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Syftet med denna studie var att ta reda på vilka attityder svenska fotbollsspelare, med och 

utan utländsk bakgrund, har till ord och meningar som kan uppfattas som etniskt 

diskriminerande. Informanterna är pojkar 16–17 år. Med utländsk bakgrund menas i detta fall 

att minst en av föräldrarna är född utomlands. Samtidigt undersöktes den politiska 

korrektheten hos informanterna. Studien genomfördes som en enkätundersökning. 

Enkätfrågorna var kopplade till det som i media kallas för omvänd rasism, andrafiering av 

invandrare, politisk korrekthet, samt attityder till användandet av vissa utvalda ord och 

meningar som kan uppfattas som etniskt diskriminerande. Resultatet visade bland annat att 

orden svennebög, svennehora, jävla svenne, samt svennerasist anses vara kränkande av ett 

stort antal informanter, om de används mot en svensk person. Resultatet visade även att de 

flesta informanterna med svensk bakgrund tycker att det är fel att kalla Zlatan Ibrahimovic för 

osvensk, medan informanterna med utländsk bakgrund har en omvänd uppfattning. Det 

framgår även att en blågul gemenskap som beskrivs i media är okej hos 30 av 31 tillfrågade 

informanter. Den återstående informanten hade dock inte känt sig kränkt. En slutsats är att 

informanterna i undersökningen är ganska lite politiskt korrekta beträffande vad som bör och 

inte bör få sägas i media. 

___________________________________________________________________________ 

Nyckelord: Andrafiering, etnisk diskriminering, politisk korrekthet, sportjournalistik, svenne  
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   1. Inledning 

Vad som ska få sägas i eller utanför media kan ständigt debatteras och vissa ämnen är 

känsligare än andra. Ibland säger en journalist något olämpligt som inte ses som politiskt 

korrekt. Tvärtom kan någon i media beskyllas för att uttrycka något som är alltdeles för 

politiskt korrekt. Känsliga frågor kan till exempel handla om invandring, genus eller 

homosexualitet. Ofta kan då politisk korrekthet bli en del av diskussionen i ämnet. 

   Enligt Stefan Jonsson (Jonsson, 2011) är politiskt korrekt ett negativt laddat värdeomdöme. 

Uttrycket används för att avvisa en motpart som till exempel rättrådig och principryttare och 

redo att förbjuda sådant som inte går i linje med hans eller hennes principer. Jonsson härleder 

uttrycket politiskt korrekt till det amerikanska uttrycket political correctness. Enligt Jonsson 

var political correctness ett effektivt vapen hos den kulturkonservativa högern i 1990-talets 

USA, som kunde användas för att slippa argumentera mot meningsmotståndaren. Då gällde 

debatten USA:s utbildning, kultur och kulturarv, som enligt kritikerna stod inför många 

problem. Kritikerna hävdade bland annat att studenterna i landet endast fick lära sig om den 

västerländska historiens baksidor. Vissa menade att studenterna till och med blev 

indoktrinerade. Uttrycket politiskt korrekt blev enligt Jonsson vanligt i svenska medier år 

1994 och började användas på ungefär samma sätt som i USA. Därefter har uttrycket 

genomgått en banalisering, som innebär att det fått en vidare användning. Det kan till 

exempel vara politiskt korrekt att bära cykelhjälm eller att återvinna sopor.  

   Politiskt korrekthet kan alltså vara allt ifrån ett mycket laddat uttryck, till något mer 

harmlöst. I svensk media gavs ett annat försök till definition av uttrycket: 

PK handlar om att undgå uttryck som kan uppfattas som att negativt särskilja 

människor utifrån kön och etnicitet. PK innebär ett instämmande i åsikterna hos det 

för tillfället ledande kulturskiktet i frågor som rör politik och samhälle. 

Konformism och försiktighet är viktigt. Man bör inte avvika. (Alvesson, 2016)  

Enligt denna definition handlar det alltså om att inte avvika i sina åsikter från vad det ledande 

kulturskiktet tycker. Man får nog ändå utgå ifrån att många som använder uttrycket gör så 

utan att nödvändigtvis ha ett ledande kulturskikt i åtanke, då politisk korrekthet, som nämnts, 

fått en allt vidare användning.  

   Den här uppsatsen handlar om vilka attityder svenska fotbollsspelare, med och utan 

utländsk bakgrund, har till ord och meningar som kan uppfattas som etniskt diskriminerande. 

Samtidigt studeras därmed den politiska korrektheten bland fotbollsspelarna i 

undersökningen. Med politisk korrekthet menar jag här hur fotbollsspelarnas attityd ser ut  
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angående känsliga etniska frågor. Antingen är attityden politisk korrekt på så vis att 

informanten inte gärna tolererar ord och meningar som kan vara känsliga eller stötande. Eller 

så är attityden tvärtom mindre politiskt korrekt, vilket innebär att känsliga eller stötande ord 

och meningar lättare accepteras.  

   Att studera ord och attityder till ord som har med just etnisk diskriminering att göra finner 

jag intressant på grund av Sveriges multikulturella samhälle, där mängden invandrare stadigt 

har ökat. I och med det behöver såväl svenskar som invandrare (och flyktingar) förstå hur de 

bör uttrycka sig mot varandra. Exakt vilka ord som bör användas blir då frågan. Det centrala i 

undersökningen är ord och meningar som fotbollsspelare får tycka till om i en enkät. Enkäten 

är i sin tur kopplad till olika frågeställningar som sedan kan besvaras. Fotbollsspelarna kunde 

egentligen vara utövare av någon annan idrott, eller endast vara sportintresserade. Den 

primära orsaken till att just fotbollsspelare valdes till att besvara enkäten var av praktisk; det 

är tacksamt att fotbollslag består av ett stort antal personer och oftast med blandad etnisk 

bakgrund. Alla frågor i denna undersökning handlar inte om fotboll eller sport, men samtliga 

handlar mer eller mindre direkt om ord, meningar och frågor som kan uppfattas som etniskt 

diskriminerande. Även omvänd rasism tas upp, vilket handlar om ord som svenne och viting 

etc. Eftersom uttrycket omvänd rasism använts mycket i media (Alkhaffaji, 2015) kallar jag 

det för enkelhetens skull likadant i denna uppsats. Huruvida tilltalsord mot svenskar uppfattas 

som skällsord eller kränkande undersöks med hjälp av frågorna som tas upp i denna 

undersökning.  

   Ord och meningar som kan uppfattas som kränkande mot personer med utländsk bakgrund 

är i mitt tycke mest intressant. Ordet neger är enligt mig ett kränkande ord som inte bör 

användas (annat än i metadiskussioner, då själva ordet i sig diskuteras). En av flera hypoteser 

i denna undersökning är att ordet neger kommer att uppfattas som diskriminerande, medan 

ordet negerboll oftare kommer vara accepterat bland informanterna. Informanterna i 

enkätundersökningen är pojkar 16–17 år från tre olika fotbollsföreningar i en mellanstor 

svensk stad i mellansverige. Att informanterna är i just dessa åldrar beror på tillgänglighet. 

Det visade sig då jag kontaktade olika föreningar att många spelare i dessa åldrar har utländsk 

bakgrund, men utan att vara engelsktalande. Enkäten är utformad på svenska och tar upp 

svenska ord och meningar, vilket kräver goda kunskaper i svenska, medan seniorlag tenderar 

att ha många engelsktalande spelare. Valet av genus var inte centralt för undersökningen, 

däremot ville jag jämföra personer med samma genus. 
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   1.1 Syfte  

Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka vilka attityder en grupp svenska 

fotbollsspelare, med och utan utländsk bakgrund, har till ord och meningar som kan uppfattas 

som etniskt diskriminerande. Med utländsk bakgrund menas i detta fall att minst en av 

föräldrarna är född utomlands. Samtidigt undersöks hur spelarna ser på politisk korrekthet.  

Syftet besvarar jag med ett antal frågeställningar som alla är indirekt kopplade till politisk 

korrekthet, utom en som explicit tar upp ämnet. Denna frågeställning är ”Tycker spelarna att 

media är för mycket eller för lite politiskt korrekt, ifråga om vad som får och inte får sägas om 

invandrare?”  

   1.2 Frågeställningar 

Frågeställningarna i denna undersökning är följande: 

• Förekommer omvänd rasism hos spelarna som uttrycks verbalt och i så fall genom 

vilka ord? 

• Vad har spelarna för uppfattning om verbala utryck om invandrare som kan innebära 

andrafiering? 

• Tycker spelarna att media är för mycket eller för lite politiskt korrekt, i fråga om vad 

som får och inte får sägas om invandrare? 

• Vilken attityd har spelarna till användandet av vissa utvalda ord och meningar som 

kan uppfattas som etniskt diskriminerande? 

