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Abstract 

Titel: Zlatan Ibrahimovic – en studie om gymnasieelevers och mediers bild av Zlatan 

 

Författare: Emma Börjesson, Amina Farah 

 

Handledare: Ronny Severinsson 

 

Typ av rapport: Uppsats 15hp 

 

Utbildning: Lärarprogrammet med inriktning samhällskunskap avancerad nivå, 

högskolan i Halmstad 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur elever samt tidningarna Aftonbladet och 

Sydsvenskan beskriver Zlatan Ibrahimovic. För att få svar på studiens frågeställningar har en  

enkätundersökning gjorts, där 60 gymnasieelever fick ingå. För att analysera det insamlade 

materialet har Faircloughs tredimensionella modell inom den kritiska diskursanalysen 

använts. De centrala teorier som studien utgått ifrån är dagordningsteorin, framing, 

sensationsjournalistik samt diskursanalys. Studiens viktigaste slutsats är att det främst är en 

positiv bild av Zlatan som målas upp, både hos eleverna och i de valda artiklarna. Det har 

också framkommit att artiklarnas och elevernas bild av Zlatan är väldigt samstämda. 
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1. Inledning 

 

Massmedia lockar idag till sig läsaren genom att förmedla information om olika händelser. Är 

man utan kontakt med media är man också ovetande om vad som sker runt omkring sig. 

Samtidigt kan en händelse skildras på många olika sätt inom massmedia och i denna studie är 

syftet att studera mediers bild och gymnasielevers bild av Zlatan Ibrahimovic. Därav är det 

också nödvändigt att fördjupa sig i mediernas påverkan på människan genom 

dagordningsteorin. Dagordningsteorins i huvudsakliga betydelse är att det medierna väljer att 

skriva om, som de anser är viktigt, också påverkar läsaren om vad han/hon kommer att tycka 

är viktigt. Därför är det intressant att även studera huruvida eleverna har blivit påverkade av 

medierna. 

 

1.1 Bakgrund 

Vår första ide med denna uppsats var att studera hur medier framställer invandrare, men då 

detta ämne kändes lite för omfattande för den tid vi hade på oss, valde vi att avgränsa oss till 

att skriva om en minoritet och media. Zlatan Ibrahimovic var långt ifrån vår första tanke att 

skriva om, men efter att vi diskuterat minoriteter med vår handledare valde vi att fokusera på 

honom. Vi ansåg också att det skulle vara tacksamt att skriva om Zlatan Ibrahimovic då han är 

väl omskriven i tidningar och vi tror att många gymnasieelever kan relatera till honom och vet 

en hel del om honom.  

 

 

1.2. Syfte 

Syftet med uppsatsen är att få insyn i hur gymnasieelever ser på Zlatan Ibrahimovic samt att 

studera hur tidningarna Aftonbladet och Sydsvenskan framställer honom under olika perioder 

inom hans fotbollskarriär. Vi vill studera huruvida artiklarna beskriver honom som svensk 

eller invandrare och i så fall i vilka situationer som denna skildring ges. Vi vill även jämföra 

de valda mediernas bild av Zlatan Ibrahimovic med gymnasieelevers och på så vis se om de 

finns några likheter/skillnader.  

Frågeställningar: 

Vilken syn har gymnasieelever på Zlatan Ibrahimovic? 

Vilka egenskaper tilldelar de valda tidningarna Zlatan Ibrahimovic? 
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Vad ligger fokus på i beskrivningen av Zlatan Ibrahimovic, hans personlighet eller hans 

spelsätt? 

Framställs Zlatan Ibrahimovic som ”svensk” eller ”invandrare”, och i så fall i vilka 

sammanhang? 

Vilka likheter respektive skillnader finns det mellan gymnasieelevernas syn på Zlatan 

Ibrahimovic och mediernas? 

 

1.3. Zlatan Ibrahimovic 

Zlatan Ibrahimovic är född den 3 oktober 1981 i Malmö och är en svensk fotbollsspelare med 

en far från Bosnien och en mor från Kroatien (Lars Klint, 2008, 12 juni) (Petter Karlsson, 2008, 8 

juni). 

När Zlatan slutat på Grundskolan Stenkulaskolan började han på fotbollsgymnasiet på 

Borgarskolan, men slutförde dock aldrig sina gymnasiestudier utan satsade senare bara på sin 

fotbollskarriär (Engman, 2005).  

Att Zlatan är en ikon råder det inget tvivel om då han under slutet av 2000-talet var inom 

svensk media den mest omskrivna sportsprofilen (Henrik Montgomery, 2011, 11 oktober). 

2007 byggde Zlatan tillsammans med Nike om den fotbollsplan han själv spelade på som liten 

som nu heter Zlatan Court (Jönsson, 2007,). Vidare har han tillsammans med David 

Lagercrantz 2011 skrivit biografin ”Jag är Zlatan Ibrahimovic” 

Klubbkarriär: 

1994–1999  Malmö BI 

BK Flagg 

FBK Balkan 

Malmö FF 

1999–2001 

2001–2004 

2004–2006 

2006–2009 

2009–2010 

Malmö FF 

Ajax 

Juventus 

Inter 

FC Barcelona  

http://sv.wikipedia.org/wiki/Malm%C3%B6_BI
http://sv.wikipedia.org/wiki/BK_Flagg
http://sv.wikipedia.org/wiki/FBK_Balkan
http://sv.wikipedia.org/wiki/Malm%C3%B6_FF
http://sv.wikipedia.org/wiki/Malm%C3%B6_FF
http://sv.wikipedia.org/wiki/AFC_Ajax
http://sv.wikipedia.org/wiki/Juventus
http://sv.wikipedia.org/wiki/FC_Internazionale_Milano
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2010–2011 

2011–2012 

2012- 

AC Milan (lån) 

AC Milan 

Paris Saint-Germain 
 

Landslagskarriär 
 

 

 

1.4. Avgränsningar 

Vi har valt att studera tre av Zlatan Ibrahimovics debuter. De vi valt att fokusera på är hans 

debut i Ajax, i landslaget samt hans debut i Inter. I vår studie har vi valt att utgå ifrån två 

tidningar: morgontidningen Sydsvenskan samt kvällstidningen Aftonbladet, anledningen till 

att vi valt dessa två tidningar är dels för att kunna jämföra artiklarna från hans uppväxtort som 

representeras av Sydsvenskan, och dels för att se huruvida texterna skiljer sig i en 

morgontidning respektive kvällstidning. För att hitta tidningsartiklar om Zlatan har vi använt 

oss av sökmotorn Mediearkivet och vi har använt oss av sökorden” Zlatan Ajax” ”Zlatan 

landslaget” ”Zlatan Inter”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2001 

2001– 

Sverige U21 

Sverige (Svensk fotboll, 2012) 

  

http://sv.wikipedia.org/wiki/AC_Milan
http://sv.wikipedia.org/wiki/AC_Milan
http://sv.wikipedia.org/wiki/Paris_Saint-Germain_FC
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sveriges_U21-herrlandslag_i_fotboll
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sveriges_herrlandslag_i_fotboll
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2. Tidigare forskning 
 

Vi har en frågeställning till vår uppsats som rör sig om huruvida Zlatan ses som svensk eller 

som invandrare. Vidare har vi en frågeställning om vilka egenskaper som tilldelas Zlatan och 

I D-uppsatsen “Om fotboll och dess föreställda gemenskaper “ gör Furuvik (2004) en kritisk 

diskursanalys av tidningsartiklar som behandlar “Zlatan”.  Furuvik kom fram till att 

tidningsartiklarna tilldelar Zlatan egenskaper som uppfattas som “osvenska” och att detta har 

medfört att nyhetsartiklar om Zlatan med dess negativa ordval och formuleringar oftast är av 

en negativ natur.  Vidare menar Furuvik att det kan jämföras med hur invandare företrädesvis 

framställs i media. Furuvik hade även funnit att i tidningsartiklarna förekommer det rasistiska 

och nationalistiska diskurser och att Zlatan kategoriseras som invandrare.  Liknande slutsats 

kommer Lundgren (2007) fram till i C-uppsatsen “Zlatan gör dig svensk” där han gör en 

etnologisk studie av hur media gör oss alla till mer svenska i deras beskrivning av Zlatan 

Ibrahimovic. Lundgren menar att i medias skildringar av Zlatan kan man tolka hur man inte 

ska vara som svensk, att Zlatans beteende uppfattas som osvenskt och att Zlatan är motsatsen 

till svenskhet. Vidare menar Lundgren (2007) att Zlatan symboliserar invandraren, 

utanförskap och individualism, bortsett från fotbollen. I kontrast till det är han ett exempel på 

att det går att lyckas. Lundgren (2007) menar också att media uppmuntrar Zlatan att bli 

svensk.  

