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Sammanfattning 
 
Syfte  
Syftet var att undersöka hur TV-bilden av fotbollsstjärnan förändrats från 1970-talet till 
dagens TV-bild. 
 
Frågeställningar 

• Vilka egenskaper och värdegrunder förknippades den traditionella fotbollsstjärnan 
med? 

• Vilka egenskaper och värdegrunder förknippas den nya fotbollsstjärnan med? 
• Vilka faktorer har legat till grund för denna förändringsprocess? 

 
Metod 
Jag baserar min empiri inledningsvis på kvalitativa litteraturstudier och sedan huvudsakligen 
på observationer gjorda på olika TV-produktioner om hur fotbollsstjärnan skildras i dagens 
samhälle. Jag har använt mig både av TV-produktioner så som nutida matcher i 
direktsändning och arkiverade sådana. Matcherna har jag observerat i sin helhet inklusive 
studiodiskussion.  
 
Resultat 
Den traditionella fotbollsstjärnan förknippas med följande värden och värdegrunder:  

• det korintiska amatöridealet 
• kalvinistisk arbetsmoral 
• kollektivism och lagfokusering 
• lokalförankring 
• gentlemannavirtuositet 
• atletisk fascination baserad på prestation. 

Den nya fotbollsstjärnan förknippas med följande värden och värdegrunder:  
• det korintiska amatöridealet fusionerat med den kalvinistiska arbetsmoralen 
• framgång 
• globaliserat kändisskap 
• atletisk fascination baserad på skönhet/estetik  
• glamour 
• mode och trend. 

Dessa faktorer har legat till grund för förändringsprocessen: 
• hyperrealismen 
• kulturfusionen 
• informationsflödet 
• globaliseringen. 

 
Slutsats 
Fotbollsstjärnan har gått från att ha varit en lokalförankrad folkhjälte till att idag ses som en 
trendig, modemedveten, målmedveten, ambitiös och professionell stjärna. Om möjlighet finns 
så framställs fotbollsstjärnan helst som både hjälte och anti-hjälte i en och samma person. Det 
viktigaste för den nya fotbollsstjärnan är att synas och exponeras. 
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Abstract 
 
Aim 
The purpose of the study was to investigate our perception of the televised football star and 
how it has changed from the mid 1970’s to today’s society. 
Issues for Discourse 

• What were the values associated with the classical and traditional football star? 
• What are the values associated with the new football star? 
• What are the main factors that have contributed to this process of change? 

 
Method 
I have partly based my empirical research on a detailed literature analysis but mostly on 
observations made from different TV-productions on how a soccer star is portrayed in modern 
society. I have viewed both live feeds of matches on TV( including studio discussions) and 
also archived ones. I have also seen TV programs that portray football in a documentary 
format, as well as TV programs that are based on soccer players from a popular culture point 
of  view, which I am basing my hypothesis on. 
 
Results 
The traditional football star is associated with the following values:  

• the Corinthian amateurism 
• Calvinist working class mentality 
• collectivism and team spirit 
• local and regional recognition 
• gentleman virtuosity 
• athletic fascination based on performance 

The New football star is associated with the following values:  
• the fusion of Corinthian amateurism with Calvinist working class mentality 
• success 
• global recognition 
• athletic fascination based on aesthetics 
• trend 
• glamour and fashion 

The main factors behind this process are: 
• Hyperrealism 
• The Fusion of Cultures 
• Flow of Information 
• Globalisation 

 
Conclusion 
The Football star has gone from being viewed as a locally known athlete and folk hero to 
being a trendy fashion conscious, goal oriented, ambitious and professional star. Whenever 
the opportunity is there the football star is presented as both a hero and an anti hero in the 
same person. The most important thing for the new football star is to be seen and exposed. 
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1 Inledning 
Fotbollen har av många länge betraktats som världens största sport. På grund av sin storlek 

som publiksport konkurrerar fotbollen inte bara med andra sporter idag utan främst med andra 

populärkulturella nöjesindustrier som film, musik och mode. Detta har lett till att delar av 

fotbollen har lämnat den ideologiska plattform där den ses som en folkrörelse och istället 

glidit allt närmare nöjesindustrin. I mitten av denna förändringsprocess befinner sig 

fotbollsstjärnan vars förutsättningar, status, image och förväntningar ständigt förändras.    

   

Tidigare har jag genomfört en omvärldsanalys av den unga, internationella turneringen Royal 

League där jag undersökte de faktorer som låg bakom dels uppkomsten av Royal League och 

dels turneringens ställning i nuläget samt dess framtidsutsikter. När jag undersökte de 

bakomliggande faktorer som ledde till turneringens bildande så lade jag märke till en kausal 

kedjereaktion vars början låg i den samhällsutveckling som hade förändrat synen på fotboll.  

 

Min ursprungliga tanke var därför att skriva ett arbete om samhällsutvecklingen och dess 

påverkan på fotbollen. Jag märkte dock tidigt att empirin för att göra ett sådant arbete rättvisa 

skulle vara alltför omfattande på C-nivå. Mot bakgrund av detta valde jag att istället lägga 

fokus på fotbollspelaren och av dessa den så kallade fotbollsstjärnan (då denne exponeras mer 

och är även den som går i täten under förändringsprocessen) där effekterna av 

samhällsförändringen har varit påtaglig. 

 

1.1 Bakgrund 
Bosmandomen har av många setts som en betydande anledning till utvecklingen inom 

fotbollen. Den välkända domen möjliggjorde för spelare att efter deras kontraktstid byta 

klubbar utan att ersättning skulle betalas klubbarna emellan. Många av de gamla stadgarna 

och stipulationerna, som federationerna och förbunden hade infört, sattes helt eller delvis ur 

spel med Bosmandomen. Åtskilliga som har forskat inom fotbollen har försökt visa varför 

Bosmandomen har varit så avgörande genom att dra fram riktlinjer och mönster på hur domen 

påverkat regleringen med spelarövergångar och dess ekonomiska efterverkningar.1 Jag anser 

att den viktigaste och mest påtagliga effekten som Bosmandomen har haft inte har varit det 

juridiska utan det symboliska värde som den har haft. De tidigare stadgarna var baserade på 
                                                 
1 Sean Hamill, Jonathan Michie, Christine Oughton, Steve Warby red. Football in the Digital Age (Edingburh: 
Mainstream Publishing, 2000), s. 124-129. 
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idrottsamatörisk ideologi som försökte reglera transaktionerna med eskalerande pengasummor 

som hade blivit allt vanligare inom elitfotbollen. Till följd av detta skapades en massa 

paradoxala regler för spelarna då dessa sågs både som idrottsutövare av en lagsport där de är 

en komponent/pjäs i det stora (laget) men även som en yrkesutövare som försörjer sig på 

idrotten. Det Bosmandomen fastställde var att etiskt legitimera synen på fotbollsstjärnan som 

yrkesutövare i en stadigt växande yrkesbransch (fotboll). 2 

 

