan lita på någon 

som man inte känner, en mer generaliserad tillit. I södra Italien har man mindre socialt 

kapital, man litar mera på de som man redan känner som exempelvis familj och släkt, en mer 
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begränsad tillit. Detta får ekonomiska konsekvenser för Italien, i norr är det ett betydligt högre 

välstånd än i söder och det beror på att affärsverksamhet beror på tillit, när man gör affärer så 

är det enklare att göra det med någon som man litar på.  

Rothstein (2003) håller med Putnam om att tillit är viktigt för ett samhälle men han är inte 

överens om hur tillit skapas. Kort redogjort så kan man säga att Putnam menar att tillit hos 

medborgarna skapar schysta och välfungerande institutioner medan Rothstein menar att detta 

fungerar tvärtom, schysta och välfungerande institutioner skapar tillit hos medborgarna. Som 

ett exempel på varför nordiska länder har ett högt socialt kapital, hög tillit till varandra, så 

väver han in att vi har generell välfärd här uppe, någonting som inte alla länder överallt har. I 

Norden så menar Rothstein att välfärden utgår ifrån vilka behov vi har, exempelvis om någon 

är fattig så söker han eller hon hjälp av staten. I vissa andra länder har man sämre sjukvård 

och måste ansöka för att få hjälp, får man inte då hjälp så ser man detta system som en fiende 

vilket i slutändan kan leda till korruption i samhället.     

5.6. Affektteorin 

Affektteorin är den senaste utvidgningen av poststrukturalistisk teori och postmodern teori 

och den bygger även på inslag från bland annat queerteori. Den har likt dessa perspektiv ett 

intresse för dekonstruktion och framför allt så är man inom teorin intresserad av hur kroppar 

påverkas och påverkas av varandra. Begreppet affekt måste först redogöras för och det hänger 

tydligt ihop med begreppet känsla men man gör ändå en stark åtskillnad mellan dem, affekten 

är en mer primitiv eller råare version av känslan, en obestämbar biologisk kraft som ger livet 

dess energi och vitalitet (Ritzer & Stepnisky, 2015).  

Många affektteoretiker förespråkar en relationsetik som skapar de oförutsägbara formerna av 

affekter som skapas när människor från olika kulturer och bakgrunder interagerar med 

varandra. Teorin innehåller ofta uttryck för hopp om politisk och ekonomisk förändring. Man 

har även inom teorin försökt analysera hur de som idag har den sociala makten i samhället har 

försökt dra nytta av denna potential hos affekten, då gällande att nå politisk ekonomisk 

vinning och kunna utöva sin sociala kontroll. Begreppen social kontroll och social dominans 

är centrala begrepp inom teorin. Affekter skapas och kontrolleras genom konstruktionen av 

någonting som kallas för mekaniska sammanföranden och det är en term som beskriver hur 

kroppar, idéer och tekniker är förbundna med varandra i relationer. När dessa mekaniska 

sammanföranden är effektiva skapar de befolkningsgrupper och medborgare som 

upprätthåller det rådande politiska och ekonomiska läget. Just nu så produceras affekter där 
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bland annat kapitalistiska marknader, massmediernas bildspråk och olika former av bioteknik 

kopplas samman (Ritzer & Stepnisky, 2015). 

Exempel på hur affekter skapas kan vara när politiker kan framkalla en specifik anda i vissa 

befolkningsgrupper för att få dem med sig och få stöd för sina aktiviteter som kan vara av 

både världsskapande och världsförstörande karaktär. Affektteorin överlappar med kritiska 

teorier om ras och rasism och det är på så sätt att olika typer av industrier, som exempelvis 

den biomedicinska industrin med olika typer av psykofarmaka, som blåste nytt liv i den 

vetenskapliga rasism som uppstod på 1800-talet. Man antar exempelvis att kroppar som tillhör 

olika raser kan göra olika saker som var och en har ett unikt värde (Ritzer & Stepnisky, 2015). 

 

6. Resultat - Stackingmönster i Allsvenskan 2017 

Det kan vara spännande och värt att försöka förklara varifrån de olika spelarna kom ifrån 

under de olika kategorierna innan jag presenterar själva resultatet. ”Första världen”-spelarna 

samt de svenska spelarna med ”första världen”-bakgrund kom framför allt ifrån våra nordiska 

grannländer med en stark majoritet av norrmän och danskar. De svenska spelarna med ”första 

världen”-bakgrund var även relativt få vilket kan ha sin förklaring i att det varit få 

invandringar från denna del av världen till just Sverige, bortsett från möjligtvis de finska 

krigsbarnen efter andra världskriget. 

”Andra världen”-spelarna samt de svenska spelarna med ”andra världen”-bakgrund kom 

framför allt från länderna på Balkanhalvön och varför de svenska spelarna med ”andra 

världen”-bakgrund var så pass stor, som den var, kan ha en förklaring i krigen på halvön på 

1990-talet. ”Andra världen”-spelarna var inte så pass många som jag förväntade mig, där man 

även räknar in Sydeuropa, och det kan ha sin förklaring i att spelarna ifrån denna del av 

Europa gärna ser sig om i andra fotbollsligor än Allsvenskan.  