Vidare har vi även en frågeställning som behandlar var huvudfokus ligger i beskrivningen av 

Zlatan, hans spelsätt eller hans personlighet. I C-uppsatsen “Bilden som sportbladet skapar av 

Zlatan Ibrahimovic ”kommer Bengtsson & Waernqvist (2012) fram till att den rådande bilden 

av Zlatan är att han ses som en “Superstjärna” som bevakas i mycket stor omfattning och får 

ta stor plats på sportbladet. Zlatan får inte sällan huvudrollen i såväl rubrik och bild som 

huvudartikeln trots att andra aktörer benämns i artiklarna.  Det är Zlatan som hierarkiskt sett 

är högst upp i alla tidningar som Bengtsson & Waernqvist har analyserat.  Detta kan jämföras 

med C-uppsatsen “Det finns bara en Zlatan” där Fridh & Wilhelmsson (2011) gör en 

kvalitativ studie om varför Zlatan är Sveriges mest omskrivna sportprofil.  Även här drar 

författarna liknande konklusion och menar att Zlatan är en “Superstjärna”. Vidare menar 

Fridh & Wilhelmsson (2011) att Zlatans kändiskap bottnar i hans insatser som fotbollsspelare 

och att det finns tendenser till att han ofta hamnar i huvudfokus hos kvällstidningar. Detta för 

att Zlatan ger upphov till känslor, på gott och ont. Zlatan fängslar tidningskonsumenterna och 

deras tonvisa reaktioner medför att det skrivs mycket om honom. Inte att hans namn säljer 
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tidningar som läsare tror. Fridh & Wilhelmsson (2011)  menar också att den stora fokusen på 

Zlatan kan göra att andra bra nyheter väljs bort.  
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3. Teori 

I detta kapitel kommer vi att presentera tre olika teorier som är aktuella för studien. De vi valt 

att fokusera på är dagordningsteorin, framing och sensationsjournalistik.  

 

 

3.1 Dagordningsteorin 

Walter Lippman, en amerikans forskare, myntade redan 1920 det begrepp som idag kallas för 

dagordningsteorin. Lippman menade att olika nyhetsmedier fungerar som våra fönster mot 

den övriga världen och har en grundläggande funktion att skapa oss bilder av det vi ser/läser.  

Det var först 1960 som begreppet dagordningsteori bildades, och man utvecklade Lippmans 

teori (MCcombs, 2006). 

 

Enligt McCombs (2006) handlar dagordningsteorin om att det massmedia prioriterar och 

väljer att ta upp, också påverkar och blir det som allmänheten tycker är viktigt. Vidare säger 

han att mediernas dagordning styr allmänhetens dagordning genom att de händelser som sker i 

världen och skildringen som massmedia ger av dem är oberoende av varandra.  

 

Massmediernas dagordningsfunktion 
 

MEDIERNAS     ALLMÄNHETENS 

DAGORDNING     DAGORDNING 

 

Mönster i nyhetsbevakningen    Allmänhetens intressen 

 

DE MEST DOMINERANDE  ------------------------->  DE VIKTIGASTE 

SAMHÄLLSFRÅGORNA     SAMHÄLLSFRÅGORNA 

 

Överföring av prioritering av en fråga 

Figur 1. Massmediernas dagordningsfunktion (McCombs 2006 s 27). 

Som figur 1 visar handlar teorin just om överföringen av det medierna prioriterar i deras 

dagordning till allmänhetens dagordning, vilket i sin tur kallas för dagordningseffekter 

(McCombs, 2006). Denna effekt fokuserar inte på hur medierna bidrar till människans 

tänkande utan snarare syftar den på hur bra medierna är på att berätta om vad de ska tänka på. 

Här spelar också de mänskliga faktorerna in, då frågan behöver på något sätt beröra för att 

fånga intresse samt att allmänheten också väljer att prioritera just den frågan. Kombinationen 
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tillsammans med nyhetens tillgänglighet är det som gör den angelägen att följa (McCombs, 

2006). 

 

Till en början hade dagordningsteorin fokus på objekt som till exempel frågor rörande 

politiska områden. Men nyare forskning inom teorin fokuserar också på attribut som till 

exempel kan vara beskrivningar av människor (MCcombs, 2006). 

 

 

3.2. Framing  

Enligt Entman (1993) är framing ett svårdefinierat fenomen som saknar en konkret förklaring.  

Men inom journalistiken menar Tewksbury och Sheufele (2007) att framing innebär att 

journalister använder bilder och ord i nyhetsartiklar som har makten att påverka läsarnas 

tolkningar och att läsarna ska erhålla det buskapet som journalisterna vill förmedla.  

Just inom journalistiken visar tidigare forskning på nyhetsproduktion och nyhetsurval enligt 

Shoemaker och Reese (1996) fem aspekter av nyhetsbildning som potentiellt påverkar vilket 

sätt journalister använder framing i en given fråga: 

1. Större samhälleliga normer och värderingar. 

2. Organisatoriska tryck och begränsningar. 

3. Externa påtryckningar från andra intressegrupper och andra beslutsfattare. 

4. Professionella rutiner. 

5. Ideologiska eller politiska inriktningar hos journalisterna. 

När man studerar effekterna av framing i nyhetsartiklar gör man det enligt Tewksbury och 

Sheufele (2007)  både på mikronivå och på makronivå. På mikronivå studerar man hur 

individer kan påverkas av nyhetsartiklar. Forsking om framingens effekter sker generellt på 

den här nivån.  

En lyckad framing menar Entman (1993) är att välja några aspekter av en upplevd verklighet 

och göra den mer framträdande i en nyhetsartikel på ett sådant sätt som främjar en särskild 

problemdefinition, en tillfällig tolkning, en moralisk utvärdering och/eller behandling för det 

beskrivna objektet. Vidare menar Entman (1993) att framing uppmuntrar läsarna att göra 

associationer och kopplingar mellan ett problem och särskilda överväganden som är relevanta 

för dess definition, orsaker, konsekvenser och behandling. Dessa menar Entman (1993) utgör 
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en effektiv framing. Enligt Tewksbury och Sheufele (2007) har just definitions- och 

behandlingsdelen fått mest uppmärksamhet inom forskningen.  

 

3.1.2 Sensationsjournalistik 

Enligt Ghersetti (2004:241) är sensationsjournalistik (som är en kategori inom framing) 

”/…/det medieinnehåll som innehåller någon form av överdrift, spekulation eller hårdvinkling 

och som anses vara populistiskt, trivialt och skandalinriktat, det vill säga det innehåll som inte 

uppfattas som riktigt tillförlitligt eller med sanningen överensstämmande”. Vidare menar 

Ghersetti (2004) att sensationsjournalistik kan jämföras med begreppen infotainment, 

underhållningsjournalistik samt kvällstidnings- och skvallerjournalistik. Ghersetti (2004:242) 

hänvisar också till forskaren Bob Franklin som skapat begreppet ”newszak” som innebär att 

denna form av journalistik är fakta- och informationsbefriad.  