Ytterligare ett fenomen som ligger i tiden och som har påverkat synen på fotbollsstjärnan är 

hur trend och ”hype” tar allt mer plats från tradition och förankring i media. Det här 

kulturfenomenet påverkar inte minst fotboll som alltid haft en ganska stark ställning inom 

traditionen och förankringen i media samt i samhället i stort. När nu mer kraft och energi 

läggs på trend och ”hype” så ändras även synsättet och framställningen av fotbollen (och 

fotbollsstjärnan) för att bättre passa in på formatet. På många sätt kan det beskrivas att 

historieskildringen allt mer påminner om den som George Orwell beskriver att 

sanningsministeriet använder sig av, i den cyniska framtidsvisionära romanen 1984, där 

historien hela tiden skrivs om och modifieras för att den ska stämma och gå ihop med nuet.3 

Detta beskrivs även i dagens samhälle där författaren Garry Whannel menar att det förflutna 

är långt ifrån konstant och att historien och det sätt den beskrivs på ständigt revideras och 

återuppfinns.4       

 

1.2 Tidigare forskning 
Det har gjorts en hel del forskning på fotboll ur ett idrottssociologiskt och samhällsteoretiskt 

perspektiv i England. Där universitet som De Monfort University, University of Teeside och 

Manchester Metropolitan University är ledande på ämnet. Alla dessa tre skolor väljer att 

angripa fenomenen fotboll och samhälle från olika håll. De Monfort har ett humanistiskt 

förhållningssätt där historien sätts i centrum. University of Teeside angriper problemet från ett 

marknadsförings- och ”public relations”-perspektiv. Metropolitan University of Manchester 

angriper det från ett samhällskulturellt och lagideologiskt perspektiv. Av dessa tre 

angreppssätt tycker jag att det sistnämnda är det mest aktuella för studien och där Steve 

Redhead, professor i ”Law and Popular Culture”, är ledande i ämnet med böcker som Post-

Fandom and the Millenial Blues, The End of the Century Party och sist men inte minst The 

                                                 
2 Sean Hamill, Jonathan Michie, Christine Oughton, Steve Warby red. Football in the Digital Age (Edingburh: 
Mainstream Publishing, 2000), introduction 
3 George Orwell, 1984 (Stockholm: Bonnier, 1963). 
4 Gary Whannel, Media Sport Star (London: Routledge, 2002), s. 56. 
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Passion and the Fashion. Jag har därför bland annat använt mig av dennes litteratur i min 

textanalys.5 I min uppsats väljer jag att anlägga ett samhällsideologiskt och idéideologiskt 

perspektiv vilket innebär att det finns många likheter med den tidigare forskning men även 

ideer och tankegångar som skiljer sig.        

 

1.3 Syfte 
Syftet var att undersöka hur TV-bilden av fotbollsstjärnan har förändrats från 1970-talet till 

dagens TV-bild.  

 

1.4 Frågeställningar 
För att ytterligare närma mig syftet med mitt arbete har jag valt att utgå från tre 

grundläggande frågor: 

• Vilka egenskaper och värdegrunder förknippades den traditionella fotbollsstjärnan 

med? 

• Vilka egenskaper och värdegrunder förknippas den nya fotbollsstjärnan med? 

• Vilka faktorer har legat till grund för denna förändringsprocess? 

 

                                                 
5 Steve Redhead, Post-Fandom and The Millenial Blues (London: Routledge, 1997). 
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2 Metod 

 
2.1 Inledning 
I den här delen av uppsatsen presenteras det metodiska tillvägagångssättet. Det vetenskapliga 

synsättet samt den datainsamlingsmetod som jag har använt mig av under genomförandet av 

studien.    

 

 

2.2 Val av metod för datainsamling 
 

Jag har valt två olika metoder för min studie. Inledningsvis använde jag mig av en kvalitativ 

litteraturanalys. Den slutliga empirin och datainsamlingen gjorde jag med hjälp av kvalitativa 

videoobservationer.   

 

2.2.1 Kvalitativ textanalys 
Jag har valt att använda kvalitativ textanalys som metod på den delen av mitt material som är 

i textform. Det finns flera anledningar till att använda sig av det textanalysiska 

tillvägagångssättet. Den främsta anledningen är att det centrala jag vill fånga in av texten kan 

vara något annat än summan av delarna. Ett sekundärt skäl är att en del av budskapen i texten 

ligger dolda under ytan och kan endast tas fram genom att sätta de i relation till annan 

litteratur. Genom detta kan man skapa en argumentationskedja med följande 

punkter/frågeställningar: 

• Vilken/vilka är författarens poäng? 

• Vad säger författaren faktiskt? 

• Stöds poängen av det som sägs? 

• Vilket är egentligen argumentet och vilka premisser vilar det på? 

Genom att fundera, diskutera, analysera och besvara dessa frågor kan man skapa sig en god 

kvalitativ kunskap om texten.6 

 

Den litteratur jag har använt mig av har behandlat fotbollen ur olika perspektiv, främst med 

utgångspunkter som relaterar till media, samhället eller ungdomskultur. Läsandet av en bok 

har ofta öppnat dörrarna och vidgat vyerna till ytterligare litteratur och artiklar i ämnet.  
                                                 
6 Esaisson, Gilljam, et.al. Metodpraktikan (Stockholm:Elanders Gotab, 2002). 
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2.2.2 Kvalitativa videoobservationer  
Jag har valt att genomföra mina kvalitativa videoobservationer i ungefär samma anda som den 

kvalitativa textanalysen, där mina främsta angreppssätt baserades på en kritisk åskådning och 

argumenterande följdfrågor. Videoobservationerna gjordes som en följd av textanalysen och 

är därför mer preciserade och fokuserade kring forskningsområdet, mitt syfte med uppsatsen 

och mina frågeställningar. Videoobservationerna har baserats på olika sorters TV-

produktioner, och där materialet har varit omfattande. Jag har observerat alltifrån livematcher 

(samt deras produktion), arkiverade matcher (samt deras produktion), arkiverade 

sportmagasin, nutida sportmagasin, dokumentärer om fotboll till nutida dokumentärprogram 

(av så kallad ”dokusåpa” karaktär) om livsstilen kring fotbollen samt fiktiva program om 

livsstilen kring fotbollen.  