”Tredje världen”-spelarna var den största kategorin, efter ”första världen”-spelarna”, men de 

svenska spelarna med ”tredje världen”-bakgrund var den största kategorin av de svenska 

spelarna med annan bakgrund än den helsvenska och spelarna härifrån kom framför allt ifrån 

Afrika och Mellanöstern.  

Jag väljer nu att först bifoga mitt resultatschema angående spelarnas etnicitet och om de haft 

centrala eller icke-centrala positioner och sedan väljer jag att bifoga Bergstrands studie från 

2012 för att göra förändringen mer tydlig från år 2012 till år 2017. I dessa tabeller har 
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positionerna slagits ihop, kodats om, för att försöka besvara frågeställningen. I bilagor 

kommer det finnas tabeller där varje position finns utskriven kopplad till spelarnas etnicitet. 

Fördelning av centrala respektive icke-centrala positioner i Allsvenskan 2017: 

 Positioner, omkodade  
 

Totalt 
Centrala 

positioner 
Icke-centrala 

positioner 

Allsvenska spelare 2017 Svenska spelare med 
”helsvensk” bakgrund 

Antal  
% av samtliga 
spelare 

74 
53,6% 

64 
46,4% 

138 
100,0% 

Svenska spelare med 
”första världen”-bakgrund 

Antal  
% av samtliga 
spelare 

5 
71,4% 

2 
28,6% 

7 
100,0% 

Svenska spelare med 
”andra världen”-bakgrund 

Antal  
% av samtliga 
spelare 

14 
51,9% 

13 
48,1% 

27 
100,0% 

Svenska spelare med 
”tredje världen”-bakgrund 

Antal  
% av samtliga 
spelare 

14 
31,8% 

30 
68,2% 

44 
100,0% 

”Första världen”-spelare Antal  
% av samtliga 
spelare 

31 
50,0% 

31 
50,0% 

62 
100,0% 

”Andra världen”-spelare Antal  
% av samtliga 
spelare 

4 
44,4 

5 
55,6 

9 
100,0% 

”Tredje världen”-spelare Antal  
% av samtliga 
spelare 

17 
48,6% 

18 
51,4% 

35 
100,0% 

Totalt Antal  
% av samtliga 
spelare 

159 
49,4% 

163 
50,6% 

322 
100,0% 

 

Det visade sig att det inte var slumpen som avgjorde fördelningen av centrala respektive icke-

centrala positioner då jag gjorde ett Chi2-test (se bilaga 10.1) som visade att signifikansen för 

mitt procentuella utfall hade en hög relevans.  
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Bergstrands tabell – ”Tabell 1. Fördelning av centrala respektive icke-centrala positioner i 

Allsvenskan 2012” 

 

Till en början så har jag ett spelarmaterial på 322 spelare vilket var större än Bergstrands 

studie då han hade ett spelarmaterial på 305 spelare. Varför denna totala ökning har skett kan 

jag inte ge några relevanta förklaringar till men ett försök till en förklaring kan vara att under 

denna säsong så var det en del stora lag som gick kräftgång och då brukar man inom idrottens 

värld försöka strukturera om och hitta lösningar för att få skutan på rätt köl igen, vilket kan 

förklara varför det är ett större spelarmaterial detta år.  

6.1. Svenska spelare med ”helsvensk” bakgrund 

Tittar man på den första kategorin som heter Svenska spelare med ”helsvensk” bakgrund ser 

man att i studien från 2012 så var det totala antalet spelare 151 stycken och i min studie enbart 

138 stycken, detta är ett spännande resultat eftersom att jag i min studie här har ett färre 

spelarantal inom denna kategori trots att mitt totala spelarmaterial var större jämfört med den 

studien. Dock så blir denna kategori tyvärr ett falsifierande av hypotesen då den procentuella 

andelen av spelarna inom denna kategori har ökat angående de centrala positionerna. 

Exempelvis så har 53,6% av de svenska spelarna med ”helsvensk” bakgrund centrala 
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positioner i min studie jämfört med 46,4% av samma kategori i hans studie. Men när vi nu går 

vidare och fortsätter analysera de andra kategorierna så har det skett stora förändringar.   

6.2. Svenska spelare med ”första världen”-bakgrund 

Svenska spelare med ”första världen”-bakgrund var, som tidigare nämnt, en smal kategori. 

Vad som skiljde våra studier åt var att år 2017 var det totalt sju spelare i den kategorin jämfört 

med enbart två i den föregående studien. Att dra några nyttiga slutsatser av spelarna i denna 

kategori anses knappast som nödvändigt men ett försök till detta kan göras och då blir det att i 

Bergstrands studie var det 50% av spelarna som hade centrala positioner och jämfört med min 

studie så var det 71,4% av spelarna som hade centrala positioner, vilket bekräftar min hypotes 

då spelare med annan bakgrund, inom denna kategori, nu har fått mer centrala positioner.  