Ghersetti (2004) ser en fara med den utbredande sensationsjournalistiken, och menar att 

journalistiken sakta tar sig ifrån att vara en informerande diskurs till att istället fokusera på en 

dramatiserad och underhållande diskurs. Med denna förändring menar Ghersetti (2004) att det 

med tiden kommer bli oklart vad som är underhållande respektive informativt samt att nyheter 

som tidigare handlat om rapporter av ett händelseförlopp alltmer liknas vid berättelser om 

detsamma. Enligt Ghersetti (2004) innebär detta att de viktiga nyheterna åsidosätts medan det 

läggs mer fokus på enskilda personer, uppseendeväckande avslöjanden och skandaler. 

Normen i Sverige har varit att medierna ska symbolisera opartiskhet och saklighet, det vill 

säga att man ska kunna lita på medierna, vilket framstår tydligt om man titta på Spelregler för 

press, radio och TV (Pressens samarbetsnämnd 2002). Men med nya förutsättningar på 

mediemarknaden som inneburit att den traditionella normen förskjutits har idag medierna 

istället anpassats sig. Kommersialisering och globalisering är två viktiga punkter som 

inneburit att rapporteringen av dagens nyheter till stor utsträckning styrs av marknadens 

villkor.  

 

3.2 Diskursanalys 

Begreppet diskurs har under de senaste åren varit på modet. Både i debatter och inom 

vetenskapliga texter används ordet ”diskurs” flitigt utan att man egentligen förklarar dess 
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innebörd (Jörgensen & Pillips, 2011). Detta har i sin tur lett till att begreppet fått en ganska 

oklar bild utav vad det innebär, men Jörgensen & Pillips (2011) förklarar ordet ”diskurs” som 

ett begrepp som oftast innehåller en ide om att det språk vi använder oss av är strukturerat 

utefter vilka sociala domäner vi befinner oss i, exempel på dessa kan vara en politisk diskurs 

eller en medicinsk diskurs. Diskursanalys, som kommer att vara grunden för analysen av 

denna uppsats, är i sin tur ett sätt att analysera dessa mönster inom språket/texten (Jöregensen 

& Pillips, 2011).  

Diskursanalys kommer att presenteras mer ingående i följande del av uppsatsen. 

De andra teorierna kommer till användning då vi efter resultat och analys återkopplar dem till 

uppsatsens slutsatser. Till exempel har vi studerat dagordningsteorin och hur den påverkar 

elevernas syn på Zlatan. Det har vi granskat genom att titta på den bild artiklarna ger av 

Zlatan och jämföra med elevernas bild av honom.  Vi kommer också att se till vilken grad de 

valda artiklarna använder sig av sensationsjournalistik, dvs. skvallerjournalistik när de 

presentetrar Zlatan.  
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4. Metod och urval 
 

I denna del kommer vi presentera hur vi gått tillväga och på vilket sätt vi nått fram till vårt 

resultat.  Först kommer en förklaring till huruvida vi arbetat för att få fram elevernas syn av 

Zlatan, därefter följer vår metod som vi använt oss utav för att kunna analysera vårt insamlade 

material. 

 

4.1 Kvalitativ och kvantitativ metod  

Enligt Hartman (2004) använder man kvalitativ metod när man vill ha reda på något eller få 

förståelse för något. Man vill få djupare kunskap, fånga mening, mentala bilder och 

uppfattningar. Men också när man vill få kunskap om det unika eller när man vill få 

information om något (informantundersökning). Man vill alltså inte ta reda på hur mycket 

eller hur många utan man vill förstå hur människor ser eller på vilket sätt de ser på sig själva 

och på sin relation till omgivningen. Man söker helt enkelt svar på hur människan upplever 

situationen.  

 

Vidare menar Hartman (2004) att man använder sig av kvantitativ metod när man vill ha reda 

på kvantiteten av något, d.v.s. man vill ha svar på ”hur många” eller ”hur mycket”. Det man 

ska undersöka måste kunna vara mätbart annars kan man inte göra undersökningen 

kvantitativt.  

Hartman (2004) menar att den vetenskapliga metoden som man ska använda sig av måste 

uppfylla kraven på validitet. Validitet innebär enligt Hartman att metoden är lämpligast då 

den ska spegla verkligheten och sanningen. Liknande nämner Denscombe (2009) som skriver 

att validitet innebär att man ska se till att data har uppmätts på rätt sätt och att den är av rätt 

typ. Även Trost (2007) menar att metoden ska mäta det den är avsedd att mäta. I vår 

undersökning ska vi använda oss av en enkätundersökning för eleverna och en diskursanalys 

för de utvalda tidningsartiklarna. Därför måste vi utforma enkätfrågorna på ett visst sätt, och 

hitta artiklar som gör att vi får svar på våra frågeställningar.  
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4.2 Enkätundersökning 

Samtliga av våra frågeställningar är av kvantitativ natur och för att få svar på frågeställningen 

om gymnasielevers förhållningssätt till Zlatan har vi valt att göra en enkätundersökning. 

Enkätfrågorna består både av öppna och icke öppna frågor, som enligt Trost (2007) innebär 

att man antingen fritt kan svara på frågan eller är försedd med fasta svarsalternativ. Därav får 

eleverna utrymme att svara uttömmande och vi kan få ett djupare svar. Vi har valt att göra vår 

enkätundersökning på fyra gymnasieklasser på våra VFU-skolor, med 60 elever, varav 30 

killar och 30 tjejer. Enkäterna lämnade vi ut till våra VFU-handledare som i sin delade ut 

enkäterna till eleverna. När eleverna svarat på dem hämtade vi sedan de ifyllda enkäterna hos 

handledarna. Alla 60 elever hade också svarat på enkäten. 

Anledningen till att vi valde klasser från våra tidigare VFU-skolor är att vi har en etablerad 

kontakt med våra VFU-handledare. Vi anser att dessa gymnasieklasser ska förse oss med den 

information vi behöver till vår undersökning.  En enkätundersökning är på detta vis mer 

passande då vi sparar både tid och pengar.  

Eleverna på våra VFU-skolor är av denna anledning ett subjektivt urval som går under icke-

sannolikhetsurval och som enligt Denscombe (2009) innebär att man handplockar sitt urval.  

Enligt Denscombe (2009) är det positivt för analysen att alla får exakt samma frågor och 

således har inte insamlad data blivit påverkat av variationer i frågeställningarna. Vidare gör 

denna metodteknik enligt Denscombe det möjligt för oss att snabbt samla in och analysera 

data då eleverna bara ska kryssa för olika svarsalternativ och under vissa frågor svara med 

egna ord.  

 

4.3. Diskursanalys 

I denna uppsats kommer diskursanalys att användas då det gäller att analysera det insamlade 

materialet. Avsikten är att noga granska texterna och på så vis få syn på vilka diskurser, 

värderingar, hierarkier och föreställningar som används i artiklarnas språkbruk. Utifrån detta 

är målet att man i denna analys kan identifiera hur språket både speglar och bidrar till att styra 

maktförhållanden.  

En teoretiker som är väl omtalad vad gäller diskursanalys är den brittiske lingvisten Norman 

Fairclough. Han representerar den kritiska diskursanalysen (Critical Discourse Analysis eller 
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CDA) som kan ses som en tredje väg genom att föra samman den ofta noggranna 

uppdelningen av antingen fokus på språket eller på den samhälleliga/sociala tillämpningen – 

Fairclough lägger alltså här vikt vid båda dessa fält – och analysfältet så att det blir ett mer 

resultatinriktat analysverktyg som erbjuds. I denna uppsats som behandlar massmedietexter är 

det särskilt ändamålsenligt att använda sig utav Faircloughs analytiska syntes som han skapar 

mellan språket och samhället, då denna modell sägs ha anspråk på att visa verkligheten i ord 

och/eller visar med språket verkligheten så som den faktiskt är. Därav hav vi valt att använda 

Faircloughs modell för kritisk diskursanalys som metod i denna uppsats. Nedan följer en 

närmare beskrivning av modellens struktur. 