 

Tillvägagångssättet har varierat under mina observationer när det kommer till livematcher och 

arkiverade matcher samt deras produktion. I studien har jag observerat allt ifrån hur 

produktionen i sportstudion är upplagd och vad som det läggs fokus på, lyssnat på 

kommentatorerna och hur dessa väljer att förhålla sig till lagen och dess fotbollsstjärnor (talar 

de om lagen eller om enskilda spelare), observerat hur lagen framställs och vad som sätts i 

fokus. Här har jag strävat efter att inte fokusera på en enskild händelse eller detalj utan enbart 

registrera denna i minnet och gått vidare, för att efter sändningen istället bilda mig ett så 

täckande helhetsintryck av matchen som möjligt. Under dokumentärerna som skildrar fotboll 

från ett maktperspektiv har jag letat efter samband mellan de faktorer som dokumentären 

belyser samt de faktorer som litteraturen har belyst. Efter detta har jag försökt att knyta 

samman detta med den förändrande samhällsstrukturen. När jag slutligen observerade de 

populärkulturserier som MTV producerat så letade jag efter detaljer och när jag lade märke 

till dessa detaljer valde jag att fördjupa mig i dem. Genom denna fördjupning fick jag fram 

argumenterande frågor som ledde till en mer komplex helhetsbild av programmet.     

 

2.3 Urval 
När det kommer till litteraturen begränsade jag mitt urval till de böcker som fanns tillgängliga 

på GIH-biblioteket, de böcker jag har i min ägo samt de artiklar jag kunde hitta via internet. 

All litteratur jag läste behandlade antingen ämnet fotboll eller samhällsteori och den största 

begränsande faktorn i mitt urval var inte tillgången till litteratur utan tid. 
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Nedan redovisar jag kort den litteratur jag har använt mig av i min studie.  

 

“Post-Fandom and the Millennial Blues ’The Transformation of Soccer Culture’” skriven av 

Steve Redhead. Boken studerar och analyserar hur ungdomskulturen och populärkulturen har 

förändrats med fotbollskulturen som utgångspunkt. Fokuseringen ligger kring fansen och 

supporterkulturen men den beskriver även banbrytande förändringar i media, politik, 

arenaporträttering samt hur fotbollsstjärnor projekteras. Boken har varit en stor inspiration för 

mig och i hög grad har besvarat en del frågor som uppsatsen försökt besvara.7   

 
“Football in the New Media age” skriven av Raymond Boyle och Richard Haynes analyserar 

hur fotbollsindustrin har påverkats och kommer att påverkas av medias inflytande på sporten. 

Författarna fokuserar sig främst på TV-rättigheter till diverse ligor och turneringar som inte 

faller inom studiens avgränsningsområde. Men de väljer även att gå in på hur detta har 

påverkat spelarna som människor. Det författarna lyfter fram här kan ses som kausalt 

bindande till studiens syfte.8  

 

“Football in the Digital Age (Whose game is it anyway?)” redigerad av Sean Hammil, 

Jonathan Michie, Christine Oughton och Steven Warby. Artikelsamling där akademiker, 

fotbollslegender, journalister och politiker skildrar fotbollen och de förändringsprocesser som 

den har genomgått under 90-talet. Massvis med olika ideologier, idéer och förslag till hur 

fotbollen bör styras i framtiden. Jag är ganska kritisk till den då den känns som ett defensivt 

uppror och kraftsamling mot de oundvikliga förändringsprocesser som existerar i samhället. 

Detta till trots finns det en hel del historiska kedjereaktioner som skildras i boken som är av 

intresse för min studie.9 

    

”Media Sport Star (Masculinities and Moralities)” skriven av Garry Whannel. Den här boken 

fokuserar sig på hur media lyfter fram idrottsstjärnor och hur dessa tjänar som maskulina och 

moraliska förebilder för samhället. Whannel gör detta ur ett historiskt perspektiv och skildrar 

även maskulinitet och jämställdhetsutvecklingen under 1900-talet. Boken är av relevans för 

                                                 
7 Steve Redhead, Post Fandom and the Millenial Blues (London: Routledge, 1997).  
8 Raymond Boyle, Richard Haynes, Football in the new media age (London: Routledge, 2004). 
9 Sean Hamill, Jonathan Michie, Christine Oughton, Steve Wrby red., Football in the Digital Age (Edingburh: 
Mainstream Publishing, 2000). 
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studien därför att den fokuserar på många av de värden som även kan kopplas till i mina 

frågeställningar.10 

 

”Bästa på Plan (Svenska Fotbollsproffs 1949-1999)” redigerad av Gunnar Persson är en 

sammanställning om svenska utlandsproffs under de senaste 50 åren. Boken är skriven av ett 

antal journalister som först beskriver fotbollspelarna och sedan diskuterar olika jämförelser 

spelarna emellan. Den är av intresse för studien på grund av hur författarna väljer att 

värdesätta och lyfta fram spelarna i boken.11 

 

”1984” som är skriven av George Orwell. Skönlitterär bok utkommen i Sverige på 50-talet 

om en framtidsvision av ett totalitärt samhälle, där allt styrs av statsapparaten ”storebror” och 

där ingen går säker. På många sätt är det en idéideologisk bok vars tid har passerat, men det 

går att dra klara paralleller mellan statsapparatens sätt att kontrollera information och dess 

spridning av den och spridningen av information i dagens informationssamhälle.12 

 

Intervju: ”Cyberwar, God and Television with Paul Virilio” av Louise Wilson. I intervjun 

lyfter Virilio fram koncept som sensationalism och hur folket påverkas av media i allt högre 

grad. Han diskuterar även att på grund av tv har media lyckats först tolka verkligheten, 

redigera den, modifiera den och sedan exponera den för folket. Virilio diskuterar även hur 

internet har genomgått en evolution genom att gå från en virtuell dimension till en verklig 

dimension. Intervjun fokuserar på förändringsprocesser som samhället har gått igenom tack 

vare den nya tillgången till information.13 

 
Ett utdrag ur boken ”America” författad av Jean Baudrillard. I boken analyserar författaren 

sitt koncept av hyperrealitet med konkreta exempel som han stöter på under sin resa/vistelse i 

USA. Mycket fokusering läggs här på media, vad för värderingar som skickas ut via media till 

folket, samt vilka efterverkningar detta får på samhället.14 

   