6.3. Svenska spelare med ”andra världen”-bakgrund 

Inom denna kategori har spelarantalet ökat markant då Bergstrand enbart hade 12 spelare i 

denna kategori jämfört med 27 spelare i min studie. I hans studie var det hela 75% av spelarna 

i denna kategori som hade centrala positioner jämfört med min, som minskat denna andel och 

som därmed falsifierar min hypotes då den procentuella andelen minskat till 51,9% av 

spelarna inom denna kategori på centrala positioner. Att det ändå ter sig att det är fler spelare 

inom denna kategori som har centrala positioner än icke-centrala positioner ger ändå ett 

resultat som har relevans för min hypotes.  

6.4. Svenska spelare med ”tredje världen”-bakgrund 

Nu har vi kommit till den möjligtvis viktigaste kategorin i min studie. Här har den största 

procentuella förändringen skett av de svenska spelarna med annan bakgrund än enbart svensk, 

jämfört med Bergstrands studie. I den föregående studien var det enbart 17,5% av spelarna 

inom denna kategori som hade centrala positioner men i min studie har nu detta ökat till hela 

31,8%. Detta verifierar min hypotes det blir om möjligt än mer spännande i denna kategori då 

antalet spelare inom denna kategori inte förändrats nämnvärt då jag hade 44 spelare inom 

denna kategori jämfört med 40 stycken i Bergstrands studie.    

6.5. ”Första världen”-, ”Andra världen”- och ”Tredje världen”-spelare 

Inom dessa tre kategorier har det inte skett några revolutionära förändringar mer än att inom 

kategorierna ”första världen” och ”andra världen” så var det en procentuell förändring på 

dryga två procent inom respektive kategori, vilket leder till att min hypotes falsifieras 

angående ”första världen”-spelarna men bekräftas angående ”andra världen”-spelarna. 



42 
 

Det är i kategorin ”tredje världen”-spelare som den stora förändringen här har skett. I 

Bergstrands studie var det 40,5% av dessa spelare som hade centrala positioner och jämfört 

med min studie var det 48,6% av spelarna som hade dessa positioner. För att synliggöra detta 

ännu tydligare så var det i Bergstrands studie 17 centrala positioner och 25 icke-centrala 

positioner jämfört med i min studie där det var 17 centrala positioner och 18 icke-centrala 

positioner, vilket leder till att inom denna kategori så bekräftas min hypotes. 

Efter att ha analyserat detta så kan vi slå fast att stacking, än en gång, existerade i Allsvenskan 

2017, åtminstone under de omgångar som har undersökts. Men vi kan även slå fast, någonting 

som har en högre relevans för min studie än att enbart ta reda på om stacking existerade, att 

den procentuella fördelningen av både svenskar med annan bakgrund och de olika spelarna 

från de olika kategorierna har blivit bättre då fler av utländsk härkomst eller annan etnicitet nu 

i högre grad har centrala positioner jämfört med Bergstrands studie. 

6.6. Vilka specifika positioner spelarna var tilldelade 

Efter att ha redogjort för vilka olika typer av positioner som spelarna var tilldelade kan det nu 

vara spännande att mer grundligt undersöka vilka specifika positioner som spelarna var 

tilldelade. Detta görs för att det kan ha en relevans att försöka bena ut vilka specifika 

positioner det handlar om då olika procentuella förändringar kan spela roll för detta. Detta 

redogörs det för i en tabell (se bilaga 10.2) och här går det att få en mer exakt bild av hur 

stacking tog sig uttryck i Allsvenskan 2017. I denna korstabell har det också gjorts ett 

signifikanstest genom ett Chi2-test (se bilaga 10.3) som visade att tabellen hade en 

signifikans. 

6.6.1. Vad som var anmärkningsvärt angående positionerna i min studie 

6.6.1.1. Svenska spelarna 

Om man börjar med de svenska spelarna med ”helsvensk” bakgrund så var det en relativt 

proportionerlig fördelning mellan de olika positionerna men där positionen mittback stack upp 

som ganska överrepresenterat med 31 spelare jämfört med de andra positionerna som bestod 

av mellan 17 till 25 spelare. 

Andelen svenska spelare med ”första världen”-bakgrund var så pass få så att det knappt går att 

dra några slutsatser utifrån den kategorin men om man ändå bör nämna något så var det så att 

två positioner hade ingen representation, nämligen ytterback och anfallare, två positioner som 

anses som icke-centrala positioner, vilket kan vara spännande i sig. Resterande positioner 

hade representationer i form av antingen en eller två spelare. 
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Hos de svenska spelarna med ”andra världen”-bakgrund var spelarna överrepresenterade på 

mittfältspositionerna, mer än 50 procent av spelarna hade de positionerna men där var 

representationerna mellan de båda positionerna innermittfältare och yttermittfältare exakt lika 

många. Värt att nämna inom denna kategori kan även vara att det enbart fanns en spelare som 

hade positionen ytterback, en icke-central position, som också kan vara spännande i sig. De 

svenska spelarna med ”tredje världen”-bakgrund hade en tämligen jämn fördelning på 

fotbollsplanen med en svag överrepresentation på platserna ytterback och anfallare.  