 

4.3.1 Kritisk diskursanalys 

Den kritiska diskursanalysen (i fortsättning kallad för CDA) syftar till att utifrån ett kritiskt 

teoretiskt perspektiv analysera språkliga handlingar. Utgångspunkten i denna modell är att 

man inte kan se på sociala relationer som neutrala, då samhället kännetecknas av både 

konflikter och maktspråk som är oundvikliga. Därför måste man enligt CDA analysera 

samhällets maktstruktur, vilket innebär att man tittar efter hur vissa saker som till exempel 

intressen, grupper och idéer, och se hur de dominerar och styr eller hur de marginaliseras och 

trycks undan. Man tittar alltså på varför vissa beteenden eller identiteter framställs som 

normala medan andra framstår som mindre eftersträvansvärda (Ekström, 2008).  

Som tidigare nämnts finns det olika teorier inom diskursanalys, men CDA är den språkanalys 

som gått längst med att analysera det sociala sammanhanget. Det centrala i analysen är 

relationen mellan språk och samhälle, och med samhället som en process där de språkliga 

handlingarna är inflikade. CDA:s grundläggande mål är därav att studera hur språkliga 

praktiker ingår i samhällets maktstrukturer, vilket i sin tur innebär att det är nödvändigt med 

en viss inblick i politisk och ekonomisk teori, samt kunskap om hur makten i samhället 

fungerar (Ekström, 2008). 

Winther Jörgensen & Phillips (2011) har sammansatt fem olika drag som symboliserar CDA: 

 Sociala och kulturella processer och strukturer har en delvis lingvistisk-diskursiv 

karaktär. De diskursiva tillämpningar som genom man tillverkar och använder texter 

ses som sociala praktiker som medverkar till att utgöra den sociala världen. Det är 

utifrån dessa praktiker som det kulturella och sociala mångfaldigandet till viss del äger 
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rum. Man betonar också att man inte endast fokuserar på tal- och skriftspråket, utan 

man inkluderar även bilden och då relationen mellan bild och språk.  

 Diskurs är både konstituerande och konstituerad. Diskurs medverkar till att forma 

samt omforma sociala strukturer och processer, och därtill spegla dessa. Språket i form 

av diskurs ses som en handling då människan kan med språket påverka världen, och 

man kan även se diskurs som en handling som är socialt och historiskt besutten som i 

sin tur står i en dialektisk ställning till andra sociala aspekter. 

  Språkbruk ska analyseras empiriskt i det sociala sammanhanget. Man kan med hjälp 

av CDA göra en konkret lingvistisk analys av det språkbruk som används i social 

interaktion. 

 Diskurs fungerar ideologiskt. Diskursiva praktiker medverkar till att skapa och 

reproducera ojämlika maktförhållanden mellan olika sociala grupper.  

 Kritisk forskning. Definitionen av CDA är ett angreppssätt med syfte att förklara de 

”/…/roller som en diskursiv praktik spelar i upprätthållandet av ojämlika 

maktförhållanden och därmed är den uttalade ambitionen att bidra till social 

förändring” (Jörgensen & Pillips, 2011:67ff). 

 

Då diskurs medverkar till att utforma sociala identiteter, sociala relationer samt kunskaps- och 

betydelsesystem finns det inom diskurs följaktligen tre tillämpningar: ”en identitets-, 

realationell-, och ideationell funktion” (Gabrielsson, 2012:27). Dessa tre funktioner kommer 

vi att studera närmare när vi kommer till att granska tidningsartiklarna. Enligt Fairclough bör 

man för att kunna analysera en diskurs fokusera på två dimensioner (Jørgensen & Phillips, 

2000): 

1. Den kommunikativa händelsen: ett fall av språkbruk som t.ex. en tidningsartikel, en 

film, en videoproduktion eller en intervju.  

2. Diskursordningen: summan av de diskurstyper som används inom en social institution 

eller en social domän. Diskurstyper består av diskurser och genrer.  

 

Dessa dimensioner kommer att användas då vi ska analysera artiklarna av Zlatan Ibrahimovic, 

vi kommer alltså att studera hur kommunikationen ser ut i texten samt vilken diskursordning 

som är framträdande. Vi kommer också att titta närmare på det språkbruk som används i 

texterna, och använda oss utav Faircloughs modell som innebär att alla typer av språkbruk är 

en kommunikativ företeelse mellan dessa tre dimensioner: språk/text, samhällelig/social 
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praktik och diskursiv praktik. Dessa tre dimensioner integrerar och samverkar med varandra 

och måste därav förstås och analyseras tillsammans. Det innebär att man tittar efter 1) textens 

egenskaper, 2) konsumtions- och produktionsprocesser som är anknutna med texten, samt 3) 

en bredare social tillämpning som i sin tur den kommunikativa händelsen är en del av 

(Jorgensen & Phillips, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faircloughs tredimensionella modell för diskursanalys (Jorgensen & Phillips, 2011:74) 

När det gäller att analysera den diskursiva praktiken fokuserar man på hur författaren av 

texten använder sig av redan befintliga diskurser och genrer för att skriva en text, samt studera 

hur mottagaren av texten också använder sig av föreliggande diskurser och genrer vad gäller 

konsumtionen och tolkningen av texten (Jorgensen & Phillips, 2011).  

Förhållandet mellan den sociala praktiken och texterna medieras genom den diskursiva 

praktiken. Det innebär att det är endast genom den diskursiva praktiken som texten formar 

och formas av den sociala praktiken, parallellt påverkar texten både på produktionsprocessen 

och konsumtionsprocessen (Jorgensen & Phillips, 2011). De genrer och diskurser som textas 

tillsammans i syfte att producera en text och som mottagen av texten bygger på i sin tolkning 

av denne text har en så kallad lingvistisk uppbyggnad som både formar produktionen och 

konsumtionen av samma text. Denna analys av en kommunikativ händelse innebär därför en 

analys av följande: 

 

TEXT 
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 ”diskurser och genrer som artikuleras i produktionen och konsumtionen av texten (den 

diskursiva praktikens nivå) 

 deras lingvistiska uppbyggnad (textnivå) 

 överväganden om huruvida den diskursiva praktiken reproducerar eller omstrukturerar 

den existerande diskursordningen, och vilka konsekvenser det har för den bredare 

sociala praktiken (den sociala praktikens nivå)” (Jorgensen & Phillips, 2011:75). 

När man ska analysera den bredare sociala praktiken är det inte tillräckligt med 

diskursanalysen, då den sociala praktiken både har diskursiva och icke-diskursiva 

beståndsdelar. Man ska därav förutom diskursanalys använda sig utav både sociologisk teori 

och kulturteori (se: Jorgensen & Phillips, 2011:75). Det dominerande målet inom CDA är att 

hitta sambanden mellan språkbruk och social praktik. Man lägger fokus på de diskursiva 

praktikernas roll i bevarandet av den sociala ordningen samt i social förändring. Man 

undersöker detta genom att analysera språkbruken i de konkreta fallen eller den 

kommunikativa händelsen (som är en del av diskursordningen).  Den kommunikativa 

händelsen är en form av social praktik då den ifrågasätter eller reproducerar diskursordningen. 

Detta innebär alltså att den kommunikativa händelsen formar och formas av den bredare 

sociala praktiken via dess relation till diskursordningen (Jorgensen & Phillips, 2011). 
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5. Resultat  

Nedan följer resultatet av det insamlade materialet från gymnasieeleverna. Diagrammen är 

skrivna i absoluta tal, det vill säga inte i procentform, och beskriver hur många som kryssade i 

de olika svarsalternativen. Antal svarande i alla diagram är 60. De exakta frågorna från 

enkäten finns i bilaga 1. 