Ett utdrag ur boken ”Foucaults Pendulum” skriven av Umberto Eco. En berättelse om hur en 

grupp författare, historiker och antropologer bestämmer sig för att hitta på en 

                                                 
10 Gary Whannel, Media Sport Star (London: Routledge, 2002). 
11 Gunnar Persson red., Bäst på Plan (Stockholm: Bonnier/Carlsen, 1999).  
12 George Orwell, 1984 (Stockholm: Bonnier, 1963). 
13 CTH Theory <http://www.ctheory.net/articles.aspx?id=62> 
14 Baudrillard on the Web: apt6083@utarlg.uta.edu < http://www.uta.edu/english/apt/collab/baudweb.html> 
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konspirationsteori baserad på historiska myter. Då folk börjar tro på teorin blir den 

följaktligen till en provisorisk sanning som blir allt mer absolut. Den till att börja med fiktiva 

sanningen blir snabbt till verklighet och gruppen tvingas till att konfronteras med det monster 

dom har skapat. Här är boken intressant för forskningen då den lyfter fram många av de 

underliggande processer som ligger till grund för paradigmskiftet.15  

 

När det kommer till de kvalitativa videoobservationerna använde jag mig av ett strategiskt 

urval till att börja med, men även av ett slumpmässigt urval när det kom ner på detaljnivå. De 

TV-produktioner jag har sett har antingen varit svenska, brittiska eller amerikanska 

produktioner. När det kommer till den äldre historiska skildringen av forskningen har dessa 

enbart varit svenska då jag har haft tillgång till Statens ljud- och bildarkiv. I egenskap av tid 

som än en gång varit den begränsande faktorn har jag varit tvungen att välja mästerskap först 

strategiskt från tre olika decennier. Därefter har jag slumpmässigt valt ut matcher och 

sportmagasin från dessa. När det kommer till nutida produktioner är det tillgången som har 

varit den största begränsande faktorn.16 

 

Jag har valt att använda ett antal olika TV-produktioner, både program och matcher. Nedan 

följer en kort beskrivning av mitt observationsmaterial och dess relevans för studien. 

Jag har använt arkiverade program som innehåller världsmästerskap i fotboll och 

sportmagasin kring detta evenemang. Här valde jag att se arkiverade världsmästerskap från tre 

olika decennier. Valet föll på Mexiko-VM 1970, Spanien-VM 1982 och slutligen USA-VM 

1994. Efter att ha valt mästerskapen gjorde jag ett slumpmässigt urval av matcherna. 

Sportmagasin sändes oftast i anslutning till sändningarna och produktionen av VM-fotbollen. 

Samtliga arkiverade matcher är sändningar från Sveriges Television. Detta material användes 

främst för att skapa en historisk tillbakablick samt en djupare och mer detaljerad förståelse om 

hur det var förr.    

 

Ett ytterligare arkiverat program jag använde mig av i min observationsstudie var 

”Fotbollsfeber”. ”Fotbollsfeber” är en svensk dokumentärserie i fyra avsnitt, från 2004 som 

handlar om makten bakom kulisserna i fotbollsvärlden. Varje avsnitt har sitt eget huvudtema 

                                                 
15 Wikedia, Foucault’s, Pendelum (Umberto Eco),  
<http://en.wikipedia.org/wiki/Foucault%27s_Pendulum_%28book%29> 
16 Esaisson, Gilljam, et.al. s. 17-210. 
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och sina egna infallsvinklar. Programmen är av relevans för studien på grund av den 

förändringsprocess serien försöker tolka och beskriva. 

 

Jag har observerat livesändningar av matcher från följande tävlingar Royal League (Kanal 5), 

Champions League (ZTV/Viasat) samt livesändningar av La Liga och serie A (TV4/TV4+). 

Royal League observerade jag under 2006, där jag såg det avslutande gruppspelet samt 

kvartsfinalerna. Champions League observerade jag under 2006 och där såg jag de TV-sända 

åttondelsfinalerna samt sammandrag och diskussioner kring samtliga matcher. La Liga och 

Serie A observerade jag under 2006, där jag såg ett antal matcher under januari och februari 

månad. Den främsta användningen av observationer av livematcher är för att se hur 

profileringen av fotbollsspelaren ser ut idag, exempelvis hur kanalerna väljer att presentera 

programmet. 

 

MTV Footballer’s Cribs: 

Programmet härstammar ifrån den kultförklarade amerikanska serien ”MTV Cribs”. 

Skillnaden är att Footballer’s Cribs är producerat i Europa och fokuserar sig på spelare i 

engelska Premier League. I programmet gör ett filmteam besök hemma hos en fotbollspelare 

som får visa upp och berätta om sitt hem framför TV-kamerorna. Programmet lägger fokus på 

att komma spelarna nära in på skinnet och vill avslöja så många detaljer om deras vardagsliv 

och levnadsvanor som möjligt.   

     

MTV Goal - Germany 2006: 

Dokumentärserie som följer 10 lovande fotbollsproffs intimt på den europeiska kontinenten. 

Spelarnas mål och dröm är att komma med i sitt lands VM-trupp och trots att de alla redan har 

gjort debut i landslaget återstår det fortfarande en lång och mödosam väg att komma med i det 

slutliga laget. Serien följer serien fotbollspelarnas liv utanför planen och det handlar om allt 

ifrån provspel hos nya klubbar, till tatueringar, bildprydnader och välgörenhetsgalor.   
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2.4 Reliabilitet och validitet  
Vid en kvalitativ studie innebär reliabilitet att man försöker begränsa de slumpmässiga felen, 

hålla stabila miljöer och försöka återskapa samma miljö för tolkning. Även om reliabilitet inte 

brukar anses som central i kvalitativa studier kan jag påvisa dess betydelse i detta arbete. Det 

finns inga skäl att anta att stickproven i urvalet under observationen skiljer sig markant från 

det generella urvalet. Under min kvalitativa textanalys har jag försökt likställa miljön så 

mycket som möjligt när jag har läst litteraturen. Detsamma kan sägas för mitt besök på 

Statens ljud- och bildarkiv där jag försökte skapa fasta rutiner som möjligt, genom att alltid 

välja samma tider, samma bås och samma vanor. Dessvärre kan man inte påvisa detsamma för 

de olika nutida TV-produktionerna som sågs vid helt olika tillfällen, i olika miljöer och ibland 

inte i sin helhet eller utan ljud.17   

 

Validitet kan beskrivas som elimineringen av systematiska fel eller att forskaren ifråga 

verkligen mäter det han/hon avser att mäta. Inom samhällsvetenskapen och den 

hermeneutiska empirin är validitet det svåraste och mest centrala problemet. Jag antar därför 

att min studie inte är ett undantag från denna kroniska problematik. Det i princip olösliga 

problemet utmynnar i en nödvändig konsekvens att forskning arbetar både med ett teoretiskt 

och operationellt språk; Det förekommer därför ett återkommande ”översättningsproblem” att 

vi empiriskt (operationellt) verkligen undersöker det vi på den teoretiska nivån påstår oss 

undersöka. Jag har givetvis försökt minska denna faktor i mitt urval av empiri och i min 

skildring av denna. Det finns dock en del farhågor som att jag har en tidigare kunskap  och 

förförståelse av ämnet. Denna förförståelsen kan medföra systematiska fel i de resultat och 

slutsatser jag senare kan få fram.18     

                                                 
17 Esaisson, Gilljam, et.al. s. 67-68. 
18 Esaisson, Gilljam, et.al. s. 67-68. 
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2.5 Avgränsningar 
Avgränsningar är för den här studien ett väldigt centralt område. Eftersom det finns mycket 

litteratur skrivet i ämnet som även belyser fenomenet från andra infallsvinklar är det mycket 

viktigt att hela tiden ha klart för sig vad det är man analyserar och observerar samt vad man 

måste bortse ifrån.  