För att besvara dessa frågeställningar har jag skapat en enkät (bilaga 1). Frågorna i enkäten är 

uppdelade i fyra olika teman. Dessa teman motsvaras av de fyra frågeställningarna ovan. 

Informanterna är fotbollsspelare i Sverige med och utan utländsk bakgrund i åldrarna 16–17 

år. En hypotes i undersökningen är att vissa uttryck och satser lättare accepteras av de 

tillfrågade informanterna än andra uttryck och satser. Detta utvecklas mer under kapitel 3.3. 

 

 

 

 



7 
 

 2. Bakgrund  

I detta kapitel presenteras bakgrunden till mina frågeställningar. Först visas hur diskussionen 

om omvänd rasism har sett ut i media, samt hur ordet svenne har haft olika betydelser genom 

åren. Därefter förklaras begreppet andrafiering och hur SOU tar upp begreppet i sin rapport. 

Även begreppet politisk korrekthet diskuteras. Sist i detta kapitel presenteras mina hypoteser, 

samt forskning som är knuten till generaliseringar av människor, alltså stereotyper, vilket är 

relevant för mina frågeställningar.  

   2.1 Omvänd rasism 

År 2016 skrevs ett flertal artiklar i media om rasism mot svennar. I artikeln ”Hatet mot 

svennarna” i Expressen (Moreno, 2016) ges flera exempel på hur personer med svensk 

bakgrund utsätts för hat från boende i Seved, Malmö, med invandrarbakgrund. I artikeln 

beskrivs även hur betydelsen av ordet svenne har ändrats sedan 1950-talet och framåt. Under 

fjolåret publicerade även Nyheter 24 (Jerlerup, 2016) en artikel i vilken Torbjörn Jerlerup 

skriver om sin grekiske vän som jobbar bland ungdomar i Stockholms förorter. Jerlerup 

refererar där till det som denne skriver där: "När jag ska prata med en klass eller en grupp om 

rasism, så ställer jag alltid frågan: ’Vill ni veta vad jag anser är rasism’? Det brukar de vilja. 

Då säger jag: ’svennehora’, ’svennejävel’, ’viting’.”  

   I DN Debatt två år innan skrevs en opinionstext (Hannah och Mohamsson, 2014) i vilken 

det skrivs att ord som svennehora, svennebög, bonde, svennerasist och jävla svenne är ord 

som etniska svenskar, som är i minoritet, dagligen får utstå på svenska förortsskolor. De ord 

som berör ämnet omvänd rasism och som undersöks i detta arbete är sådana som förekommer 

i nämnda artiklar: svenne, svennebög, svennehora, bonde, svennerasist, jävla svenne, samt 

viting. Frågeställningen som i denna undersökning kopplas till omvänd rasism är: 

”Förekommer omvänd rasism hos spelarna som uttrycks verbalt och i så fall genom vilka 

ord?”  

   I Morenos nämnda artikel i Expressen ges en historik över hur ordet svenne har använts 

längre tillbaka i tiden och fram till idag. (Moreno, 2016) På 1950-talet var svenne en kortform 

till svensson och beskrev den genomsnittlige svensken. På 1960-talet sågs en svenne som 

tråkig och välanpassad, samtidigt som svenne banan kunde skrikas åt prydliga och trista typer. 

På 1990-talet blev svenne ett slags skymford och började användas på ett mer föraktfullt sätt. 



8 
 

Likt ordet invandrare för folk med utländsk bakgrund, fick alla med svensk bakgrund nu 

också en stämpel.  

   2.2 Andrafiering av invandrare och inställning till utdrag ur 

SOU:s rapport. 

År 2006 publicerade Statens offentliga utredningar, SOU, rapporten Mediernas vi och dom -

mediernas betydelse för den strukturella diskrimineringen, som granskar den 

strukturella/institutionella diskrimineringen inom media. Syftet med studien var att undersöka 

hur sportjournalistiken kan bidra till att upprätthålla en nationell – svensk – identitet, och 

därigenom också kunna skapa en andrafiering. Termen andrafiering är synonym med termen 

andrande, som direkt översatt till engelska är othering. Othering betyder ´att göra någon eller 

några till andra´. (SOU, 2006, 90)  I rapporten presenteras ett flertal citat från 

sportjournalistiken som belyser denna tes.  

   Liksom SOU:s rapport handlar även en D-uppsats från 2004 (Furvik, 2004) om föreställda 

gemenskaper inom sportjournalistiken. En av frågeställningarna i denna D-uppsats är om 

Zlatan Ibrahimovic representeras som svensk eller som invandrare/en annan och vilka 

orsakerna skulle kunna vara till detta. I D-uppsatsen förklaras hur Zlatans osvenska beteende 

beskrivs som något negativt i media och hur det i media gång på gång betonas hur en medlem 

av ett svenskt landslag bör vara, medan läsaren förstår att Zlatan inte är sådan. (Furvik, 2004, 

s. 57)   

   I en studie från Linköpings universitet undersöktes informanter med varierande bakgrund 

(etnisk, religiös och socionomisk), ålder och kön uppfattar och förhåller sig till fördomar. 

(Andersson, 2016). Det framkom bland annat att informanterna inte accepterar interpersonella 

uttryck för rasism och diskriminering. Samtidigt är de relativt omedvetna om vad som skapar 

strukturell diskriminering. (Andersson, 2016).  

   Detta är intressant att ha i åtanke, då informanterna i min undersökning inte nödvändigtvis 

är medvetna om den strukturella diskrimineringen som SOU skriver om i sin nämnda rapport. 

   2.3 Politisk korrekthet och attityder till ord och meningar  

Någon liknande studie som denna har mig veteligen inte tidigare gjorts. Jag har själv 

konstruerat frågorna utefter vad jag tycker vore intressant att få svar på. Däremot har 

kvaltitativa studier gjorts på hur invandrare i Sverige upplever sitt bemötande från svenskar. 
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Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO) skriver i en rapport (Kalonaityté, Kawesa, 

Tedros, 2007) om hur unga personer med afrikansk bakgrund i Sverige upplever rasism och 

diskriminering. I rapporten framgår att hudfärgen och den afrikanska bakgrundens betydelse 

är närvarande. (Kalonaityté, Kawesa, Tedros, 2007, s. 2) 24 år innan denna rapport 

publicerades av DO gav Statens Invandrarverk ut boken ”Afrikaner i Sverige”. (SIV, 1983) I 

den beskriver vuxna personer med afrikansk bakgrund sitt möte med Sverige och år 2007 

framstod situationen, enligt DO, som relativt oförändrad. Med det menar DO att rasism och 

diskriminering ständigt är närvarande i berättelserna. Det svenska samhället har även, 24 år 

senare, påtaglig brist på kunskap och insikt om Afrika och svarta. (Kalonaityté, Kawesa, 

Tedros, 2007, s. 2) I DO:s rapport beskriver en av informanterna som kallas Abdul hur ordet 

negerboll blir kränkande:  

 

Om jag står i en kafeteria kö och ska handla en Cocosboll och personen efter säger 

negerboll när han ska handla, skulle det kännas inne i mig, men jag skulle hålla 

mig för att inte säga något för om jag bråkar med honom är det ändå jag som får 

skit. (Kalonaityté, Kawesa, Tedros, 2007, s. 20)  

 

Detta är enligt Abdul ett exempel på hur en auktoritetsstruktur bestraffar någon som säger 

ifrån. Ordet negerboll undersöks för att det är känsligt och därmed kontroversiellt att använda.  

   Ordet neger diskuteras också av en annan informant som kallas Samuel. (Kalonaityté, 

Kawesa, Tedros, 2007, 20)  Samuel har upplevt att det ofta har varit svårt att säga emot när 

det ordet används och att det ofta har används av flera personer, medan han varit ensam och 

det har varit mycket kränkande.  

   I DO:s rapport sammanställs de olika typer av kränkningar som informanterna i studien 

upplevt. Under kategorin rasistiskt språkbruk och negativa Afrika-metaforer finns följande 

uttrycksformer: bruk av rasbiologiska termer, anspelning till andra arter, till exempel apor, 

uttalanden och skämt om svart hudfärg samt lockigt hår, samt negativa och nedlåtande 

uttalanden om Afrika. (Kalonaityté, Kawesa, Tedros, 2007, s. 62) 

  2.3.1. Hypoteser till attityder 

I en holländsk studie förklaras hur rasism kan förnekas av människor (Dijk, 1992). Detta 

förnekande av rasism presenteras i studien som en huvudgren inom en större forskningsram, 

som handlar om hur rasism kan reproduceras. Enligt denna studie spelar diskursstrategier en 

framträdande roll. Den ledande idén bakom studien är att fördomar om etnicitet och raser är 

förvärvade och spridda inom den vita dominanta gruppen genom vardaglig konversation och 
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institutionella texter och tal. En sådan diskurs bidrar till att uttrycka, framföra och legitimera, 

eller rent av gömma eller förneka negativa etniska attityder (Dijk, 1992, s. 87-88).  