6.6.1.2. Importspelarna 

”Första världen”-spelarna hade på positionerna back och mittfältare en jämn fördelning där 

spelarrepresentationerna alla var mellan 11 till 14 spelare. Målvakterna, som det kommer 

skrivas mer om senare, och anfallarna var de positionerna som var underrepresenterade så till 

vida att dessa positioner hade antalet fyra spelare i den förstnämnda positionen och sex 

spelare i den sistnämnda positionen. 

Hos ”andra världen”-spelarna var den sammanfattande spelarrepresentationen väldigt låg men 

angående positionerna hade de flesta inom denna kategori positionen ytterback och minst 

antal var målvakt. 

I kategorin ”tredje världen”-spelare utgjorde nästan hela spelarmaterialet positionerna 

innermittfältare och anfallare, 13 samt 14 spelare, och hos de resterande positionerna var 

representationen enbart från en till tre spelare.  

Fördelningen av målvakter måste nämnas i denna del då andelen svenska spelare, med 

”helsvensk” bakgrund samt olika bakgrunder, bestod av hela 23 av 28 spelare, till skillnad 

från importspelarna då det enbart var fem av de 28 spelarna som hade positionen mittback. 

Bara inom de svenska spelarna med ”helsvensk” bakgrund så var de 18 till antalet.  

 

7. Analys  

Syftet med studien uppfylldes så till vida att jag märkte i min studie men även i många andra 

studier att diskriminering är ett stort problem i dagens samhälle och framför allt i idrott. Jag 

lyckades även ta reda på om den strukturella diskrimineringen i Allsvenskan har blivit mindre 

förekommande under de fem åren som skiljer min och Bergstrands studie och detta tog jag 

reda på genom att kolla på positionsfördelningen i de olika allsvenska lagen. Vidare i detta 

kapitel kommer jag att diskutera om den strukturella diskrimineringen har minskat beroende 
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på olika organisationers arbeten för att minska detta men detta var svårt att se om det gett 

några tydliga effekter så angående just denna punkt får jag anse som att syftet med studien 

inte uppfylldes till fullo. 

För att besvara den första frågeställningen så har stackingen blivit mindre i den svenska 

herrfotbollsligan Allsvenskan 2017 jämfört med 2012 års upplaga. Varför fenomenet har 

blivit mindre under dessa fem år ska nu först försöka besvaras med hjälp av de teorier som 

försökt förklara varför fenomenet finns. Vidare i analysen ska jag försöka förklara varför 

stackingen blivit mindre med hjälp av olika utgångspunkter i några av de projekt som finns i 

Sverige för att bland annat öka integrationen i olika fotbollssammanhang.  

Att börja med att försöka förklara varför stackingen minskat under dessa år med hjälp av de 

biologiska och psykologiska teorier som bland annat Kane (1971) och Jones & Hochner 

(1973) har studerat blir svårt då deras tankar om att stacking inte bör ses som diskriminering 

utan istället om att det finns olika genetiska skillnader mellan svarta och vita. Det visade sig 

istället i Coakley (2009) att miljö spelade större roll än gener och jag kan med hjälp av dessa 

teorier inte förklara varför stackingen minskat under de fem åren.  

De samhällsvetenskapliga förklaringsmodellerna anser jag bättre kan förklara mitt resultat och 

då är det teorierna inom de två kategorierna sociala stängningsteorier och 

humankapitalsteorier som jag tänker försöka förklara. Förebildsteorin av Castine & Roberts 

(1974) är en humankapitalsteori och den kan man kort sammanfatta i detta fall som att barn 

från minoriteter har minoriteter som förebilder. Minoriteter vill jag här översätta i ett svenskt 

perspektiv till personer med utländsk bakgrund. Det finns en svensk fotbollsspelare vid namn 

Zlatan Ibrahimovic som har utländska rötter och han har lockat många svenskar med liknande 

bakgrund till fotbollsplanen på grund av sin roll som förebild för dessa personer. Nu ter det 

sig som sådant att han har en icke-central position enligt stacking-teorin, anfallare, men 

betydelsen av att han lockat invandrare till fotbollsplanen är ingen betydelse som vi kan ta 

udden av och det bör i förlängningen ha lett till att fler spelare med utländsk får plats på 

planen, oavsett central eller icke-central position.  

När man talar om hur stackingen tar sig till uttryck på planen så är sociala stängningsteorier i 

fokus och en av teorierna är Lov & Elvogues (1970) studie av fenomenet som mynnar ut i en 

slags centralitetshypotes. Centralitet är central för dem i frågan om hur stacking syns på plan 

och om diskriminering sker på grund av hudfärg och etnisk bakgrund så kommer det visa sig 

att minoriteter är underrepresenterade i centrala positioner men överrepresenterade i icke-
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centrala positioner. Så var fallet i min studie men detta hade som sagt minskat och det kan 

man jämföra med hur det ser ut i samhället i övrigt; att arbete görs för att kunna få in svenskar 

med annan etnisk bakgrund i olika styrelser och liknande. Även om det inte har ökat i en 

tillfredsställande riktning så har det blivit bättre, exempelvis så börjar elitfotbollsdomare i 

högre utsträckning ha en annan etnisk bakgrund än den svenska.  