 

Min forskning baserar sig främst på elitspelare då det är dessa som figurerar i media. Min 

avgränsning av termerna fotbollsstjärna och fotbollspelare som jag använder mig av syftar på 

fotbollspelare som åtminstone gjort en A-landskamp för en nation som deltagit i minst två 

världsmästerskap. Givetvis kan det förekomma undantagsfall på båda sidorna av 

avgränsningen men jag tror att en sådan avgränsning åtminstone någorlunda sätter standarden 

och nivån på fotbollspelaren ifråga. 

 

Termerna modern och traditionell fotbollsstjärna som bland annat finns med i frågeställningen 

definiera jag på följande vis: Den traditionella fotbollsstjärnan är den stjärna som innehar de 

värderingar som samhället efterfrågade under mitten av 1900-talet. Den moderna 

fotbollsstjärnan är den stjärna som innehar de värderingar som efterfrågas och eftertraktas av 

dagens samhälle. Det bör även påpekas att det under de båda epokerna både fanns och 

efterfrågades traditionella och moderna fotbollsstjärnor men att graden av dessa förändrats 

med efterfrågan.      

 

När jag talar om media menar jag givetvis all form av media från tidskrifter och radio till 

internet och digital tv. Men i min empiri har jag valt att avgränsa mig till litteratur som främst 

beskriver fotbollen i relation till arenan och TV-sändningar (även i viss mån internet). All 

litteratur med fotboll i fokus är även den avgränsad till publikationer från antingen Sverige 

eller Storbritannien, där jag har läst litteraturen på svenska respektive engelska. Den 

samhällsvetenskapliga litteraturen har ett bredare geografiskt spektrum men även här har 

läsningen av litteraturen/artiklarna skett på svenska respektive engelska och då i form av 

översättningar till dessa två språk. 

 

I frågeställningarna använder jag ord som egenskaper och värdegrunder. Dessa väljer jag att 

tolka ganska brett vilket senare kommer att framgå i resultatet. Det kan vara allt ifrån ett visst 

ideal/ideologi till en särskild livsstil. I syftet har jag med ordet bild vilket jag även det väljer 
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att tolka brett där det är både bilden som media framställer fotbollsstjärnan med men även den 

bild som folket skapar sig när de tolkar framställningen.   

 

Mina observationer av TV-program har blivit avgränsade till de TV-program som sänds eller 

har sänts i Sverige, där jag bland annat använt mig av Statens ljud- och bildarkiv för att få 

fram väsentliga data. Jag har observerat en lång rad olika TV-program och alltid fokuserat 

både på att observera hur fotbollspelaren profileras och porträtteras i dem och på att observera 

vilka värden programmen försöker framhålla med fotbollspelaren samt vad för tankar som 

kan tänkas väckas kring ämnet.   

 

Dessa avgränsningar till trots har jag valt att kartlägga problemområdet ur ett globalt 

perspektiv med tyngdpunkten på det man kan kalla för västvärlden. Detta har att göra med att 

jag i min hypotes utgår utifrån att globaliseringen är en viktig katalysator och faktor i den 

förändringsprocess som jag anser har ägt rum. Att då avgränsa sig till ett visst land eller till 

och med en viss kontinent anser jag inte skulle göra studien rättvisa. 
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3 Resultat 
 

3.1 Vilka egenskaper förknippades den traditionella fotbollsstjärnan med? 
Nedan följer en beskrivning av de värderingar och värdegrunder som jag anser att man kan 

förknippa med den traditionella fotbollsstjärnan som jag även skulle vilja kalla för 

”folkhjälten”.  

 

3.1.1 Det korintiska amatöridealet 
Det korintiska amatöridealet härstammar från fotbollsklubben Corinthians Football Club 

(CFC) som var en av Englands första, främsta och mest legendariska fotbollsklubbar. CFC 

och deras moraliska värderingar blev väl kända för att de under mesta delen av sin existens 

(inklusive deras storhetstid vid sekelskiftet 1800/1900-talet) vägrade att delta i all form av 

tävlingsmatcher och turneringar.19 Klubben spelade endast vänskapsmatcher, vilka man å 

andra sidan vann överlägset. Då klubben bildades 1882 antogs namnet Corinthians som var i 

stil med den anda om de gamla grekernas hälsoideal som rådde vid den tiden (och som en viss 

fransk baron även snappade upp). Det korintiska amatöridealet lyfter fram sådana aspekter 

som självdisciplin, hälsa, gentlemannaskap och sist men inte minst amatörismens kärlek för 

sporten. Ordet ”amatör” är besläktat med franskans ”amateur ” och latinets ”amator” som har 

med kärlek att göra. Amatören är alltså någon som sysslar med något av ren kärlek, lidelse 

och passion. Jämför med den professionella utövaren som gör det för ersättning i form av 

pengar.20 

 

CFC och dess ideologi existerade för över 100 år sedan och inte under tidsramen där jag har 

utforskat fotbollen. Idag existerar det nästan globalt en uttalad eller outtalad professionalism 

kring fotbollen. Dessa skäl till trots bör man poängtera att det finns klara spår av det 

korintiska amatöridealet i de värden och värdegrunder som den traditionella fotbollsstjärnan 

förknippades med långt in på 70- och 80-talet. Vi ser tydligt att spelaren sysslar med det han 

gör på grund av sin lidelse för sporten. Detta kan bland annat ses i VM finalen från 1970 i 

upprinnelsen till Carlos Albertos mål där Brasilien gjorde ett mål som verkligen bejakade 

fotbollens estetik och elegans.  Den här värderingen är en grundläggande ingrediens som är 

viktig att förstå och sätta i relation till de andra värderingar som den traditionella 

fotbollsstjärnan förknippades med, då den skapades av den engelska överklassen och 