 

Efter presentationen av elevsvaren följer en resultatredovisning av våra 12 valda artiklar från 

Aftonbladet och Sydsvenskan. 

 

 

5.1 Resultat av gymnasieelevernas svar 

Gymnasieelevernas intresse av fotboll 
Figur 1 

 

I detta diagram kan vi utläsa hur många av de tillfrågade eleverna som är, respektive inte är 

intresserade av fotboll. Som visas ovan fick vi till svar att det var fler tjejer än killar som var 

intresserade av fotboll, men att det annars inte skiljer sig så mycket.  
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Zlatan som förebild  
Figur 2 

 

I diagrammet visas hur många av eleverna som ser Zlatan som föreblid. Även här är tjejernas 

och killarnas svar relativt lika. Utifrån föregående diagram (figur 1) kunde vi också utläsa hur 

många utav dem som är intresserade av fotboll som också ser Zlatan som en förebild, vilket 

resulterade i 69 procent av killarna och 36 procent av tjejerna. 

Statistik av elevernas informationssökning av Zlatan 
Figur 3 

 

I ovanstående diagram visas hur ofta eleverna söker information om Zlatan. Resultatet visar 

att de generellt sällan söker nyheter om Zlatan. Vi ser också att det här är vanligare hos 

killarna att just söka information gentemot tjejerna.  
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Elevernas syn om huruvida det skrivs mest positivt respektive negativt om 

Zlatan 
Figur 4 

 

När det gäller huruvida eleverna tycker att det skrivs mest positivt eller negativt om Zlatan, 

visade det sig även i detta diagram att skillnaderna mellan könen är liten. Både tjejerna och 

killarna är här överens om att det skrivs mest positivt/ganska positivt om Zlatan. 

Elevernas svar om det tror det är Zlatans personlighet eller spelsätt som 

gjort honom så stor 

Figur 5 
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I diagrammet visas på vilket sätt eleverna tror Zlatan blivit så stor. I killarnas svar är det lika 

mellan ”båda” och ”spelsätt”, medan de är något fler tjejer som tror det är ”båda” som gjort 

honom så stor.  

Hur eleverna ser på Zlatan, som svensk eller som invandrare 
Figur 6 

 

I det sista diagrammet behandlas frågan om huruvida eleverna ser Zlatan som svensk eller 

invandrare. Även här är svaren lika mellan tjejerna och killarna, och majoriteten har svarat att 

de ser honom som svensk.  

Tjejernas svar: 

Vad tycker du om Zlatan som spelare? 

Skicklig målgörare, har ett egoistiskt spelsätt, duktig, gör många mål, talangfull, grymt bra, 

bästa fotbollsspelaren, naturbegåvning, smart, snabb, professionell, Sveriges bästa spelare, 

diva som sätter sig själv först, kaxig mot motståndarna, bra lagkamrat, har allt en 

fotbollsspelare strävar efter. 

De vanligaste svaren vi fick var att Zlatan som spelare är: talangfull och Sveriges bästa 

spelare. 

Vad tycker du om Zlatan som individ?  

Stort ego, tror han är bättre än andra, stort självförtroende, kaxig, snäll, respektfull, jordnära, 

vet vad han vill, kämpare, vanlig person, målmedveten, allmänbildad, bra människa, cool, 

charmig, sarkastisk, dryg, självsäker, ledare, omtänksam, trevlig, ej ödmjuk. 

Tjejernas övervägande svar om Zlatan som individ var: att han är kaxig med ett stort ego, men 

också att han är målmedveten. 
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Vad har Zlatan för bild i tidningen? 

Omtyckt, står alltid mycket om honom efter en match, otrevlig, stolthet för Sverige, Sveriges 

hjälte, bra personlighet, ledaren inom Svensk fotboll, stöddig, respektfull, lyckats bra 

utomlands, rik kille, kung, stor stjärna, bästa svensken, bra, trevlig, korkad, handlar innan han 

tänker, en som gör många mål, underbarn i fotboll, fotbollsproffs. 

De valigaste beskrivningarna av tidningarnas bild av Zlatan var: att han är Sveriges stolthet 

och hjälte.  

Hur får du tag på nyheter om Zlatan? 

Internet, Fotbollskanalen, Aftonbladet plus, tidningar, omgivningen, överallt, sociala medier, 

facebook, TV. 

 

Killarnas svar: 

Vad tycker du om Zlatan som spelare? 

Bra, han håller igång landslaget, världens bästa, kung, legend, robust, magiker, Sveriges bästa 

spelare genom tiderna, spelförståelse, väldigt teknisk, egoistisk spelare, bra anfallare, gör 

många mål, gör så hans lag vinner, fysiskt stark person, ger laganda. 

De beskrivningar som är ledande för Zlatan utifrån killarnas svar var just att Zlatan beskrivs 

som en kung, som en tekniskt bra fotbollsspelare, och i världsklass den bästa spelaren. 

Vad tycker du om Zlatan som individ? 

Kung, svar på tal, schysst, kaxig, mentalt stark, vet vad han vill, rolig, lugn, egoistisk, 

bestämd, koncentrerad, målmedveten, humoristisk, nonchalant, mäktig, jobbig.  

De beskrivningar som var vanligt förekommande var: schysst, kaxig och egoistisk. 

Vad har Zlatan för bild i tidningarna? 

Han är stor, Sveriges bästa spelare över tid, hjälte, störst-bäst-vackrast, Sveriges största 

stjärna, beror på hur han spelar – spelar han bra är han en Gud om inte ett fiasko, landslagets 

stora stjärna, han är närmast omänsklig, Sveriges idrottsgeni, kaxig, nyckelspelare, 

fotbollsspelare, Sveriges stolthet. 

De mest förekommande fraserna från denna fråga var: kaxig samt Sveriges bästa spelare. 

Hur får du tag på nyheter om Zlatan? 

TV-nyheter, tidningar, Aftonbladet, internet, Sportbladet, överallt, Expressen, 

Fotbollskanalen.se, facebook, Hallandsposten, kompisar. 
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Enligt killarnas svar visade det sig att aftonbladet är den källa där de flesta får uppgifter om 

Zlatan, tätt följt av fotbollskanalen.se. 

 

5.2 Resultat av tidningsartiklarna 

I denna del kommer vi att presentera vårt resultat av de valda artiklarna om Zlatan. Vi 

kommer utgå ifrån Peter Berglez (2000:207) modell inom den kritiska diskursanalysen som 

innebär att man studerar artikelns huvudsakliga innehåll, textens schematiska struktur samt 

textens tematiska struktur.  Vi kommer alltså att först kort beskriva vad artikeln handlar om 

och ge en kompletterande bild. Sedan presentera vilka aktörer som nämns i artikeln och hur 

Zlatan uppfattas. Till sist görs också en hierarkisk redogörelse för att se vad som är fokus i 

artikeln. Berglez (2000) kritiska diskursanalysmodell går att hitta i Fairclougs 

tredimensionella modell, varav de två innersta dimensionerna här motsvarar vår 

sammanfattning av artiklarna. 

Följande artiklar är hämtade från Aftonbladet: 

Vilken zuccé!                                                                                                                                  

- Zlatan gjorde fyra mål i Ajax-debuten  

2001-07-08 av Christoffer Bjärneborn.  

Artikeln handlar om Zlatans första mach i det Holländska laget Ajax, där han gjorde fyra mål. 

Uppståndelsen var stor hos publiken som ville se den nya spelaren värd 82,6 miljoner. 