Grusky (1963) visar att av de spelare som haft störst möjlighet att gå vidare efter karriären 

och exempelvis bli fotbollstränare är de spelare som haft en central position så därmed blir det 

utifrån centralitetshypotesen även så att minoriteter får svårare att göra karriär efter sin aktiva 

karriär. Detta visade sig även vara problemet i studien om fotbollstränarna i bland annat 

Frankrike (Bradbury, van Sterkenburg & Mignon, 2018) att de haft det svårare, men de hade i 

någon mån ändå lyckats. Liknande kan man se i Sverige där tränare med utländsk bakgrund 

nu mer och mer börjar få dessa jobb, exempel på detta är Özkan Melkemichel i Djurgårdens 

IF och Poya Asbaghi i IFK Göteborg.  

Etablerade och outsiders-figurationen som myntades av Norbert Elias i Elias & Scotson 

(2010) innebär att det råder en maktbalans mellan den dominerande gruppen, de etablerade, 

och den dominerade gruppen, outsiders. Denna maktbalans råder på grund av att 

outsidersgruppens individer diskrimineras av den etablerade gruppen och den etablerade 

gruppens medlemmar upphöjs som de normerande i samhället samt att outsidergruppens 

medlemmar beskrivs baserade på dess värsta minoritet och beskrivningen av den etablerade 

gruppens medlemmar präglas ofta av dess mest exemplariska minoritet. Varför stacking blivit 

mindre förekommande kan vara svårt att försöka förklara utifrån denna figuration men att de 

med utländsk bakgrund kanske inte beskrivs i så nedvärderande fall längre och att den etniskt 

svenska spelaren inte längre beskrivs som så exemplarisk kan spela roll för att det skett en 

förbättring.  

För att förklara varför stacking minskat utifrån teorin om socialt kapital av Rothstein (2003) 

så kan man försöka förklara detta utifrån att det sociala kapitalet skapas, enligt honom, av att 

schysta och välfungerande institutioner skapar tillit hos folket. Det kan vara så att utifrån de 

tidigare studier som gjorts inom exempelvis idrotten och idrottsämnet i Håkansson (2016) så 

har det visat sig att idrotten är en väldigt god arena för integration. Idrotten som arena, fotboll 

i detta fall, kan fungera som en integrationsarena som i förlängningen skapar tillit till varandra 

och därmed tillåts spelare med annan etnisk bakgrund nu få spela på positioner som är 

centrala.  
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Utifrån affektteorin och mer exakt den relationsetik som vissa av teoretikerna förespråkar så 

innebär denna att man har försökt förstå hur de som idag har den sociala makten i samhället 

har försökt dra nytta av affekten som finns i samhället, att nå politisk ekonomisk vinning och 

kunna utöva sin sociala kontroll (Ritzer & Stepnisky 2015). Denna teori kan förklara varför 

stacking fortfarande förekommer då de som har den sociala makten gärna drar nytta av 

affekten som finns i samhället. Affekter skapas när människor från olika kulturer och olika 

bakgrunder interagerar med varandra och att försöka förklara varför stacking minskat utifrån 

denna teori kan bli svår att försöka ge sig på men det kan vara så att ju längre en person med 

annan etnisk bakgrund bor i landet så kan det bli så att man kommer bättre överens. Därmed 

minskar denna sociala makt som den dominerande gruppen har i samhället på grund av att 

man lär känna varandra.     

Den hypotes jag i min studie prövade har visat sig stämma då stacking i Sverige har blivit 

mindre förekommande. Nu ska det dock försöka förklaras för om ideella organisationer och 

Svenska Fotbollförbundet spelar någon roll i detta och då är det de olika projekten Locker 

Room Talk och Alla är olika, olika är bra som det tänker försöka sättas in i det stacking-

minskande perspektivet.  

Locker Room Talk handlar kort sammanfattat om att försöka få till ett mer välkomnande och 

mer jämställt samhälle genom att försöka få bort annorlunda värderingar i 

omklädningsrummet som bland annat kan ha diskriminerande förtecken. Stacking är en typ av 

diskriminering och i och med att fenomenet har blivit mindre förekommande så får man här 

påstå att projektet har gett frukt till en mer välkomnande idrott. Att försöka ge sig på om de 

mer värderingsfria omklädningsrummen sedan har speglat av sig på fotbollsplanen blir svårt 

att göra men i och med de studier som bland annat har analyserat idrotten och idrottsämnet 

som integrationsarena, Fundberg (2010), så visade det sig där att detta är arenor som är goda 

för integrationen och därmed kan man dra en slutsats av att Locker Room Talk har lyckats 

med att skapa ett mer välkomnande fotbollsklimat. 