                                                 
19 Wikpedia, Corinthians: <http://en.wikipedia.org/wiki/Corinthians F.C.> 
20 Wikpedia, Amatörism: <http://en.wikipedia.org/wiki/Amateurism> 
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aristokratin. Den bidrog till att det skapades ett paradoxalt djup och en viss övermänsklighet 

hos idrottsstjärnan.21  

 
3.1.2 Kalvinistisk arbetsmoral 
Den kalvinistiska arbetsmoralen var enligt Max Weber det teologiska synsätt som var bäst 

lämpat för industrisamhället. Kalvinismen satte arbetet i fokus och människan skulle genom 

hårt och ihärdigt arbete visa sin värdighet inför gud. Det är detta synsätt att arbetaren ska 

arbeta hårt och troget, som påverkat fotbollens tidiga värderingar i och med sportens koppling 

till arbetarklassen i mitten på 1920-talet och som kan tyckas komma i konflikt med det 

korintiska amatöridealet. Då fotbollen här handlar om ihärdigt, ödmjukt arbete och 

självuppoffring för att nå det slutgiltiga målet till varje pris, målet som oftast sågs som segern 

i matchen.22  

Det är även denna slitsamma arbetsmoral som har gjort att fotboll länge i de flesta länder 

klassats som låg kultur. Ett lysande exempel på detta är den sovjetiska lagmaskinen i VM 

1982 som blev helt utspelad mot ett lysande Brasilien men trots detta lyckades behålla en 

resultatmässig ledning under stora delar av matchen. Här påvisades verkligen kontrasten 

mellan ett lag som ville spela estetiskt vackert och tilltalande och ett lag som var villiga att 

offra allt inklusive estetik för att uppnå ett positivt resultat.23  

 

3.1.3 Kollektivism och lagfokusering 
Fotbollsstjärnan framställs här som en del av laget. I många av sändningarna nämns inte 

spelarens namn utan bara nationaliteten. Till exempel, ”nu anfaller brassarna på högerkanten”. 

Sådana uttryck förekommer allt oftare ju längre bak i tiden som jag observerade. Även 

visuellt fokuserade TV-programmen mer på kollektivet inom lagidrotten fotboll då spelarnas 

namn oftast inte stod med på tröjan. Man kan även se under sändningarna att liten prioritet 

gavs till laguppställningarna och vem som spelade, var avstängd eller skadad under 

diskussionerna inför matchen.24  

 
 
 
                                                 
21 Fotbolls VM: Brasilien - Italien, 1970-06-21; Uruguay - Sverige, 1970-06-10; Brasilien - Sovjet, 1982-06-14; 
Italien - Polen, 1982-07-08. 
22 Andersen & Kaspersen, s. 108-109. 
23 Fotbolls VM: Uruguay - Sverige, 1970-06-10; Brasilien - Sovjet, 1982-06-14; Brasilien - Argentina, 1982-07-
02. 
24 Fotbolls VM: Brasilien - Italien, 1970-06-21; Uruguay - Sverige, 1970-06-10; Brasilien - Sovjet, 1982-06-14. 
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3.1.4 Lokalförankringen 
Det finns en mer lokal och nationalistisk förankring i hur fotbollsstjärnan presenterar sig och 

ser ut. Spelsättet och spelstilen karaktäriseras ofta också av fotbollsstjärnans ursprung.25 Den 

kanske viktigaste faktorn med lokalförankringen är att fotbollsstjärnan kan vara en legend och 

hjälte i sin egen stad men knappt igenkänd i grannlandet. Det här kan bland annat ses i 

presentationerna inför många av de äldre matcherna där nationernas spelstil oftast brukades 

generaliseras. 26 

 
3.1.5 Gentlemannavirtuositet 
Det förväntades av den traditionella fotbollsstjärnan att han skulle uppvisa god moral, etik och 

ödmjukhet. Fotbollsstjärnan förväntades vara en förebild som visar god moral och laganda 

som han skulle ha fått med sig per automatik på grund av den rigorösa träning och 

disciplinering som han har gått igenom för att bli en landslagspelare och stjärna. Då 

fotbollsstjärnans bakgrund oftast var från enkla förhållanden förväntades denna visa upp en 

ödmjukhet och tacksamhet för den status och framgång han lyckades uppnå tack vare 

fotbollen.27 

 
3.1.6 Atletisk fascination baserad på prestation 
Under andra världskriget och Nazitysklands besatthet med rasforskning, darwinism och den 

tidens genetik bildades något av en antirörelse rent samhällsmässigt till att förklara genetiska 

arv som bas för prestation. Man menade istället att huvudanledningen till fotbollsstjärnans 

framgång var dennes goda moral, självdisciplin och självuppoffrande träning. 

Fotbollsspelarens fysiska hälsotillstånd framhävdes därför som lite av ett idealtillstånd. Fokus 

lades på vem som kunde hoppa högst, springa snabbast eller skjuta hårdast.28  

 

3.1.7 Sammanfattning 
De slutsatser som kan dras ifrån den så kallade var att dess framställning var på många sätt 

utopisk. Å ena sidan förväntades han komma från enkla förhållanden (arbetarklass), med en 

ödmjuk inställning till den framgång och position han lyckats uppnå. Å andra sidan skulle han 

vara en väluppfostrad gentleman som på något sätt lyckats få med sig all den goda etik och 

moral som arbetarklassen ofta tycktes sakna. Detta förväntades fotbollsstjärnan ha förvärvat 
                                                 
25 Redhead, s. 65-75. 
26 Fotbolls VM: Uruguay - Sverige, 1970-06-10. 
27 Whannel, s. 40. 
28 Fotbolls VM: Brasilien - Italien, 1970-06-21; Uruguay - Sverige, 1970-06-10. 
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genom målmedvetenhet, hårt jobb, sträng disciplinering, kollektivtänkande och ödmjukhet. 

Genom allt detta hade fotbollsstjärnan lyckats med den så kallade drömmen att gå ”from rags 

to riches” och han var ett levande exempel för folket att deras situation inte var hopplös och 

att det gick att lyckas. Det var som en saga från medeltiden där stalldrängen hade utfört en 

heroisk prestation och blivit dubbad till riddare. Fotbollsstjärnan härstammade från folket men 

var samtidigt deras övermänniska tack vare sin framgång.29      

         

3.2 Vilka egenskaper förknippas den nya fotbollsstjärnan med? 
 
Nedan följer en beskrivning av de värderingar och värdegrunder som jag tycker bäst skildrar 

den moderna fotbollsstjärnan och varför han förknippas med dem.   

 
3.2.1 Det korintiska amatöridealet fusionerat med den kalvinistiska 
arbetsmoralen  
Dessa två ideal har kommit allt närmare och närmare varandra med tiden och har ingått i en 

ideologikollision, där de båda ideologierna har fått ge vika för en del av sina starkaste sidor. 