Medverkande i artikeln var Zlatan samt andra fotbollsspelare. Uppfattningen av artikeln är 

positiv, där Zlatan hyllas och gör sig förtjänt av sin tilldelade plats. Fokus i artikeln är Zlatan 

och hans spelsätt. Han nämns som svensken med enorma förväntningar på sig och som en 

stjärnspelare. Zlatan har också fått äran att bära det klassiska tröjnumret nio, som han själv 

beskriver är något man måste förtjäna. 

Han är Zlatans barnvakt i Ajax  

- Norrmannen André Bergdölmo: Han är snäll men samtidigt kaxig. 

2001-07-28 av Christoffer Bjärneborn. 

André Bergdölmo beskriver Zlatans ingång till Ajax som enkel medan han själv får arbeta 

hårt för att platsa i laget. André beskrivs i artikeln som Zlatans barnvakt som behöver hålla ett 

öga på honom. I artikeln nämns förutom Zlatan och André Bergdölmo andra fotbollsspelare. 
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Texten har både en positiv och negativ syn på Zlatan. Som spelar är han en “guldgosse” men 

som person uppfattas han både som ett lamm samtidigt som han beskrivs som en diva och 

upptagen av status. Fokus i denna artikel ligger i huvudsak i hur Zlatan är som person.  Han 

beskrivs både som snäll samtidigt som han är kaxig och divig, och artikeln innehåller flera 

exempel på hans mindre passande utlåtanden. 

Ibra är en galen häst  

- Italienska experter sågar affären: "Ibrahimovic kommer inte att vara lätt att handskas med”. 

2006-08-11 av Jennifer Wegerup. 

Artikeln handlar om att flera olika fotbollsexperter tycker till om Inters köp av Zlatan. De 

personer som utlåter sig angående Zlatan är Andrea Pesciarelli, Luigi Garlando, Candido 

Cannavò, Pietro Guadagno. Nästan hela artikeln har en negativ ton om Zlatan som person, 

men det finns även en del positiv inslag i slutet. Man diskuterar Zlatan både som person och 

utefter hans spelsätt flitigt.  Flera experter uttalar sig om hans karaktär och menar att han är 

svår att styra. Samtidig beskrivs fansen som jublande när de möter Zlatan på plan och artikeln 

avslutas med att en annan expert menar att just karaktär är en fördel för Inter. 

"Zlatan kan bli bäst i världen"  

- Sportbladet fick en exklusiv intervju med Inters tränare Roberto Mancini om affären, 

formationen  och målen. 

2006-08-12 av Jennifer Wegerup. 

Artikeln är en intervju med Inters tränare om hans köp av Zlatan och om den tidigare 

förbannelsen av klubben. Man får ta del av tränares planer för Zlatan. Man pratar om Zlatan 

som en drömspelare och som en spelare som kan vända Inters tidigare oflyt i kommande 

matcher. Zlatan ses även som en nyckelspelare i segerjakten av sin nya tränare. 

"Det var som vanligt igen..." Blågult blev mållöst i årets första match: Det viktigaste är 

att vi skapar chanser 

2001-02-01 av Petra Thoren och Petra Ericsson. 

Texten handlar allmänt om landslagsmatchen mellan Sverige och Färöarna. De som 

diskuteras i texten är Zlatan, landslagets tränare samt andra fotbollsspelare. I denna artikel är 

inte Zlatan huvudfokus, utan man talar allmänt om matchen som spelades. Zlatan nämndes i 
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all hast då journalisten påpekade att matchen inte slutade bättre trots att man fått ett nytt 

anfallslöfte genom honom.   

”Det här var de nog inte nöjda med, idioterna” 

2012-11-15 av Johan Flinck och Michael Wagner. 

Artikeln är skriven efter Zlatans drömmål i matchen mellan landslaget – England. Texten 

syftar till Sverigedemokraterna som i samma veva läckte ut med flera rasistiska skandaler. 

Förutom Zlatan nämns även två andra fotbollsspelare från landslaget med utländsk bakgrund, 

samt andra fotbollsspelare som uttalar sig om SD och om hur de ser på saken. I artikel belyser 

man tydligt att Zlatan har invandrarbakgrund och man nämner vart hans föräldrar kommer 

ifrån, men syftet här är inte att skilja svenskar och invandrare åt utan snarare tvärtom, att visa 

hur viktiga de är för Sverige. 

Följade artiklar är hämtade från Sydsvenskan: 

Fyra mål av Zlatan i debuten 

2001-07-08 av Kent Jönsson. 

Artikeln handlar om Zlatans debut i Ajax där han gjorde fyra mål. Artikeln nämner förutom 

Zlatan också andra fotbollsspelare samt tränare. Efter att ha läst texten får man en positiv bild 

av matchen och Zlatans insats på plan. I artikeln är det Zlatan som den huvudsaklige spelaren, 

och författaren är noga med att poängtera att han är en tidigare MFF:are. Zlatan beskrivs som 

kreativ och som en stjärnspelare som gav valuta för pengarna han köptes för. Man nämner 

också att han får bära det klassiska numret nio. 

Nervös start för Zlatan 

2001-07-08 av Nora Strandberg. 

Artikeln är en intervju med Zlatan där han resumerar den senaste matchen samt den första 

tiden i nya laget Ajax. Vi uppfattade artikeln som positiv som behandlar Zlatan som spelare. 

Det är helt klart att Zlatan är i centrum i artikeln och han förknippas mycket med MFF och 

Rosengård. Journalisten beskriver honom från den senaste matchen som lite bortkommen och 

menar att han kanske inte kommit in i laget ännu. Medan han själv beskriver sin insats som 

godkänd. 
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Zlatan riskerar bänken i kväll mot Fiorentina Mancini: Han behöver tid  

- Att anpassa sig.  

2006-09-09 av Niclas Johansson. 

Artikeln handlar om att Zlatan riskerar att få sitta på bänken under premiärmatchen. 

Anledningen är att det finns fler än Zlatan som anfallare och enligt tränaren behöver han tid 

att anpassa sig till laget. Förutom tränare och Zlatan nämns också andra spelare från Ajax 

förbigående. Artikeln i sig är både positiv och negativ. När det gäller Zlatan ser tränaren ljust 

på honom. Men situationen runt om kring laget är inte den bästa just nu. Zlatan beskrivs av 

sin tränare som en otroligt duktig spelare som bara kommer bli bättre när han lär känna sina 

lagkamrater. 

Zlatan målskytt i Inters trettonde raka  

2007-01-22 av TT. 

Artikeln handlar om Inters segertåg, med fokus på Zlatans spel. Samt om senaste matchens 

mål av Zlatan som omdiskuterades men godkändes av domaren. Man nämner också andra 

spelare förutom Zlatan. Vi uppfattar texten som en beskrivning av senaste matchen. Man 

diskuterar Zlatans mål huruvida det var godkänt eller inte samtidigt som man anser att han 

börjar närma sig toppen av skytteligan. Man nämner han även som den förre MFF-anfallaren 

och svensken. 

MFF-debutamt lyfte blågult 

2001-02-01 av Richard Åkesson. 

Artikeln är en utvärdering av Zlatans första landslagsmatch, och förutom honom omnämns 

också andra landslagsspelare. Artikeln har en otrolig positiv anda där Zlatan verkligen 

lovordas. Det är helt klart Zlatan i fokus i denna artikel. Mycket beröm får han som spelare 

och man trycker på alla hans bra spelegenskaper.  Man jämför även hans spelsätt i MFF.  

Journalisten avslutar artikeln med att skriva att MFF-aren är allas favorit och matchens stora 

behållning 
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In med Zlatan i VM-kvaltruppen! 

2001-02-01 av Åke Stolt. 