Utifrån Alla är olika, olika är bra så väljer jag att försöka analysera två av de punkter som 

Svenska Fotbollförbundet hade som mål med projektet. För mig att försöka analysera den 

tredje punkten som handlade om att de skulle försöka nå ut till alla elitklubbar och minst 

hälften av breddklubbarna blir för mig meningslöst att försöka ge mig in i då detta inte 

kommer att säga någonting om resultatet i min studie.  
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Den första punkten hade som mål att bland annat minska diskriminering och rasistiska 

yttringar i samband med matcher. Detta har det visat sig blivit både bättre men även sämre 

inom då det görs hårdare tilltag för de som uttrycker sig på sådana sätt, (Regeringskansliet, 

2017a), men det har visat sig i studier att detta fortfarande förekommer och är ett högst 

aktuellt problem (Scott, 2015).  

Den andra punkten som jag tydligast kan koppla ihop med mitt undersökningsområde handlar 

om att det ska skapas en större mångfald och inkludering inom svensk fotboll och därmed ha 

en större variation i exempelvis kön, ålder och etnicitet samt att fler ska känna sig delaktiga 

och välkomnade i beslut och verksamhet. Att fler ska känna sig delaktiga och välkomnade i 

beslut och verksamhet tolkar jag som att det på ledande positioner exempelvis ska vara 

personer med annan etnisk bakgrund. Detta har både blivit bättre och sämre, bättre på så vis 

att det inom fotbollsdomarkåren är fler svenskar med annan etnisk bakgrund och att vissa 

fotbollstränare i Allsvenskan har ett annat etniskt ursprung. Dock har det blivit sämre inom 

styrelsepositioner då det fortfarande är en klar majoritet av vita män som sitter och bestämmer 

(Fundberg, 2017).  

Arbetet med att skapa en större mångfald och inkludering inom svensk fotboll har 

uppenbarligen fungerat bra då det har visat sig att sådant är fallet i min studie, både att 

andelen med utländsk bakgrund har ökat inom de centrala positionerna men även att fler 

spelare med utländsk bakgrund överlag har ökat det totala spelarantalet jämfört med 2012 ås 

studie.   

7.1. Ämnesdidaktiska implikationer 

Jag tänker mig ett undervisningsmoment under ett fåtal lektioner som handlar om bland annat 

individers identitet och sociala livsvillkor. Denna uppsats har ett tydligt sociologiskt 

perspektiv och det är en av de vetenskaper som ingår i ämnet samhällskunskap (Skolverket, 

2018). Undervisningen kommer att ske inom ämnet samhällskunskap 1b och det är en av 

punkterna under det centrala innehållet i denna kurs som står i fokus. Innan det redogörs för 

undervisningsmomentet bör det nämnas någonting om vilka förutsättningar eleverna ska få att 

utveckla inom undervisningen i ämnet och det är den förutsättningen som står under punkt två 

under ”Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla 

följande:”: 
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”2. Kunskaper om historiska förutsättningars betydelse samt om hur olika ideologiska, 

politiska, ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden påverkar och påverkas av 

individer, grupper och samhällsstrukturer.” (Skolverket, 2018) 

Efter att ha läst denna punkt ur ämnets syfte så har jag som lärare fått mig en viss aning om 

vad ämnet handlar om och det som mer exakt kommer att ge eleverna förutsättningar att 

utveckla är de ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållandena och hur dessa påverkas av 

individer, grupper och samhällsstrukturer. Steget från detta förtydligande av denna punkt till 

en av punkterna i det centrala innehållet i samhällskunskap 1b är inte alltför långt och punkten 

som kommer att beröras under undervisningsmomentet är: 

”* Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att 

människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap.” 

(Skolverket, 2018) 

De kunskapskrav som jag senare ska analysera om eleverna uppnått måluppfyllelsen ingår 

även den i samhällskunskap 1b och den del som jag ska bedöma, ur en längre punkt, ser ut 

som följer: 

”* Dessutom kan eleven […] redogöra för de historiska förutsättningarnas betydelse och dra 

[…] slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden, exempelvis arbetslivets utveckling, 

påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.” (Skolverket, 2018) 

Det är alltså identitet som står i fokus för detta undervisningsområde och poängen är att 

eleverna själva ska bli medvetna om sin identitet och hur den spelar roll för deras 

förutsättningar att lyckas i framtiden. Diskriminering kopplat till identitet har ett stort fokus 

men poängen med undervisningen är att försöka twista till den lite och försöka få detta 

kopplat till identitet och idrott. Eleverna ska bli medvetna om olika personers förutsättningar 

att lyckas inom idrott genom att ha fått kunskaper och genom att tillskansa sig kunskaper 

inom detta område komma fram till att vissa är förfördelade inom idrott samtidigt som andra 

inte är det beroende på diskriminering.  