Det har idag uppstått något av en metamorfos som i sin tur kan anses vara fotbollsidealet av 

två ideal där fotbollsstjärnan förväntas att älska sporten och idén med ”fair play” samtidigt 

som denne förväntas att jobba och strida hårt för att garantera segern: det slutgiltiga målet, 

bekräftelsen och beviset på framgång.30 Detta skapar ett komplicerat och krystat ideal för 

fotbollsstjärnan att förhålla sig till där ett antal frågor föds: Hur långt ska fotbollsstjärnan gå 

för att uppnå framgång och seger?31 Hur mycket kan man tänja på ”fair play”-idealen för att 

nå framgången? Exempel på detta är när Barcelonas Lionel Messi delvis simulerade att han 

hade mottagit en armbåge i ansiktet av Chelseas Asier Del Horno vilket ledde till ett tidigt rött 

kort för den sistnämnde och stora konsekvenser för matchbilden. Den här incidenten väckte 

stor debatt då det menades att Messi hade agerat oetiskt samtidigt som han hade stärkt sitt lags 

chanser till seger avsevärt.32 Är det godtagbart att spela sporten på ett sådant sätt att man inte 

älskar prestationen så länge man vinner?33  

 
 
 

                                                 
29 Whannel, s. 41-45. 
30 La Liga: Deportivo - Valencia, 2006-02-04. 
31 Champions League: Arsenal – Real Madrid, 2006-03-08. 
32 Champions League: Chelsea - FC Barcelona, 2006-02-22. 
33 Royal League: Våleränga - Hammarby IF; FC Köpenhamn - Kalmar FF. 
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3.2.2 Framgång 
Framgång och fotbollsstjärnan är två saker som alltid har samexisterat. Hos den traditionella 

fotbollsstjärnan sågs framgången mer som en följd av att de andra värdena uppnåddes. Hos 

den moderna fotbollsstjärnan har framgången växt sig så stark att det nu snarare måste ses 

som ett värde och en värdegrund i sig. Genom att uppnå framgång kan fotbollsstjärnan 

använda det här värdet som en katalysator för att förstärka de andra värdena och på så sätt öka 

sitt kändisskap och sin exponering.34 Framgång är ett värde som är väldigt tidsbundet. Det 

handlar om att uppnå det ofta och göra folket medvetna om det. Framgång kan vara allt ifrån 

den traditionellt vunna titeln, till att slå ett rekord (som yngst målskytt i högsta divisionen), 

till någonting så icke fotbollsrelaterat som ett lyckat bröllop.35  

 

3.2.3 Globaliserat kändisskap 
Den moderna fotbollsstjärnan har en global celebritetsstatus. Då denna oftast har spelat för ett 

antal klubbar i ett antal länder är han oftast känd utanför landets gränser. De riktigt stora 

fotbollstjärnorna är kända i nästan alla länder och når ut till folk utanför sportens gränser och 

ramar. Fotbollsstjärnor har blivit varumärken som exponeras i olika syften genom vilket de 

skapar en ännu större kännedom om sin existens.36 Allt fler ungdomar ser upp till 

fotbollsstjärnor som saknar den lokala förankringen.37 Numera går exponering av en stor 

fotbollsstjärna hem lika bra på en kontinent som i grannlandet. 38  

 

3.2.4 Atletisk fascination baserad på skönhet 
Den atletiska fascinationen har ändrat skepnad och baseras nu mer på estetiken och utseendet. 

Detta tillsammans med att fotbollspelaren representerar ungdom, styrka, målmedvetenhet och 

disciplin har lett till ett skönhetsideal där fotbollsstjärnan sätts allt mer i fokus som det ”rätta 

utseendet” att eftersträva för ungdomen.39 Detta har även förstärks av den hälsotrend som 

blivit allt mer påtaglig i västvärlden som en kontrarörelse till övervikten.40 I program som 

MTV Footballer’s Cribs får vi se vad fotbollsstjärnan kan tänka sig att äta genom att en 

                                                 
34 MTV Footballers’ Cribs: avsnitt 1-3, 2005-08-08 - 2005-08-22. 
35 MTV Goal: avsnitt 1-2, 2005-11-20 - 2005-11-27.  
36 Whannel, s. 59. 
37 Champions League: Real Madrid – Arsenal 2006-02-21; Chelsea - FC Barcelona, 2006-02-22. 
38 MTV Goal: avsnitt 1-2, 
39 Seire A: Lazio – Milan, 2006-02-05. 
40 Redhead s. 90. 
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presentation av innehållet i dennes kylskåp.41 Den ökade tron på genetik och fysiskt ärftliga 

anlag för att högprestera inom fotbollen samt den ökade tillgången till information har fått allt 

fler ungdomar att förstå och acceptera att de helt enkelt aldrig har chansen att bli 

fotbollsstjärnor men om de tränar så kan de åtminstone se ut som sådana.42   

 
3.2.5 Glamor, mode och trend 
Fotbollen och dess stjärnor har kommit allt närmare nöjesindustrin, och med dessa avbildas 

fotbollstjärnorna allt mer som populärkulturens idoler. Fotbollsstjärnor räknas som starka 

trendsättare när det kommer till mode och trender och förknippas allt mer med det.43 Det är 

numera vanligt att en spelare ändrar frisyr varannan månad, skaffar sig trendiga tatueringar 

och kroppssmycken, samtidigt som klädstilar sätts i fokus. Det blir allt viktigare att projicera 

en åtråvärd och lockande image samt profil utanför planen.44 Ett konkret exempel på detta är 

när vi får följa med fotbollsstjärnan Manuele Blasi för att se på när han fixar en tatuering.45  

 
3.2.6 Sammanfattning        
Dagens fotbollsstjärnor avbildas på ett helt annat sätt i media och nya värden lyfts fram. De 

gamla värdena har inte försvunnit. De är kvar, men dessa värden har snarare satts ur fokus. 

Sedan mekaniseringen av det industrialistiska samhället har arbetarklassen genomgått en 

”Bourgeoisfisering” och övergått till mer serviceinriktade arbeten.46 I takt med detta har det 

post-industriella samhället och det tidiga informationssamhället lärt folk att vara cyniska och 

att söka efter sanningen under ytan. Gamla legender som tidigare ansågs orörliga kläs av och 

avmystifieras av media och samhället. I andra fall glöms de helt enkelt bort. Folket förstår att 

fotbollsstjärnan inte längre är en övermänniska utan vill att spelaren ska lyftas fram och 

skildras med alla sina styrkor och svagheter. Det är fortfarande eftersträvansvärt att vara en 

fotbollsstjärna men nu lyfts istället faktorer som framgång, kändisskap, glamour och rikedom 

fram som argument till varför någon skulle vilja sträva efter att bli en fotbollsstjärna.   