   En artikel från Florida State University visar hur generaliseringar som skapar etniska 

stereotyper kan ses som oberättigade. (Brigham, 1971). Brigham citerar i sin artikel Otto 

Klineberg, professor i socialpsykologi:  

Unlike other generalizations […] stereotypes are based not on an inductive 

collection of data, but on hearsay, rumor, and anecdotes—in short, on evidence 

which is insufficient to justify the generalization.’” (Brigham, 18)  

 

Forskning visar alltså att skapande av stereotyper grundar sig i bevis som är otillräckliga för 

att rättfärdiga generaliseringar som skapar just stereotyper. Kanske känner informanterna 

instinktivt på sig att generaliseringar kan vara något negativt. I min studie ställs inte just den 

frågan uttryckligen till informanterna. Det blir istället ett föremål för diskussion. 
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3. Material och metod  

   3.1 Materialbeskrivning 

Informanterna i enkätundersökningen är pojkar i åldern 16–17 år från tre olika 

fotbollsföreningar i en mellanstor svensk stad i mellansverige. Valet av genus var inte centralt 

för undersökningen, däremot ville jag jämföra personer med samma genus. Totalt har 31 

informanter svarat på enkäten i denna undersökning. 18 av informanterna är helsvenska på så 

vis att ingen av föräldrarna är född utanför Sveriges gränser. Dessa 18 informanter benämns 

som grupp ”Sv” (svenska) i denna undersökning. Av informanterna har 13 utländsk bakgrund, 

det vill säga minst en av föräldrarna är född utomlands. Dessa 13 informanter benämns som 

grupp ”Utl” (utländska) i undersökningen. 

   3.2 Insamlingsmetod 

I sökandet efter informanter till enkäten har jag kontaktat ett flertal fotbollslag som skulle 

kunna innehålla en för undersökningen intressant blandning av spelare med och utan utländsk 

bakgrund. Med utländsk bakgrund menas som jag nämnde ovan att minst en av föräldrarna är 

född utomlands. Den första föreningen som kontaktades var inte lämplig då de utländska 

spelarna i truppen till största del visade sig vara engelsktalande, medan enkäten är utformad 

på svenska. Kontaktpersonen i föreningen tipsade mig istället om en annan förening, i vilken 

de utländska spelarna skulle tala svenska. Denna förening består, liksom övriga större 

föreningar, av ett flertal trupper i olika åldrar. Enkäten delades ut till en av dessa trupper men 

resulterade i att antalet spelare som fyllde i enkäten var otillräckligt för undersökningen. En 

ny och större trupp: pojkar 16–17 år, gavs istället enkäten. Därefter kunde 21 ifyllda 

enkätformulär samlas in för att sammanställas. Då endast 3 av de 21 informanterna visade sig 

ha utländsk bakgrund, valde jag att kontakta den förstnämnda föreningen igen för att endast 

söka efter informanter med utländsk bakgrund. Dessa fanns, men endast upp till tretton års 

ålder, vilket nog är för ungt för denna undersökning, då den kräver goda erfarenheter av 

media. Således vände jag mig till två andra fotbollsföreningar, vilka båda har lag med pojkar 

16–17 år. I dessa föreningar delades enkäterna endast ut till spelare med utländsk bakgrund, 

för att kunna jämföras med spelarna med helsvensk bakgrund. 
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   3.3 Enkäten 

De sex första frågorna i enkätundersökningen är kopplade till frågeställningen ”Förekommer 

omvänd rasism hos spelarna som uttrycks verbalt och i så fall genom vilka ord?” Frågorna är: 

• Vilka av följande ord är kränkande att säga till en svensk person? Svarsalternativen är 

svenne, svennebög, svennehora, bonde, svennerasist, jävla svenne, viting.  

• Vilka av orden använder du själv? Svarsalternativen är samma som på föregående 

fråga. 

• Hur många känner du som använder något av orden? Svarsalternativen är: ingen, 

några, många, väldigt många 

• Om du använder ett eller flera av orden, varför gör du det? Svarsalternativen är: Det är 

okej att säga så, jag ogillar den som jag säger det till, annat, nämligen: (Eventuellt 

svar). 

• Om den/de som du känner använder ett eller flera av orden, varför gör den/de det? 

Svarsalternativen är: Det är okej att säga så, den/de ogillar den som den/de säger det 

till, annat, nämligen: (Eventuellt svar). 

• Vad tycker du om ordet svenne? Svarsalternativen är: det ska man få säga, det är ett 

skällsord som inte bör sägas, ibland är det ett skällsord och ibland inte, beroende på 

situation. 

 

I enkätundersökningen får informanterna ta ställning till vad de tycker om följande 

citat/mening:  

Det är känslan av en unik gemenskap som gör att vi alla, tv-tittarna, de böljande 

härliga gula rapsfälten på läktarna och jag själv, kommer att slitas mellan hopp och 

förtvivlan, mellan glädje och sorg. Det är idrott och det är inget fel i det.” (Olsson, 

2004)  

Svarsalternativen är: den är bra, den är olämplig, eftersom den gör att andra kan känna sig 

utanför, annat nämligen: (Eventuellt svar). Denna fråga är en av två enkätfrågor som handlar 

om blå/gul gemenskap som beskrivs i media. Båda frågorna är kopplade till frågeställningen 

”Vad har spelarna för erfarenhet av andrafiering av invandrare som uttrycks verbalt?” 

Den andra frågan är: ”Är det rätt att beskriva en blå/gul gemenskap i media?” 

Svarsalternativen är: ja, det är helt naturligt, ja, även om det kan skapa en känsla av vi 
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(svenskar) mot dem (invandrare), nej, vet ej. (En eventuell motivering kan också anges).  

   Till samma frågeställning om andrafiering hör också följande påståenden och frågor:  

• ”Jag vill bli kallad svensk”, som informanter med utländsk bakgrund kan besvara med 

ja, nej, eller vet ej. (En eventuell motivering kan även skrivas av informanten.)  

• ”Är det okej att journalister beskriver Zlatan som osvensk?” Svarsalternativen är: ja, 

nej, vet ej. 

• Jag känner mig utanför när media beskriver en blå/gul gemenskap. (Besvaras endast 

av utländska informanter). För den som svarar ja på denna fråga finns alternativen ”Ja, 

och jag har känt mig kränkt därför” och ”Ja, men jag har inte känt mig kränkt på grund 

av det.” (Eventuell kommentar kan lämnas). 

Samtliga frågor i den enkätundersökning som utgör grunden för min uppsats är mer eller 

mindre kopplade till politisk korrekthet. Två av enkätfrågorna handlar dock specifikt om 

politisk korrekthet i och utanför media. Dessa frågor är utformade som påståenden som 

informanterna får replikera på: 

• Man får knappt säga något om invandrare i svensk media, utan att bli kallad för rasist. 

• Man får knappt säga något om invandrare i verkliga livet (d.v.s. utanför svensk 

media), utan att bli kallad för rasist. 

En annan enkätfråga består av flera ord och meningar som informanterna får ta ställning till 

hur de bör uppfattas. Här kan man välja om orden eller meningarna är kränkande eller ej om 

de skrivs eller uttalas i media. Orden och meningarna är följande:  

• ”Barack Obama är USA:s första svarta president.” 

• ”Usain Bolt är svart.”  

• ”Svarta människor springer fortare än vita människor.”  

• ”Afrikaner är svarta.”  

• ”Negerboll” 

• ”Neger” 

• ”Svarting/svartingar” 

• ”Färgade personer” 

• ”Mörkhyade personer” 

Utöver de enkätfrågor som kopplas till någon av de tre större frågeställningarna undersöks 

även om kränkningar förekommer på eller utanför fotbollsplanen. Resultatet visas under 
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kapitel 4.4. 

   Ordet neger undersöks i min enkät i syftet att se om det, till skillnad från ordet negerboll är 

mindre accepterat, vilket är en av hypoteserna i denna undersökning. Detta grundar jag mest 

på intuition. En annan hypotes är att meningen ”Barack Obama är USA:s första svarta 

president” är mer accepterad än meningen ”Usain Bolt är svart”. Detta eftersom det nog kan 

ses som relevant och vedertaget att Barack Obama skapar historia i och med att vara just 

USA:s första svarta president. Hypotesen är att det är mindre relevant att förknippa Usain Bolt 

med en specifik hudfärg och därför mindre accepterat. Vad gäller de två meningarna ”Svarta 

människor springer fortare än vita människor” och ”Afrikaner är svarta” är hypotesen att även 

dessa är mindre accepterade av informanterna, jämfört med meningen om Barack Obama. 

Detta eftersom de båda meningarna utgör generaliseringar av svarta människor och afrikaner. 