Första uppgiften de ska göra kallar jag för ”Vem är jag? Min identitet” och inspiration har jag 

fått det digitala läromedlet Digilär. Denna uppgift finns bifogad i bilaga 10.4 och den handlar 

kort sammanfattat om att eleverna själva ska få chansen att reflektera över sin identitet och 

hur den påverkar en. De ska till en början förklara vad som är viktigast för ens identitet, sedan 

reflektera över vilka delar av sin identitet som är kopplad till gruppidentitet och slutligen ska 
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de försöka ta reda på vilka av delar av sin identitet som är självvald och vilka delar av 

identiteteten som inte är självvald. Efter att eleverna gjort denna uppgift har de fått mer 

lärdomar om sin egna identitet och nu i uppgiften, som även den är bifogad, ska de försöka ta 

reda på om deras identitet är ett hinder eller en gåva. Denna uppgift har jag också fått 

inspiration ifrån av Digilär. 

Denna uppgift handlar i stora drag om att de ska försöka ta reda på om ens identitet är bra 

eller mindre privilegierat och i vilka fall som de anses som en gåva eller ett hinder. Det kan 

även handla om uppfattningen man har om sig själva men även från andra som kan uppfatta 

ens identitet som någonting annorlunda eller förfördelad i vissa sammanhang.  

Nu har eleverna förhoppningsvis fått mer lärdomar om de tillhör de mer förfördelade eller de 

mer avvikande grupperna i samhället. Eleverna ska nu kunna ha fått den kunskap som krävs 

för dem att kunna försöka sätta sig in i hur samhället ser ut i stort angående vilka som är 

förfördelade och vilka som tillhör mer avvikande grupper i samhället.  

Eleverna ska nu kolla hur det ser ut angående etnisk mångfald i idrottssammanhang i Sverige 

idag. De ska kolla upp vilka idrotter man spelar beroende på vilken socioekonomisk bakgrund 

man har. Detta är kunskaper som jag hoppas att de har fått med sig på vägen genom att ha 

gjort de tidigare uppgifterna. Idrotterna som de ska kolla på är fotboll, ishockey, innebandy, 

basket och boxning. Detta är idrotter som skiljer sig angående den etniska mångfalden och 

min förhoppning som lärare är att dessa skiljelinjer ska bli synliga när de väl får sätta sig in i 

detta arbetsmoment. 

Slutligen kommer jag att bedöma eleverna och då kommer jag att titta på hur pass bra de kan 

redogöra för hur nutida samhällsförhållanden påverkas av individer, grupper och 

samhällsstrukturer. Två stora punkter som jag vill att eleverna ska ha med i analysen är 

ekonomi och identitet. Poängen med ekonomi är att de i sin redogörelse för vilka idrotter som 

personer av olika socioekonomiska bakgrunder sysslar med tar reda på vad det skiljer i 

kostnaden mellan de olika sporterna, där det exempelvis tidigare framgått i studien att 

ishockey är en väldigt dyr sport jämfört med exempelvis fotboll. Angående identitet vill jag i 

redogörelsen att eleverna ska försöka analysera varför det ser ut som det gör i idrotter i 

Sverige, varför en etnisk svensk i högre grad spelar ishockey jämfört med boxning och sedan 

är, mitt kanske för högt ställda, mål med uppgiften att en förståelse för idrott ska ge ett mer 

större samhälleligt perspektiv som ska mynna ut i att varför vissa individer i samhället är mer 

privilegierade än andra angående exempelvis bostads- och arbetsmarknaden. 
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7.2. Förslag på vidare forskning 

Det hade varit spännande att se forskning om hur stacking i fotboll ser ut i andra nordiska 

länder, då vi har liknande styrelsesätt och att mycket av de tidigare studierna inom området 

främst handlat om Storbritannien, USA och Australien. Det hade även varit intressant att se 

att någon gör om min studie, likt jag gjorde om Bergstrands studie, om några år då 

förhoppningsvis Svenska Fotbollförbundets projekt fått mer fäste i idrotten och då mer kunnat 

gå in på djupet där och se om dessa projekt verkligen gett frukt.  

 

8. Sammanfattning 

Idrott i allmänhet och fotboll i synnerhet har ofta ansetts vara en god arena för integration där 

alla ska få vara med på lika värde och inte bli diskriminerad på grund av exempelvis sin 

etnicitet eller hudfärg. I denna studie har jag försökt titta på fenomenet stacking, 

oproportionerlig positionsfördelning, existerar i Allsvenskan under år 2017 års upplaga och 

därmed synliggöra om det förekommer diskriminering inom denna elitidrott.  

Det visade sig att stacking fortfarande förekom i Allsvenskan år 2017 men eftersom att 

uppsatsen har gjorts om i jämförelse med en liknande studie från år 2012 så har det visat sig 

att stacking nu blivit ett mindre problem i svensk fotboll. Varför stacking har minskat kan till 

viss del bero på olika ideella organisationers och Svenska Fotbollförbundets kamp för ökad 

integration.  
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10. Bilagor 

10.1. Bilaga 1 - Redovisning av Chi2-test för tabell  ”Positioner - omkodade” 
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10.2. Bilaga 2 - Fördelning av positioner i allsvenskan 2017 

 Position  
Totalt M MB YB IM YM A 

Allsvenska spelare 2017 Svenska 
spelare med 
”helsvensk” 
bakgrund” 

Antal  
% av samtliga 
spelare 

18 
13,0% 

31 
22,5% 

 