Artikeln belyser Zlatan och hans fotbollstalang. Författaren förutspår Zlatans framtid och 

resumerar hans spel från första landslagsmatchen. Artikeln uppfattas som en text till 

landslagets tränare om att de bör ta in Zlatan på sina matcher. Artikeln sätter helt klart Zlatan 

som spelare i fokus och författaren menar att MFF-aren är en talang av så extrem natur att han 

absolut inte behöver sparas i väntan på tillväxt. Han är redan stor och stark och fräck, han har 

teknik och spelsinne i tillräckligt mått och kan explodera i det totalt oväntade. 
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6. Analys 
 

I denna del kommer vi att sammanföra resultat med teori. Vi kommer att jämföra resultatet 

från enkäterna med tidningsartiklarna. 

Vi har i de valda artiklarna studerat fyra olika diskurser av Zlatan, som också kommer att 

svara på våra frågeställningar. De diskurser som kommer att analyseras är huruvida Zlatan 

beskrivs i tidningarna och utav eleverna, om Zlatans beskrivs utifrån hans spelsätt eller efter 

hans personlighet, om Zlatan ses som en föreblid av eleverna samt hur de valda artiklarna kan 

påverka synen av honom som förebild. Till sist kommer vi också diskutera hur tidningarna 

och eleverna representerar Zlatan som svensk eller som invandrare. Vid varje diskurs kommer 

vi att utgå ifrån Faircloughs tredimensionella modell (omnämnd i metodavsnittet), vilket 

innebär att vi först tittar på den innersta dimensionens som handlar om texten, vilket i detta 

fall är artikelns huvudsakliga innehåll. Sedan studerar vi också den diskursiva praktiken där vi 

analyserar textens producent och konsument. I den tredje och sista dimensionen, social 

praktik, kommer vi att analysera elevernas svar samt göra jämförelse med artiklarna.  

 

6.1. Bilden tidningarna och eleverna ger av Zlatan 

Dimension nummer ett av Faircloughs modell handlar huvudsakligen om innehåll. Den totala 

uppfattningen av artiklarna är genomgående och vi anser att det generellt är en positiv bild av 

Zlatan som möter oss. Man benämner honom ofta med ord som superstjärna och andra 

liknande lovord. Själva innehållet i artikeln är här inte viktigt i sig, Zlatan får oavsett innehåll 

mest uppmärksamhet i stort sett alla de artiklar vi tittat på, och har slutligen ändå artikelns 

fokus.  

Dimension nummer två är den diskursiva praktiken som analyserar textens konsument och 

producent. I de valda artiklarna är det journalisten själv som sätter Zlatan högst i hierarkin, 

vilket kan ses som om även författaren av texten ser Zlatan som en speciell och imponerade 

person, vilket man i sin tur kan ana i artiklarna. Därav kan man döma att Zlatan som av 

producenten är satt högst, även som konsument kan utläsa detta. 

Den yttersta dimensionen behandlar den sociala praktiken. När det gäller gymnasieelevernas 

bild av Zlatan som individ är det svårare att hitta ett specifikt ord som huvudsaklig 
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beskrivning. Här är man mer oense, och bilden av Zlatan varierar betydligt mer. Men om man 

ska försöka göra en beskrivning av deras gemensamma bild, är ordet kaxig väldigt 

förekommande samt kung och världens bästa spelare. Kanske stämmer detta tämligen väl in 

med de övergripande teman som vi hittat i våra utvalda artiklar. Kaxig som var det mest 

förekommande ordet, fann vi även i två av våra texter, och som vi tror han ofta förknippas 

med.  

Vid enkätundersökningen gjorde vi också en uppdelning av killarnas och tjejernas svar, för att 

se om, och i så fall hur de skiljer sig åt. När det gäller deras bild av Zlatan fanns det ingen 

större skillnad i beskrivningen av honom, utan man beskrev honom med ungefär samma ord 

oavsett kön.  

 

6.2. Beskrivs Zlatan efter spelsätt eller efter personlighet 

I huvudsak bedöms Zlatan främst efter sitt spelsätt. I artiklarna som oftast är skrivna efter en 

match utvärderas Zlatan som fotbollsspelare, och journalisten diskuterar också i huvudsak hur 

han är på planen som spelare. Samtidigt har vi några artiklar där fokus istället ligger på hans 

personlighet. I dessa fall har det varit fotbollsexperter eller andra spelare som diskuterat 

huruvida hans karaktär påverkar laget och om han platsar i laget.  

I samtliga artiklar där Zlatan beskrivs efter sin förmåga att spela, och där man just diskuterar 

honom som en fotbollsspelare, är bilden väldigt positiv. Som tidigare nämnts förknippas han 

ofta som en stjärnspelare. Men när Zlatans personlighet nämns i artiklarna, som i detta fall 

inte var så förekommande, fick vi en blandad bild av honom. I några artiklar nämns han som 

kaxig och i en annan har en spelare beskrivit Zlatan som en diva som är upptagen av status 

samtidigt som han är snäll som ett lamm. I samma artikel är denna spelare som beskriver 

Zlatan också omnämnd i rubriken och utsedd till Zlatans ”barnvakt”.  

När det gäller elevernas svar på frågan om de tror det är Zlatans personlighet eller hans 

spelsätt som gjort honom så stor fick vi fram att av de som är intresserade av fotboll att ca 50 

procenta av båda könen tror det är båda faktorerna som gjort honom så stor, medan ca 30 

procent av båda könen tror att det är spelsättet. Att så få tror det endast är hans personlighet är 

kanske inte så konstigt, då det är hans spelsätt, så som vi bedömer det, som är mest 

beskrivande i artiklarna. De beskrivningar som eleverna gjort av Zlatan belyser också detta 
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faktum, då man oftast beskriver honom med ord som kan syfta till spelsättet och till 

personligheten, som till exempel att han är målmedveten.  

 

6.3. Invandrare eller svensk 

I endast en av artiklarna vi läst poängteras det med ord att Zlatan har utländsk bakgrund, med 

invandrarföräldrar. Viktigt att poängtera här är dock att denna artikels syfte var att 

demonstrera mot Sverigedemokraterna som i samma veva uppmärksammats både i TV och i 

tidningar angående deras rasistiska påhopp där bland annat riksdagsmannen Erik Almqvist 

medverkat. Artikeln är skriven efter Zlatans drömmål i landslaget mot England, och syftet 

med att presentera Zlatans utländska bakgrund är här att visa att man ej håller med 

Sverigedemokraternas idéer.  

Vi har märkt att det ofta i Aftonbladets artiklar förekommer ordet ”svensken” då man talar om 

honom, då han spelat i andra utländska lag. För Sydsvenskan är ”den förra MFF-aren” vanligt 

förekommande, vilket kan tolkas att de vill förknippa honom men Malmö, och den ”lokala 

killen”. Där av drar vi slutsatsen att man förknippar honom som svensk. Men vi har också 

gjort några få anmärkningar i artiklar då man pratat om Zlatans personlighet. Där kan man 

bland annat läsa ord som ”kaxig”, ”divig” och ”upptagen av status” just dessa ord och fraser 

kan ses som icke identifierbara med det typiska svenska ordet ”lagom” som råder i samhället. 

Att Zlatan skryter om pengar och vill sticka ut ur mängden kan kanske ses som egenskaper 

som inte direkt är förknippade med svenskhet, men det är också svårt att sätta en etikett på att 

det skulle vara typiska för andra kulturer.  

Man märker att producenten av denna text, journalisten samt de andra fotbollsspelarna som 

kommer till tals vill frambringa en kommentar till Sverigedemokraterna och på något sätt visa 

hur fel de har. De vill lyfta fram Zlatan och visa vad han gör för Sverige. Zlatan blir här med 

en representant för alla med utländskt påbrå och man vill som journalist visa att man inte 

håller med Sverigedemokraternas ideal. 