   Det viktiga att ha i åtanke i min studie blir därmed inte huruvida det är sant eller inte att 

svarta människor springer fortare än vita människor, eller om afrikaner är svarta eller inte. 

Viktigt är istället att veta att generaliseringar och skapande av etniska stereotyper kan leda till 

att negativa etniska attityder legitimeras. (Dijk, 1992, s. 87-88). 

   Informanternas attityder gentemot orden svarting/svartingar, färgade personer, samt 

mörkhyade personer undersöks av den anledningen att det inte tycks finnas tydliga fastställda 

normer vad gäller användandet av ord som kan beskriva olika hudfärger. Syftet med dessa 

frågor är helt enkelt att se vilka ord informanterna anser vara mer eller mindre acceptabla att 

använda. 

   Två enkätfrågor tar slutligen upp frågan om informanterna har kallats för något etniskt 

kränkande på, respektive utanför fotbollsplanen. 

   3.4 Analysmetod 

Analysmetoden som används i denna studie är att dela upp enkätfrågorna under olika 

frågeställningar. De enkätfrågor som skapats kunde ha sett ut på en mängd olika vis, men det 

är de mest intressanta frågorna som valts, vilket alltså är subjektivt. Studien är främst 

kvantitativ med en viss kvalitativ ansats i form av svar i löpande text. Därför blir resultaten 

konkreta tal som visas i diagram. Dessa diagram visar hur många informanter som valt 

respektive svarsalternativ. Det är alltså antalet som redovisas, inte procentandelar.  
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 3.5 Etiska aspekter 

Informanterna i undersökningen är anonyma såtillvida att deras namn inte anges. Det kunde 

annars möjligen resultera i känsliga och obekväma situationer för informanterna, eftersom 

frågorna mer eller mindre direkt kan kopplas till etnisk diskriminering. Ålder och kön nämns, 

men inget mer specifikt om de enskilda informanterna. Det är, som tidigare nämnts, 

fotbollsspelare i en mellanstor stad i Sverige som undersöks. Detta borde vara en tillräckligt 

bred beskrivning för att varje informant ska kunna vara anonym. Namnen på 

fotbollsföreningarna nämns inte heller. Fotbollstränarna och informanterna har i förväg 

muntligen upplysts om att enkätundersökningen tar upp känsliga ord och meningar, då de i sig 

själva kan vara etniskt diskriminerande. Fotbollstränarna och informanterna har även upplysts 

i förväg om att enkäten är frivillig att fylla i och att undersökningen är kopplad till min 

kandidatuppsats på Mälardalens Högskola. Fotbollstränarna och informanterna har därefter 

muntligen samtyckt till att dela ut och delta i undersökningen. De uppgifter som samlats in 

från informanterna till denna undersökning kommer endast att användas i vetenskapligt syfte 

och inte kommersiellt eller på så vis att den direkt påverkar den enskilde.  

   3.6 Validitet och reliabilitet 

Validiteten i denna studie är möjligen svårbedömd, eftersom det är olika begrepp som 

undersöks, såsom omvänd rasism, andrafiering av invandrare och politisk korrekthet. Det 

finns som tidigare nämts förklaringar och definitioner av begreppen, men något svar på vilka 

enkätfrågor bäst vore lämpade att knyta an till begreppen är finns inte. Den svåraste frågan att 

besvara är ifall omvänd rasism förekommer bland de undersökta spelarna. Omvänd rasism är, 

som tidigare nämnts, ett begrepp som förekommer i media och som handlar om mer eller 

mindre starka negativa attiyder mot svenskar. Tydliga svar kan däremot presenteras, men trots 

att informanterna får svara på intentionen bakom skällsord som de yttrar, är det inte lätt att 

veta ifall omvänd rasism är den egentliga bakomliggande faktorn. Eftersom denna studie är en 

enkätundersökning kan reliabiliteten diskuteras, då det inte finns någon garanti för att 

informanterna verkligen anger svar som är seriösa. Det dilemmat borde dock finnas även i 

andra enkätundersökningar. En svårighet som dök upp under insamlingen av informanter var 

att inte tillräckligt många hade utländsk bakgrund. På enkäten kan informanten kryssa i att 

den har utländsk bakrund i och med att han är född utomlands eller ”mina föräldrar är det”. 

För att lyckas samla ihop tillräckligt många informanter med utländsk bakgrund ändrades 

direktiven muntligt till de tränare och funktionärer som delade ut enkäterna. Det nya var att 
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endast en av informantens föräldrar behövde vara född utomlands. Detta innebär att de som 

kryssat i att de har utländsk bakgrund har antingen ena eller båda föräldrar som är födda 

utomlands. Risken finns dock att någon tränare kan ha gett fel instruktioner till informanterna. 

Den risken tog jag, eftersom det inte var möjligt att själv konsekvent närvara och på så vis 

själv instruera informanterna vid de träningstillfällen eller andra mötestillfällen då enkäten 

skulle delas ut. 
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 4. Resultat  

I det här avsnittet presenteras först resultatet av de frågeställningar som är knutna till 

enkätfrågorna i denna undersökning. Efter det visas resultaten från de hypoteser som jag har 

till några av enkätfrågorna. Enkätens utformning visas som bilaga under kapitlet bilagor. 

  4.1 Resultat omvänd rasism 

De sex första frågorna i enkäten är kopplade till denna undersöknings första frågeställning 

som är: Förekommer omvänd rasism hos spelarna som uttrycks verbalt, och i så fall genom 

vilka ord? I nedanstående diagram visas enkätfrågorna och resultaten från de fotbollsspelare 

som besvarat dem. De helsvenska informanterna betecknas som ”Sv” och informanterna som 

har utländsk bakgrund (minst en förälder är född utomlands) betecknas som ”Utl”. Summan 

av båda gruppernas svar visas som ”Totalt”. Såhär ser diagrammen ut för fråga 1 och 2:

  

 

Diagram 1 och 2 

Av diagram 1 framgår att orden svennebög, svennebora, jävla svenne, samt svennerasist anses 

vara kränkande av betydligt fler informanter än övriga ord. Ordet viting får en mellanposition 

då det anses vara kränkande av fler informanter än orden svenne och bonde, som relativt få 

informanter anser är kränkande. Diagram 2 visar att ingen av informanterna själv använder sig 

av orden svennebög eller svennehora. Många informanter i gruppen ”Sv” använder sig 

däremot av orden svenne och bonde. Lika många informanter med utländsk bakgrund ”Utl” 

använder sig av ordet svenne, men färre i denna grupp använder ordet bonde, även om bonde 
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är det näst mest använda ordet hos gruppen. Orden viting används inte av någon i grupp ”Sv” 

men av ett fåtal i grupp ”Utl”. Jävla svenne används totalt sett lika sällan som viting men 

endast av en i gruppen ”Sv”.  

   

 

Diagram 3 och 4 

Diagram 3 visar hur många av informanterna känner som använder sig av något av orden i 

diagram 1 och 2. Här framgår att dubbelt så många i grupp ”Sv”, 6 informanter (33%) känner 

många som använder något av orden, jämfört med grupp ”Utl.”, 3 informanter (23%). 

I grupp ”Sv” har 5 informanter (28%) dessutom svarat ”väldigt många” på frågan, men endast 

3 (23%) i grupp ”Utl”. En viss förklaring till dessa skillnader ligger i att grupp ”Sv” består av 

fler informanter: 18 till antalet, jämfört med grupp ”Utl” som består av 13. Lika många, 4 från 

båda grupperna, (22% respektive 31%) har svarat ”ingen”, att de alltså inte känner någon som 

använder något av orden i diagram 1.  

   Diagram 4 visar fråga 4, som handlar om attityder till användandet av orden svenne, 

svennebög, svennehora, bonde, svennerasist, jävla svenne, viting. Här framgår tydligt att det 

vanligaste svaret om man summerar båda grupperna av informanter är ”Det är okej att säga 

så”. När informanterna använder ett eller flera av nämnda ord, har de alltså inställningen att 

det är okej att säga så. Inom grupp ”Sv” är denna inställning drygt tre gånger vanligare än  

”jag ogillar personen som jag säger det till.” Grupp ”Utl” har svarat betydligt mer varierat och 

4 informanter (31%) har svarat ”Annat, nämligen”. 

   Diagram 5 visar vilken inställning den eller de som informanterna känner har till 

ordet/orden som de använder sig av. Det vanligaste svaret är ”Det är okej att säga så”, både 
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totalt sett och i respektive grupp. Detta svar är drygt tre gånger så vanligt inom grupp ”Sv” 

jämfört med svaret ”Jag ogillar personen som jag säger det till”. I grupp ”Utl” har 5 

informanter (38%) svarat ”Det är okej att säga så”, jämfört med endast 2 (15%) som svarat 

”Jag ogillar den/de som jag säger det till”. Precis som i diagram 4 har 4 informanter (31%) 

med utländsk bakgrund svarat ”Annat, nämligen”, medan ingen angett detta svar i grupp 

”Sv”.   