23 
16,7% 

25 
18,1% 

24 
17,4% 

17 
12,3% 

138 
100% 

Svenska 
spelare med 
”första 
världen”-
bakgrund” 

Antal  
% av samtliga 
spelare 

2 
28,6% 

1 
14,2% 

0 
0,0% 

2 
28,6% 

2 
28,6% 

0 
0,0% 

7 
100% 

Svenska 
spelare med 
”andra 
världen”-
bakgrund” 

Antal  
% av samtliga 
spelare 

2 
7,4% 

5 
18,5% 

1 
3,7% 

7 
25,95

% 

7 
25,95

% 

5 
18,5% 

27 
100% 

Svenska 
spelare med 
”tredje 
världen”-
bakgrund 

Antal  
% av samtliga 
spelare 

1 
2,3% 

6 
13,6% 

10 
22,7% 

7 
15,9% 

9 
20,5% 

11 
25,0% 

44 
100% 

”Första 
världen”-
spelare 

Antal  
% av samtliga 
spelare 

4 
6,5% 

13 
20,9% 

11 
17,7% 

14 
22,6% 

14 
22,6% 

6 
9,7% 

62 
100% 

”Andra 
världen”-
spelare 

Antal  
% av samtliga 
spelare 

0 
0,0% 

2 
22,2% 

3 
33,3% 

2 
22,2% 

1 
11,1% 

1 
11,1% 

9 
100% 

”Tredje 
världen”-
spelare 

Antal  
% av samtliga 
spelare 

1 
2,85% 

3 
8,6% 

1 
2,85% 

13 
37,1% 

3 
8,6% 

14 
40,0% 

35 
100% 

Totalt Antal  
% av samtliga 
spelare 

28 
8,7% 

61 
18,9% 

49 
15,2% 

70 
21,7% 

60 
18,7% 

54 
16,8% 

322 
100% 
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10.3. Bilaga 3 - Redovisning av Chi2-test för tabell ”Positioner - alla” 
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10.4. Bilaga 4 – Ämnesdidaktisk uppgift  

Vem är jag? Min identitet 

En person kan vara mycket medveten om sin identitet medan en annan person sällan funderar 

över sin identitet. Personer vars identitet avviker från normen kan ofta vara mer medvetna om 

sin identitet än personer vars identitet tillhör normen. Nu ska du få chans att reflektera över 

din identitet och hur den påverkar dig. Denna uppgift kan gärna avslutas med en 

gruppdiskussion i hel- eller halvklass. OBS! Du väljer själv vad du vill svara på. Om det finns 

någon punkt som du upplever är extra känslig så kan du eller gruppen välja att hoppa över 

den. Diskutera gärna detta med din lärare innan du börjar.  

1. Försök förklara vad som är viktigast för din identitet. Gör gärna en rangordning för 

vad som är viktigast för din identitet. Det kan exempelvis vara din/ditt… 

Könstillhörighet, könsuttryck och sexuell läggning. Koppling till klass och socioekonomisk 

grupp. Funktionshinder, etnicitet, tillhörighet till en primärgrupp som familj, tillhörighet till 

en sekundärgrupp som kamrater, klassen eller fotbollslag, boendetillhörighet till en stadsdel 

eller del av kommunen, musikintresse, sportintresse, något annat 

2. Vilka delar av din identitet är kopplade till gruppidentiteter (kan vara flera)? 

Exempelvis kan man vara same och AIK:are eller överklass och invandrare. 

3. Vilka delar av din identitet är självvalda och vilka delar av din identitet eller 

grupptillhörighet har du inte valt själv? Exempelvis kan tillhörigheten och identiteten 

med ett fotbollslag eller politiskt parti vara självvalt medan din tillhörighet till din 

familj inte är självvald. 

2. Min identitet – ett hinder eller en gåva? 

Oavsett om din identitet är självvald eller om du mer eller mindre har fötts in i en identitet kan 

du känna att identiteten kan påverka ditt liv. 

Ibland kan du känna dig stolt över din identitet medan du i andra sammanhang kan känna att 

identiteten är ett hinder. 

1. Vad är din spontana inställning till din övergripande identitet? Är det något som du är 

stolt över eller skäms för? Är det något som är en tillgång eller börda? 

2. Kan du känna att din identitet är bra i vissa sammanhang medan den i andra 

sammanhang kan vara ett hinder för dig? Ge gärna exempel. Tänk på att du kan ha 

flera olika identiteter som kön, etnicitet och klass. 

3. När känner du att din identitet tillhör normen? När känner du att din identitet avviker 

från den styrande normen? Ge gärna exempel. Tänk på att du kan ha flera olika 

identiteter som kön, etnicitet och klass. 
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4. Vilka etiketter (lappar) känner du att andra sätter på dig och din identitet? Kan 

exempelvis vara att du är svensk, heterosexuell, person med utländsk bakgrund eller 

plugghäst. 

5. Kan det finnas direkta fördomar mot din identitet? Om ja, ge exempel. 

6. Hur påverkas du av de etiketter eller fördomar som sätts på din identitet? 
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