Majoriteten av både killarnas och tjejernas svar huruvida de ser Zlatan som svensk eller som 

invandrare är att de ser honom som svensk. Därav stämmer detta överens med den bild vi fick 

från tidningsartiklarna. Många elever har också förklarat att de tror han anses som svensk 

eftersom han är känd och en bra fotbollsspelare, de menar också att om detta inte var fallet 

kanske man sett annorlunda på honom.  
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6.4. Zlatan som förebild 

Vi anser att i de i flesta artiklar vi läst framställs Zlatan som en stor förebild.  I tio av de tolv 

artiklar vi läst är Zlatans namn med i rubriken och man nämner hans namn flertalet gånger. 

Av det kan man dra slutsatsen av att Zlatan blivit en produkt som säljer och som i sin tur 

många kan relatera till.  

De flesta av våra artiklar är skrivna till en viss målgrupp, det vill säga de som är intresserade 

av fotboll, eftersom flertalet av artiklarna är just sportartiklar. Då journalisten framställer 

honom som en förebild kan vi också anta att man som läsare ser honom som en.  

För att kunna ta fram om eleverna ser Zlatan som en förebild har vi valt att endast titta på de 

elever som svarat att de är mycket eller ganska mycket intresserade av fotboll, då vi anser att 

man som ointresserad av fotboll kanske inte heller tänker på honom som just förebild. Av den 

data vi fick in, såg vi att 69 procent av de intresserade killarna och 36 procent av de 

intresserade tjejerna ser Zlatan som en förebild. Vi fann också i vårt resultat av elevsvaren att 

killarna söker oftare nyheter om Zlatan, vilket i sin tur kan kopplas till att fler killar ser 

honom som förebild än tjejerna. 

 

6.5. Sammanfattning av analysen 

Dessa diskurser om Zlatan som vi tittat närmare på har alla återkommit flertalet gånger i våra 

valda artiklar. I det stora hela drar vi slutsatsen att det främst är en positiv bild av Zlatan som 

målas upp, då både hos eleverna och i de valda artiklarna. Vi har också sett ett tydligt mönster 

då vi studerat våra frågeställningar vilket är att artiklarnas och elevernas bild av Zlatan är 

väldigt samstämda. Vilket i sin tur inte är så konstigt då vi är medvetna om att media har en 

stor påverkan genom framing och dagordningsteorin.  

 

6.6. Återkoppling till Tidigare forskning och teori 

För att göra en jämförelse mellan tidigare forskning och vårt resultat kan vi urskilja några 

skillnader. Furuvik (2004) uppfattade att de mediala artiklar hon valde ut om Zlatan i 

huvudsak var av negativ natur. Vi upplevde snarare tvärtom med vårt utvalda material och 

elevernas respons där Zlatan företrädesvis beskrevs i positiv anda.  
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Både Lundgren (2007) och Furuvik (2004) menar att media tilldelar Zlatan egenskaper som 

kan uppfattas som osvenska och därmed kan tolka Zlatan som icke svensk. Även här fick vi 

fram det motsatta resultatet som med andra ord visade att Zlatan utifrån artiklarna vi valt och 

elevernas svar uppfattade i huvudsak som svensk. Dock kan vi utläsa i vårt resultat att Zlatan 

både av eleverna och i de utvalda artiklarna tilldelas egenskaper som kan uppfattas som 

osvenska, men detta har inte påverkat eleverna eller artiklarnas huvudskakliga syn på Zlatan 

som svensk.  

 

Vi är medvetna om att dessa skillnader mellan vår studie och andras kan ha orsakats av olika 

faktorer som bland annat vilka typer av tidningar vi har använt oss av, hur många artiklar vi 

studerat, samt när i tiden vi studerat dessa. Att andra studier kommit fram till att Zlatan 

tilldelas en mer negativ bild kan ha med att göra att de studerat artiklar som uppkommit i 

samband med händelser som har varit mindre positiva i Zlatans karriär, därav den negativa 

prägeln. Medan vi har analyserat hans debuter som oftast har varit positiva och där 

journalister velat trycka på hans svenska identitet.  

 

Vi kunde också se likheter mellan vårt resultat och tidigare forskning. Bengtsson & 

Waernqvist (2012) menar att Zlatan får ta stor plats i artiklar om honom i sportbladet och att 

han oftast hamnar i huvudfokus. Vi upplevde liknande med våra utvalda artiklar där Zlatan är 

i fokus och övriga aktörer i artiklarna hamnar i skymundan. Vidare skriver Fridh & 

Wilhelmsson (2012) i sin uppsats att Zlatan spelsätt står i centrum i deras utvalda artiklar och 

även det stämmer överres med det vi sett, både i artiklarna och utifrån elevernas svar.  

 

Som vi har nämnt tidigare behandlade de flesta artiklar Zlatans matchinsatser vilket innebär 

att artiklarna huvudsakligen handlade om konkreta matcher. Eftersom fokus låg på Zlatans 

spelsätt i artiklarna kunde vi inte finna några direkta spår av sensationsjournalistik som enligt 

Ghersetti (2004) kan jämföras med underhållningsjournalistik eller skvallerjournalistik som 

då skulle innebära att man fokuserade på Zlatan som person.   
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7. Slutdiskussion 

I denna uppsats har vi försökt kartlägga bilden av Zlatan som ges både av gymnasieelever 

samt av nyhetsartiklar både från Aftonbladet och från Sydsvenska. Som nämndes i syftet ville 

vi också studera huruvida artiklarna skiljer sig i Aftonbladet och i Sydsvenska eftersom vi var 

intresserade om Sydsvenskan, som just behandlar Zlatans uppväxtort, skiljde sig i sättet att 

skriva från en icke lokal tidning. Dessvärre fann vi inga större skillnader i denna 

undersökning. Men något som ändå var påtagligt var att i Sydsvenskan påpekade 

journalisterna och tryckte särskilt på att nämna att Zlatan spelat i MFF. När man i artikeln 

pratade om Zlatan nämnde man honom oftast som den förre MFF-aren osv. Detta gjordes 

även i artiklar som var skrivna flera år efter det att han slutat i MFF. Just detta fenomen fann 

vi inte i någon annan artikel från Aftonbladet. 

Som kanske inte allför oväntat fann vi också att den generella bilden som eleverna och 

artiklarna målande upp av Zlatan var tämligen lika. Den gemensamma bild av Zlatan vi fått 

under denna studie är att han är en stjärnspelare i världsklass med en stark personlighet och 

karaktär.   

När det gäller didaktisk koppling för denna uppsats kan det återigen vara av intresse att nämna 

dagordningsteorin. Som vi kommit fram till i vår uppsats är gymnasieelevernas åsikter om 

Zlatan Ibrahimovic väldigt överrensstämmande med mediernas framställning av honom. Här 

finns alltså möjlighet att arbeta med just mediers påverkan och dagordningsteorin då vi vet att 

medierna har en stor betydelse och påverkan på elevernas världsbild.  
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Enkätundersökning ”Zlatan” 
 

Man  Kvinna 

1. Är du intresserad av fotboll (ringa in det alternativ som stämmer bäst in på dig) 

Mycket  Ganska mycket Vet inte  Lite Inte alls 

2. Vad tycker du om Zlatan som spelare? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3. Vad tycker du om Zlatan som och individ?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4. Ser du Zlatan som en förebild? 

___________________________________________________________________________ 

5. Vad hos Zlatan gör honom så stor? Hans personlighet eller spelsätt? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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 6. Vad har Zlatan för bild i tidningarna tror du? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

7. Ser du Zlatan som svensk eller invandrare? 

___________________________________________________________________________

8. Varför tror du att det skrivs så mycket om Zlatan? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

9. Hur får du tag i nyheter om Zlatan? 

___________________________________________________________________________ 

10. Söker du aktivt efter nyheter om Zlatan? 

Mycket ofta              Ganska ofta               Ganska sällan               Mycket sällan             Aldrig 

11. Skulle du säga att det skrivs mest positivt eller negativt om Zlatan?  

Mycket positivt           Ganska positiv           Vet ej           Ganska negativt           Mycket negativt 