 

Diagram 5 och 6 

Diagram 6 visar att informanterna oftast tycker att ordet svenne ska få sägas, eller att det 

ibland är ett skällsord och ibland inte, beroende på situation. Förhållandevis få tycker att 

svenne är ett skällsord.  

   4.2 Resultat andrafiering av invandrare 

I en D-uppsats från 2004 (Furvik, 2004) skrivs om hur Zlatan Ibrahimovic andrafieras, d.v.s. 

ses som den andre i media. Zlatans osvenska beteende beskrivs enligt Furuvik som negativt i 

media. Av denna anledning frågades informanterna om det är okej att journalister beskriver 

Zlatan som osvensk. Diagram 7 visar att av de helsvenska informanterna svarade endast 1 

(6%) att det är okej, medan 9 (50%) svarade nej. Hos informanterna med utländsk bakgrund 

blev resultatet omvänt, då 8 personer (62%) svarar att det är okej att Zlatan beskrivs som 

osvensk och endast tre (23%) svarar att det inte är okej. Fråga 7 om Zlatan handlar som 

tidigare nämnts om att han ses som den andre, medan övriga svenskar föreställs ha en 

10

3

13

5

2

7

4 4

0

5

10

15

Sv Utl Totalt

A
n

ta
l s

va
r

Fråga 5. Om den/de som du 
känner använder sig av ett 
eller flera av orden, varför 

gör den/de det?

Det är okej att säga så

Den/de ogillar personen som den/de säger det till

Annat, nämligen

9

5

14

3 3

6
7

13

0

5

10

15

Sv Utl Totalt

A
n

ta
l s

va
r

Fråga 6. Vad tycker du om ordet 
svenne?

Det ska man få säga.

Det är ett skällsord som inte bör sägas

Ibland är det ett skällsord och ibland inte, beroende
på situation.



20 
 

gemenskap. Liksom fråga 7 är även fråga 13 knuten till andrafiering av invandrare och lyder: 

”Är det rätt att beskriva en blå/gul gemenskap i media?” Här finns svarsalternativet ”Ja, även 

om det kan skapa en känsla av vi (svenskar) mot dom (invandrare)”. Detta svarsalternativ 

innebär med andra ord att invandrare andrafieras, att de ses som den andre. Som diagram 8 

visar har endast 1 i grupp ”Sv” (6%) och 1 i grupp ”Utl” (8%) angett detta svar. Det 

överlägset vanligaste svaret i båda grupperna är att det är helt naturligt att beskriva en blå/gul 

gemenskap i media. Nästan hälften så vanligt är däremot svaret ”vet ej” bland svenskar med 

utländsk härkomst. 4 ur denna grupp (31%), grupp ”Utl” har svarat så, samt 4 (22%) i grupp 

”Sv”.  I den senare gruppen utgör antalet som svarat ”vet ej” däremot endast en 

 

Diagram 7 och 8  

knapp tredjedel av de som svarat ”ja, det är helt naturligt”. Sammanfattningsvis är den totala 

synen på frågan om det är rätt att beskriva en blå/gul gemenskap i media ett överlägset ja. 

   Den tredje enkätfrågan i denna undersökning som handlar om en föreställd blå/gul 

gemenskap är ett citat som informanterna får tycka till om:  

Det är känslan av en unik gemenskap som gör att vi alla, tv-tittarna, de böljande 

härliga gula rapsfälten på läktarna och jag själv, kommer att slitas mellan hopp och 

förtvivlan, mellan glädje och sorg. Det är idrott och det är inget fel i det.” (Olsson, 

2004)  

Här har, som diagram 9 visar, endast 1 av informanterna svarat att meningen är olämplig, 

eftersom den gör att andra kan känna sig utanför. Den vanligaste inställningen till frågan är 
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hos båda grupper att meningen är bra. Samtidigt är många i båda grupper osäkra på vad de 

tycker om citatet. 7 (39%) i grupp ”Sv” och 5 (38%) i grupp ”Utl” har därför svarat ”vet ej”.

  

 

Diagram 9 och 10 

Fråga 12 i enkäten gäller endast grupp ”Utl” och lyder: ”Jag känner mig utanför när media 

beskriver en blå/gul gemenskap”. Nej svarade 10 (77%). Endast 1 (8%) informant vet ej och 1 

informant har inte svarat alls. Bara 1 informant med utländsk bakgrund har svarat ja, men på 

följdfråga 12 har han svarat att han inte har känt sig kränkt på grund av det. Svaren syns i 

diagram 10.    

 

Diagram 11 
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Liksom fråga 12 gäller även fråga 8 endast grupp ”Utl”. Här får informanten svara på 

påståendet ”Jag vill bli kallad svensk.” Resultatet blev mycket varierat, som diagram 11 visar. 

Här svarar 3 (23%) ja, lika många svarar nej och 4 (31%) svarar ”vet ej”, medan 3 (23%) har 

avstått från att svara. 

   4.3 Resultat politisk korrekthet och attityder till ord och 

meningar som kan upplevas som etniskt kränkande 

Två av enkätfrågorna i denna undersökning handlar på ett direkt sätt om politisk korrekthet, 

nämligen fråga 9 och 10, som visas i diagram 12, respektive diagram 13.  

 

Diagram 12 och 13 

4 (22%) av de helsvenska informanterna och 2 (15%) med utländsk bakgrund tycker att 

följande påstående stämmer helt: ”Man får knappt säga något om invandrare i svensk media, 

utan att bli kallad för rasist.” Det överlägset vanligaste svaret om påståendet är att det 

stämmer delvis, vilket totalt 20 av de totalt 31 informanterna (65%) angett. Endast 1 

informant (3%) har svarat att man får säga väldigt mycket om invandrare i svensk media, utan 

att bli kallad för rasist, medan 3 (10%) tycker att man får säga ganska mycket. Diagram 12 

visar svaren på fråga 9 som tar upp det nämnda påståendet.  

   Diagram 13 visar fråga 10, som nästan är identisk med fråga 9. Fråga 10 handlar dock om 

ett påstående som gäller utanför media: ”Man får knappt säga något om invandrare i verkliga 

livet, (d.v.s. utanför svensk media), utan att bli kallad för rasist.” Svarsstatistiken kring detta 
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påstående blev nära på identiskt med vad som gäller i media. Den enda nämnvärda 

förändringen gäller svaret ”Jo, man får säga ganska mycket” som totalt 5 informanter (16%) 

svarade på fråga 10, jämfört med 3 (10%) på fråga 9. 

   Fråga 11 handlar, liksom fråga 9 och 10, om politisk korrekthet, men möjligen på ett mindre 

direkt sätt. Informanterna får i fråga 11 tycka till om vilka ord och meningar som är 

diskriminerande om de skrivs eller uttalas i media. Diagram 14 visar hur informanterna svarat. 

 

Diagram 14 

   Det tydligt vanligaste ordet som informanterna finner är diskriminerande är neger, vilket 

totalt 30 informanter (97%) strukit under som svar i enkäten. Detta följs av orden 

svarting/svartingar och negerboll. Inställningen till meningen ”Svarta människor springer 

fortare än vita människor” skiljer sig betydligt mellan grupp ”Sv” och grupp ”Utl”. Trots att 

grupp ”Sv” består av 5 fler informanter än i grupp ”Utl”, 18 jämfört med 13, så har nästan 

dubbelt så många i grupp ”Utl” svarat att den nämnda meningen är diskriminerande. Detta 

alltså om meningen skrivs eller uttalas i media.  

   En betydlig skillnad i inställningen till ordet svarting/svartingar finns mellan de båda 

svarsgrupperna. 16 av informanterna (89%) med helsvensk bakgrund tycker att ordet är 

diskriminerande, jämfört med 8 av informanterna (62%) med utländsk bakgrund. Endast 1 i 

grupp ”Utl” (8%) tycker att färgade personer är diskriminerande att skriva eller uttala media, 
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jämfört med 3 i grupp ”Sv” (17%). Tre påståenden undersöks i fråga 11. Det påstående som 

flest informanter tycker är diskriminerande om det skrivs eller uttalas i media är ”Svarta 

människor springer fortare än vita människor”, följt av påståendet ”Afrikaner är svarta”. Mest 

accepterade är påståendena ”Barack Obama är USA:s första svarta president” och ”Usain Bolt 

är svart”. Det skiljer dock extremt lite mellan hur det totala antalet informanterna svarat om 

de påståenden som ges, undantaget meningen ”Svarta människor springer fortare än vita 

människor”. Totalt 11 informanter (35%) tycker är det påståendet är diskriminerande om det 

skrivs eller uttalas i media. 

   4.4 Resultat kränkningar på eller utanför fotbollsplanen 

  

Diagram 15 och 16 

Som diagram 15 visar har totalt 12 av de 31 informanterna (39%) kallats för något kränkande 

på fotbollsplanen. För grupp ”Utl”, är siffran dubbelt så hög som för grupp ”Sv”. I grupp 

”Utl” har 8 informanter (62%) svarat ja på frågan, jämfört med 4 (22%) i grupp ”Sv”. 

Utanför planen är siffran mer än tre gånger så hög för grupp ”Utl”, jämfört med ”Sv”. Detta 

eftersom endast 2 (11%) i grupp ”Sv” kallats för något kränkande utanför planen, medan 

siffran hos ”Utl” bara förändrats från 8 (62%) till 7 (54%) från fråga 14 respektive 15. Totalt 

sett är kränkningar vanligast på planen, jämfört med utanför. 
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   4.5 Resultat hypoteser 

Tre hypoteser finns i denna undersökning och samtliga är kopplade till fråga 11. Frågan lyder, 

som diagram 14 visar: ”Vilka ord eller meningar är diskriminerande om de skrivs eller uttalas 

i media?” Den första hypotesen var att ordet neger är mindre accepterat bland informanterna 

än ordet negerboll. Denna hypotes visade sig stämma, båda inom de båda grupperna av 

informanter, samt totalt sett. 30 informanter (97%) tycker att ordet neger är diskriminerande 

om det skrivs eller uttalas i media, jämfört med 23 (74%) beträffande ordet negerboll.  

   Den andra hypotesen i denna undersökning var att meningen ”Barack Obama är USA:s 

första svarta president” är mer accepterad än meningen ”Usain Bolt är svart”. Denna hypotes 

visade sig stämma, men med minsta möjliga marginal. Totalt 6 informanter (19%) tycker att 

meningen om Barack Obama är kränkande om den förekommer i media, jämfört med 7 

informanter (23%) gällande meningen om Usain Bolt. 

   Den tredje och sista hypotesen i denna undersökning gäller de två meningarna ”Svarta 

människor springer fortare än vita människor” och ”Afrikaner är svarta”. Hypotesen var att 

båda dessa meningar är mindre accepterade av informanterna, jämfört med meningen ”Barack 

Obama är USA:s första svarta president”. Även denna hypotes visade sig stämma och med en 

något större marginal än föregående hypotes. Totalt 8 informanter (26%) tycker att meningen 

”Afrikaner är svarta” är diskriminerande om den uttalas eller skrivs i media och 11 (35%) är 

motsvarande siffra gällande meningen ”Svarta människor springer fortare än vita människor”. 

Endast 6 informanter (19%) tycker, som tidigare nämnts, att meningen ”Barack Obama är 

USA:s första svarta president” är diskriminerande om den skrivs eller uttalas i media. 
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5 Diskussion 

I detta kapitel diskuteras resultaten från kapitel 4 och kopplas till frågeställningarna i denna 

undersökning. Främst diskuteras de resultat som på något vis utmärker sig. Under kapitel 

5.1.1 visas sedan slutsatser som eventuellt kan dras som en följd av resultaten, varav vissa 

slutsatser kan kopplas till politisk korrekthet. 

   5.1 Resultatdiskussion  

Det övergripande syftet med denna studie var att undersöka vilka attityder en grupp svenska 

fotbollsspelare, med och utan utländsk bakgrund, har till ord och meningar som kan uppfattas 

som etniskt diskriminerande. Det är svårt att sammanfatta 16 enkätfrågor separat, men 

eftersom frågorna var knutna till ett antal frågeställningar, kan dessa här diskuteras.  

   Första frågeställningen var ifall omvänd rasism som uttrycks verbalt förekommer hos 

spelarna och i så fall genom vilka ord. Här kan det konstateras att ingen av informanterna i 

denna undersökning uppger sig själv använda orden svennebög eller svennehora, medan 

endast 1 (3%), respektive 3 (10%) själva använder sig av orden  svennerasist eller jävla 

svenne. Detta skulle kunna tolkas som att informanterna är ganska politiskt korrekta, eftersom 

de med andra ord inte gärna själva använder sig av de ord som de tycker är kränkande. Orden 

svennebög, svennebora, jävla svenne, samt svennerasist anses vara kränkande av betydligt 

fler informanter än övriga ord som skulle kunna vara kränkande att använda mot svenskar.   

   En av enkätfrågorna undersöker själva intentionen bakom det som sägs. Den frågan handlar 

om varför man använder ord som kan ses som skällsord mot svenskar. Totalt 6 informanter 

(19%) har valt svarsalternativet ”jag ogillar personen som jag säger det till”, vilket såklart är 

mindre politiskt korrekt. Om 6 informanter av 31 är många eller få i sammanhanget är upp till 

var och en att tycka till om. Däremot är det möjligt att tolka detta resultat som att omvänd 

rasism faktiskt förekommer hos de undersökta fotbollsspelarna. Intentionen bakom orden är 

nämligen att visa att man ogillar personen som man kallar för något nedsättande, så som 

svenne, bonde, svennerasist, jävla svenne eller viting. Någon djupare bakomliggande 

förklaring till varför dessa ord används kan inte denna studie ge svar på.  

   Den andra frågeställningen i min studie var vilken uppfattning spelarna har av andrafiering 

av invandrare som uttrycks verbalt. Här tyder resultaten på att spelarna inte reflekterar mycket 

över andrafiering. Det citat ur SOU:s rapport från 2006 som informanterna fick tycka till om 

fick en mycket entydig respons. Citatet som beskriver en blågul gemenskap är totalt sett 
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mycket accepterat av informanterna. Endast 1 (3%) av de totalt 31 informanterna har svarat 

att den undersökta meningen är olämplig, eftersom den gör att andra kan känna sig utanför. 

Den vanligaste inställningen till frågan hos båda de undersökta grupperna är att den är bra.  

   Detta resultat kan tolkas på flera sätt, men en intressant fråga är ifall det citat som SOU 

belyser i sin rapport verkligen är relevant eller inte för mediernas betydelse för den 

strukturella diskrimineringen, som deras rapport handlar om. Att meningen: 

Det är känslan av en unik gemenskap som gör att vi alla, tv-tittarna, de böljande 

härliga gula rapsfälten på läktarna och jag själv, kommer att slitas mellan hopp och 

förtvivlan, mellan glädje och sorg. Det är idrott och det är inget fel i det.” (Olsson, 

2004)  

skulle utgöra ett exempel på strukturell diskriminering i media, är åtminstone inte förankrat i 

hur informanterna i min undersökning ser på detta citat. Däremot finns möjligheten att vända    

på resonemanget och belysa att 1 (3%) av informanterna faktiskt valde svarsalternativet att 

meningen är olämplig, eftersom den gör att andra kan känna sig utanför. Om svaret från 1 

person av 31 undersökta är ett för mycket eller om det är försumbart, blir en subjektiv fråga. 

   Ett överraskande resultat gäller frågan om Zlatan Ibrahimovic: ”Är det rätt att kalla Zlatan 

för osvensk?” Denna fråga är inte knuten till någon hypotes och jag hade heller inte någon 

gissning om hur informanterna skulle svara. Det överraskande med resultatet ligger egentligen 

inte i hur informanterna har svaret, men i skillnaden mellan de två undersökta grupperna. Så 

många som 9 informanter (50%) i grupp ”Sv” tycker att det är fel att kalla Zlatan för osvensk, 

jämfört med endast 1 (6%) i samma grupp, som svarat att det är okej.  

   I grupp ”Utl” är däremot resultatet omvänt: så många som 8 informanter (62%) tycker att 

det är okej att kalla Zlatan för osvensk, medan endast 3 (23%) tycker att det är fel. 

Andrafieringen av just Zlatan är med andra ord både accepterad och inte, beroende på vilken 

grupp som svarar. Vad resultatet beror på är oklart, men desto mer intressant. En möjlig 

förklaring skulle kunna finnas i att Zlatan är en världskänd och väldigt framgångsrik 

fotbollsspelare och att de svenska informanterna i grupp ”Sv” därför gärna vill se honom som 

svensk. Detta är dock endast en spekulation från min egen sida. Varför så många i grupp 

”Utl” ser Zlatan som osvensk är också oklart. Kanske är det så enkelt att Zlatans utseende och 

beteende gör honom osvensk i deras ögon. Eller så är förklaringen ännu enklare. Zlatans är 

född i Malmö, men hans far är från Bosnien och hans mor från Kroatien. I den tidigare 

nämnda D-uppsatsen (Furvik, 2004) om föreställda gemenskaper inom sportjournalistiken 

som tar upp hur Zlatan beskrivs i media, förklaras hur hans osvenska beteende beskrivs som 

något negativt i media. När nu majoriteten av de utländska informanterna i min egen 
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undersökning ser Zlatan som osvensk, blir en ny fråga intressant. Kan det möjligen vara så att 

informanterna i grupp ”Utl” skulle beskriva Zlatans osvenska beteende som något positivt 

istället?  

   Den tredje frågeställningen i denna studie var om de undersökta fotbollsspelarna tycker att 

media är för mycket eller för lite politiskt korrekt, i fråga om vad som får och inte får sägas 

om invandrare. Resultatet kan bara tolkas på ett sätt. Media är för politiskt korrekt enligt 

informanterna. Endast 1 person (3%) totalt tycker nämligen att man får säga ”väldigt mycket” 

i media, utan att bli kallad för rasist. Utanför media tycker endast 2 personer (6%) att ”väldigt 

mycket” får sägas. Totalt 6 (19%), respektive 5 personer (16%) tycker att det helt stämmer att 

man knappt får säga något i respektive utanför media, utan att bli kallad för rasist. Det i 

särklass vanligaste svaret blev ”stämmer delvis”, vilket totalt 20 (65%), respektive 19 

informanter (61%) svarar. 

   Den fjärde frågeställningen i denna studie handlade om vilken attityd spelarna har till 

användandet av vissa utvalda ord och meningar som kan uppfattas som etniskt 

diskriminerande om de skrivs eller uttalas i media. (Fråga 11). Här är det tydligt att orden 

neger, svarting/svartingar och negerboll inte accepteras av en överlägsen majoritet, vilket inte 

är förvånande.  

   I DO:s rapport (Kalonaityté, Kawesa, Tedros, 2007) beskriver, som tidigare nämnts, en av 

informanterna som kallas Abdul att han upplever just ordet negerboll som kränkande. Abdul 

ser detta även som ett exempel på hur en auktoritetsstruktur bestraffar någon som säger ifrån. 

Det visade sig att så många som 23 av 31 (74%) informanter i min undersökning tycker att 

ordet negerboll är diskriminerande om det uttalas i media. 

  I samma rapport (Kalonaityté, Kawesa, Tedros, 2007) som beskriver Abduls syn på ordet 

negerboll uppger informanten som kallas Samuel att det ofta har varit svårt att säga emot när 

ordet neger används. Ordet har ofta använts av flera personer, medan han varit ensam och det 

har varit mycket kränkande. I min undersökning tyckte så många som 30 av 31 informanter 

(97%) att ordet neger är diskriminerande om det uttalas i media. Resultatet får därmed ses 

som mycket positivt för Samuel och vem som helst som inte vill att det ordet ska nämnas. 

   Det visade sig också att samtliga av mina tre hypoteser stämde. Första hypotesen om att 

ordet neger är ännu mindre accepterat än ordet negerboll var inte överraskande. Här förlitade 

jag mig endast till min intuition. Den andra hypotesen var att  meningen ”Barack Obama är 

USA:s första svarta president” är mer accepterad än meningen ”Usain Bolt är svart”. Även 

den hypotesen visade sig alltså stämma. Om det beror på min egen idé om att det är mindre 

relevant att nämna Usain Bolts hudfärg, jämfört med Obamas ger inte studien svar på. Tanken 
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var här, som tidigare nämndes under kapitel 2.3.1, att Obamas hudfärg faktiskt är relevant, då 

det kan konstateras att han är USA:s första svarta president.  

   Den tredje hypotesen i min studie var att påståendet ”Svarta människor springer fortare än 

vita människor” och ”Afrikaner är svarta” skulle vara mindre accepterat av informanterna än 

meningen ”Barack Obama är USA:s första svarta president”. Förklaringen till att hypotesen 

stämde kanske kan kopplas till den forskning som jag hänvisade till under kapitel 2.3.1. Där  

skrevs om hur generaliseringar och skapande av etniska stereotyper kan leda till att negativa 

etniska attityder legitimeras, vilket en holländsk studie visar. (Dijk, 1992) Under samma 

kapitel skrevs om att skapande av stereotyper grundar sig i bevis som är otillräckliga för att 

rättfärdiga generaliseringar som skapar just stereotyper. (Brigham, 1971) 

   Det är osannolikt att informanterna i denna studie har haft ovanstående forskare i åtanke när 

de svarat på enkätfrågorna i denna studie om ord och meningar som skulle kunna vara etniskt 

kränkande. Exakt vad som gjorde att den sistnämnda hypotesen stämde går inte att säga med 

säkerhet. Kanske känner de undersökta fotbollsspelarna helt enkelt på sig att generaliseringar 

av andra inte bör göras.     

   I studien från Linköping som tidigare nämndes (Andersson, 2016) accepterar inte 

informanterna interpersonella uttryck för rasism, samtidigt som de är relativt omedvetna om 

vad som skapar strukturell diskriminering. På så vis kan möjligen en likhet pekas ut mellan 

dessa informanter och informanterna i min egen undersökning. Den förstnämnda studien 

handlar däremot om hur informanterna förhåller sig till fördomar, inte om attiyder till ord och 

meningar som kan uppfattas som etniskt diskriminerande.  

  5.1.1 Slutsatser 

I denna studie har det framkommit att informanterna är ganska politiskt korrekta beträffande 

ord som har med svennar att göra. Detta eftersom informanterna inte uppger att de använder 

sig av orden svennebög eller svennehora. Det har däremot framkommit att 6 informanter 

(19%) av totalt 31 uppger att de använder sig av skällsord mot svenskar av den anledningen 

att de tycker illa om vederbörande person. Mindre politiskt korrekt måste detta ses som.  

   Jag drar även slutsatsen att informanterna överlag inte tycks ha i åtanke hur invandrare 

andrafieras, alltså hur invandrare ses som den andre. Däremot ses det inte som okej bland de 

helsvenska informanterna att Zlatan Ibrahimovic kallas för osvensk. Detta skulle kunna tolkas 

som att informanterna tycker att Zlatan därmed andrafieras, men den egentliga orsaken kan 

inte denna studie ge svar på.  

   Ett citat från en rapport från SOU, som i nämnda rapport utgör ett exempel på strukturell 
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diskriminering i media, undersöktes även i min studie. Att citatet skulle vara av 

diskriminerande karaktär visade sig inte vara förankrat bland informanterna. Av detta kan 

slutsatsen dras att informanterna inte är särskilt politiskt korrekta. Det kan även diskuteras 

huruvida citatet i SOU:s rapport är ett relevant eller bra exempel på strukturell diskriminering 

i media. Enligt Alvesson (Alvesson, 2016) innebär politisk korrekthet som tidigare nämnts 

”ett instämmande i åsikterna hos det för tillfället ledande kulturskiktet i frågor som rör politik 

och samhälle.” Informanterna i min studie är uppenbarligen inte bundna vid att rätta sig efter 

ett sådant ledande kulturskikt. De tycker istället som de vill. 

   I min studie framgår mycket tydligt att informanterna tycker att media är för politiskt 

korrekt i fråga om vad som får sägas om invandrare. Informanterna tycker enkelt sagt att man 

för lättvindigt blir kallad för rasist, både i och utanför media.  

   De ord som flest informanterna i min studie tycker är diskriminerande om de skrivs eller 

uttalas i media är neger, svarting/svartingar och negerboll. 

   5.2 Metoddiskussion 

En fördel med den valda analysmetoden att dela upp enkätfrågor under olika frågeställningar 

är att tydliga siffror kan visa resultatet, som alltså blir mätbart, konkret och överskådligt. Det 

konkreta resultatet är däremot mer tydligt för varje enskild enkätfråga, jämfört med resultatet 

för respektive större frågeställning. Vad som till exempel är politiskt korrekt eller inte kan ju 

diskuteras. Fastän en definition av vad politisk korrekthet innebär har presenterats i min 

studie, behöver den definitionen inte nödvändigtvis vara rätt i allas ögon.  

   Diagrammen visar, som tidigare nämnts, antalet informanter som svarat på respektive 

frågor. Det är alltså inte procentandelar som skrivs. De olika undersökta grupperna är inte lika 

stora. Grupp ”Sv” består av 18 informanter medan grupp ”Utl” består av 13. Det är därför bra 

att ha i åtanke att när lika många informanter i båda grupperna har svarat ja på en fråga, så har 

en lägre procentandel i grupp ”Sv” angivit det svaret. Lika så bör man ha i åtanke att när till 

exempel dubbelt så många i grupp ”Sv” anger ett svar, jämfört med grupp ”Utl”, så är 

skillnaden mellan de båda grupperna mindre om man räknar i procent.  

   De informanter som deltar i denna undersökning skulle kunna ha olika åldrar och kön, eller 

skilja sig åt på många andra tänkbara vis. Det viktigaste för just denna undersökning är dock 

att informanterna har olika bakgrund i fråga om etnicitet, samt att det primärt är endast denna 

egenskap som skiljer personerna åt. Att genusvalet föll på pojkar är inte en självklarhet, lika 

gärna kunde flickor i samma ålder ha undersökts. Den specifika gruppen fotbollsspelare i  



31 
 

kategorin pojkar 16–17 år valdes, som nämnts under kapitel 3.1, av rent praktiska skäl. Denna 

grupp råkade nämligen finnas lättillgänglig i den medelstora stad som de är aktiva 

fotbollsspelare i. En lägre åldersgrupp hade däremot inte varit gynnsam för undersökningen. 

Enkätfrågorna som informanterna besvarar kräver nämligen en ganska god förståelse för 

media. Då flertalet frågor på ett mer eller mindre djupt plan knyts an till strukturell 

diskriminering, blir också resultatet av undersökningen mer intressant ifall informanterna som 

svarar på dessa frågor rimligen har en uppfattning om en sådan underliggande faktor. 

   Insamlingen av material har varit mer tidskrävande än förväntat. Möjligen eftersom en enkät 

är frivillig att fylla i och kanske även för att den kräver ett visst engagemang hos den tränare 

eller annan typ av ledare som delar ut den. Att svara på enkäten tar inte lång tid, rimligen 

borde det ta ett par till högst fem minuter. Däremot ska den person som delar ut enkäterna 

först kontaktas och informeras om vad undersökningen handlar om. Därefter ska enkäterna 

skickas eller direkt överlämnas till vederbörande person. Det senare är definitivt att föredra, 

vilket jag har erfarit i denna process. När enkäten väl har tagits emot av informanterna, kan 

det inte tas för givet att de genast fylls i, några dagar kan gå innan samtliga informanter har 

svarat och lämnat tillbaka enkäten till den som delat ut den. Om dessutom fler än bara en 

kontaktperson på en fotbollsförening blandas in i distribuerandet av enkäterna kan det ta 

åtskilliga veckor innan svaren samlas in. Så blev det i detta fall. Med andra ord är det viktigt 

att göra det så enkelt som möjligt för den person som ska motta och dela ut enkäterna. Det är 

fördelaktigt att själv skriva ut dessa enkäter, samt personligen åka ut till och möta 

vederbörande. Givetvis kan detta leda till ökat förtroende hos föreningen som kontaktas, men 

även detta är ingen självklarhet. Rätt person bör ta emot enkäterna och vem det egentligen är, 

är inte självklart vid första mötet på kansliet.  
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   6. Avslutning 

Frågorna i denna undersökning är mer eller mindre politiska, men eftersom detta är en 

undersökning i ämnet kommunikation så ligger fokus på själva orden och meningarna som 

skrivs eller uttalas i och utanför media.  

   En förhoppning gällande denna undersökning är att språkbruket som här undersöks kan leda 

till en bättre förståelse för hur ord och meningar bör användas, utan att diskriminera någon. 

När den politiska korrektheten nu har undersökts hos informanterna i denna undersökning, 

med det tydliga resultatet att en blågul gemenskap är okej att beskriva i media, skulle 

lärdomen kunna vara att journalister inte behöver vara alltför rädda för att beskriva just en 

blågul gemenskap. Ämnet är möjligen känsligt, men desto mer intressant att diskutera.  

   För den som vill forska vidare på de ämnen som undersökts i denna uppsats finns till 

exempel möjligheten att studera äldre och därmed mer erfarna personer, för att se om 

resultaten skiljer sig. Likaså vore samma studie som denna intressant att göra, men på flickor. 

I så fall helst i samma ålder, så att eventuella skillnader i resultat tydligt kan knytas till just 

genus och inte andra egenskaper.  

   Med facit i hand kunde denna undersökning ha gjorts på ett mer effektivt sätt om jag initialt 

hade lagt mer tid på att utforska läget hos de olika fotbollsföreningarna som jag fått hjälp av, 

det vill säga: vem som är mest villig att sälja in idén till de spelare som ska motta enkäterna. 

På så vis hade mer tid skapats till övrigt arbete med studien. Det är mitt tips till de som önskar 

göra liknande studier. 
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Bilaga 1. Enkätens utformning 

 

Inledande frågor (Stryk under svaren) 

Jag har utländsk bakgrund, d.v.s. är född i utlandet eller mina föräldrar är det. 

Utlandet avser allt utanför Sveriges gränser. 

Ja Nej 

Eventuell kommentar: 

 

Jag är informant nummer:  

(Alla informanter behöver ett nummer för att sammanställningen av resultatet ska kunna 

göras. Även för att du eventuellt ska kunna kontaktas (frivilligt) för att ge kommentarer till 

dina svar, vilket vore intressant och hjälpsamt för undersökningen.)  

 

Jag kan tänka mig att kontaktas för eventuella kommentarer till mina svar. Du förblir 

fortfarande anonym och kommer att refereras till som exempelvis ”informant 4 i ett U21-

fotbollslag i en mellanstor stad.” 

Ja Nej 

 

Enkätfrågor (Stryk under svaren) 

1. Vilka av följande ord är kränkande att säga till en svensk person?  

Svenne 

Svennebög 

Svennehora 

Bonde 

Svennerasist 

Jävla svenne 

Viting 

(Eventuell kommentar): 
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2. Vilka av orden använder du själv?  

Svenne 

Svennebög 

Svennehora 

Bonde 

Svennerasist 

Jävla svenne 

Viting 

(Eventuell kommentar): 

 

 

3. Hur många känner du som använder något av orden? 

Ingen Några Många Väldigt många 

Eventuell kommentar: 

 

 

 

4. Om du använder ett eller flera av orden, varför gör du det? 

Det är okej att säga så.   Jag ogillar personen som jag säger det till. 

Annat, nämligen: 

Eventuell kommentar: 

 

 

5. Om den/de som du känner använder ett eller flera av orden, varför gör den/de det? 

Det är okej att säga så.   Den/de ogillar den som de säger det till. 

Annat, nämligen: 

Eventuell kommentar: 

 

 

 

 



37 
 

6. Vad tycker du om ordet svenne? 

Det ska man få säga. Det är ett skällsord som inte bör sägas.   

Ibland är det ett skällsord och ibland inte, beroende på situation. 

Eventuell kommentar: 

  

 

7. Är det okej att journalister beskriver Zlatan som osvensk? 

Ja Nej Vet ej 

Eventuell kommentar:  

 

 

8. (För dig med utländsk härkomst) Jag vill bli kallad svensk. 

Ja Nej Vet ej 

Motivera eventuellt varför: 

 

 

 

 

9. Man får knappt säga något om invandrare i svensk media, utan att bli kallad för rasist. 

Det stämmer helt. 

Det stämmer delvis. 

Jo, man får säga ganska mycket. 

Jo, man får säga väldigt mycket. 

Motivera eventuellt ditt svar: 

 

 

 

 

10. Man får knappt säga något om invandrare i verkliga livet (d.v.s. utanför svensk media), utan att 

bli kallad för rasist. 

Det stämmer helt. 
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Det stämmer delvis. 

Jo, man får säga ganska mycket. 

Jo, man får säga väldigt mycket. 

Motivera eventuellt ditt svar: 

 

 

11. Vilka av följande meningar och ord är diskriminerande om de skrivs eller uttalas i media?  

Barack Obama är USA:s första svarta president. 

Usain Bolt är svart. 

Svarta människor springer fortare än vita människor. 

Afrikaner är svarta. 

Negerboll 

Neger 

Svarting/svartingar 

Färgade personer 

Mörkhyade personer 

(Eventuell kommentar): 

 

 

 

12. (Fråga 12 och endast den besvaras bara av dig med utländsk härkomst) Jag känner mig utanför 

när media beskriver en svensk eller blå/gul gemenskap. 

Ja Nej Vet ej 

Om du svarat ja: 

Ja, och jag har känt mig kränkt därför. 

Ja, men jag har inte känt mig kränkt på grund av det. 

Eventuell kommentar: 
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13. Är det rätt att beskriva en blå/gul gemenskap i media? 

Ja, det är helt naturligt. 

Ja, även om det kan skapa en känsla av vi (svenskar) mot dem (invandrare).  

Nej. 

Vet ej 

Motivera eventuellt varför: 

 

 

 

14. Har du kallats för något etniskt kränkande på planen? 

Ja Nej 

Om ja, vad har du kallats för? 

Eventuell kommentar: 

 

 

 

15. Har du kallats för något etniskt kränkande utanför planen? 

Ja Nej 

Om ja, vad har du kallats för? 

Eventuell kommentar: 

 

 

 

16. Läs meningen. Vad tycker du om den? 

”Det är känslan av en unik gemenskap som gör att vi alla, tv-tittarna, de böljande härliga gula 

rapsfälten på läktarna och jag själv, kommer att slitas mellan hopp och förtvivlan, mellan glädje och 

sorg. Det är idrott och det är inget fel i det.” (Mats Olsson, SportExpressen 26 juni 2004) 

Den är bra.  Vet ej. Den är olämplig, eftersom den gör att andra kan känna sig utanför. 

Annat, nämligen: 

 

 

 