 

 
 
 

                                                 
41 MTV Footballers’ Cribs: avsnitt 1. 
42 MTV Goal: avsnitt 1-2. 
43 Fotbollsfeber: Del 1, 2004-05-19. 
44 MTV Footballers’ Cribs. 
45 MTV Goal: avsnitt 1-2. 
46 Redhead, s. 89-90. 
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3.3 Vilka faktorer har legat till grund för denna förändringsprocess? 
3.3.1 Hyperrealismen 
Enligt den postmoderne filosofen Jean Baudrillard så kan hyperrealismen definieras som 

någonting som är en simulation av någonting som aldrig existerat. Exempel på detta kan vara 

en dataretuscherad bild på en modell, ett nöjesprogram som skildrar nyhetsflödet i 

nöjesvärlden samt en syntetisk julgran av plast som ser bättre och mer perfekt ut än en riktig 

julgran någonsin kommer att kunna göra. Hyperrealismen baseras på att vi utsätts för en kopia 

och en tolkning av verkligheten så pass mycket genom tv och internet att vi inte längre lever i 

verkligheten utan i en kopia av den.47 Gränsen mellan verklighet och fiktion blir allt mer 

suddig. Det gränsområde som man kan beskriva som fiktiv/retuscherad verklighet blir alltmer 

påtagligt. Konceptet om absolutism och absoluta sanningar blir allt mer avklätt och där 

slutligen sanningen representeras i egenskap av det som är exponerat.  

 

Det kanske bästa exemplet ur fotbollsvärlden på detta är den omdebatterade Nikereklam som 

cirkulerade på internet under sensommaren 2005. Reklamen gestaltade fotbollsstjärnan 

Ronaldinho som skulle pröva ett par nya Nikeskor på en uppvärmning med klubblaget. 

Ronaldinho tar på sig skorna och börjar jonglera med bollen. Han jonglerar fram till 

straffområdeslinjen varpå han börjar bolla vägg med ribban. Tre gånger under sitt 

jongleringsnummer träffar han ribban så att bollen kommer tillbaks till honom i en perfekt 

båge. Detta väckte en stor debatt bland journalister, fotbollssupportrar och videoexperter ifall 

filmen var falsk eller äkta. Efter stor oenighet kontaktades Nike som till en början menade på 

att filmen var autentisk. Kritikerna var fortfarande tveksamma och krävde fler bevis och då 

erkände Nike motvilligt att filmen var delvis retuscherad men att Ronaldinho hade lyckats 

med det i verkligheten bara att man inte hade lyckats fånga det på kamera under rätta 

förhållanden. Samtidigt cirkulerade Nike en annan version som menade på att Ronaldinho 

delvis lyckats med konststycket fast inte i den frekvens som det visades på videon. På det 

viset lyckades Nike säga att videon både var fiktiv och verklig. Det här skapar ett underlag för 

en spelare med övertygelsen om att det går att göra i verkligheten kanske även lyckas med att 

utföra det. Med andra ord blir den ursprungliga fiktionen till en realitet.             

 
3.3.2 Kulturfusionen 
Under post-modernismens senare hälft (tidigt 90-tal) suddades gränserna bort allt mer mellan 

det man valt att kalla för hög och låg kultur. Traditionella högkulturella ämnen strävade allt 
                                                 
47 Wikpedia: <http://en.wikipedia.org/wiki/Hyperreality>, (2006-03-09). 
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mer efter att nå ut och exponeras till en större publik och på så sätt öka i popularitet. 

Samtidigt hade det under en längre tid växt en bohemisk fascination och känsla av solidaritet 

till lågkulturen hos konsteliten som blev allt mer påtaglig. Detta har bidragit till en 

mystifiering och intellektualisering av den tidigare ansedda osofistikerade lågkulturen.48  

 

För fotbollen tycker jag dock att den skillnaden inte är så påtaglig då fotbollen historiskt sätt 

både ansetts vara låg kultur och hög kultur, där det har pågått en ständig kamp om dess 

tillhörighet mellan de båda kulturnivåerna. Det gränsland fotbollen befinner sig i idag är 

möjligtvis det där den passar in som bäst. Den signifikanta skillnaden här är istället hur 

fotbollen har kommit och kommer allt närmare de olika populärkulturindustrierna film, musik 

och mode. Dessa industrier vävs samman allt mer och många av de symboliska gränser som 

existerade dem emellan har upphört. För 15 år sedan lyfte folk fortfarande på ögonbrynen då 

en modell försökte sig på att bli skådespelare eller då en skådespelare försökte spela in musik, 

men så är inte fallet längre. Dessutom har fotbollen kommit dessa närmare då 

fotbollstjärnorna drar sig allt närmare dessa kretsar i privatlivet och det har snarare blivit regel 

än undantag.49 En del fotbollsstjärnor har till och med gjort framträdanden som ”haute 

cauture” modeller eller skådespelare.50      

 
3.3.3 Informationsflödet 
Det ständigt ökande informationsflödet och den ständig växande efterfrågan på information 

om fotbollsstjärnor har lett till nyhetsbevakningen av dem har utökats. Från att förr i tiden i 

stora delar ägnat sig åt att fokusera på vad som skedde under matchens gång, finns det idag 

program som fokuserar sig uteslutande på fotbollsstjärnans privatliv.51 Det innebär att mer 

intima detaljer kommer till ytan som betonar fotbollsstjärnans mänsklighet.52  

   

3.3.4 Globaliseringen 
Globaliseringen har öppnat upp en större marknad för de allra största fotbollstjärnorna. 

Samtidigt har den lett till att den lokala fotbollsstjärnan och dess marknad har marginaliserats. 

En stor fotbollsstjärna är numera populär oavsett nationell, kulturell och etnisk bakgrund.53 

Det globaliserade samhället har bidragit till att det skapats en större gemensam värdegrund i 
                                                 
48 Redhead, s. 69-79. 
49 MTV Footballers’ Cribs: avsnitt 1-3. 
50 MTV Goal: avsnitt 1-2. 
51 Whannel, s. 41-42. 
52 Whannel, s. 59. 
53 Redhead, s. 102-103. 
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världen och en större homogenitet när det kommer till de värden som efterfrågas i 

exponeringen hos en fotbollsstjärna eller det som marknadsföringsbranschen skulle kalla för 

”starquality”.54 

 

 

4 Analys, diskussion och slutsats 
4.1 Fotbollsstjärnan och samhället 
I diskussionen presenteras ett antal faktorer, som jag anser kan ha en sammanhängande roll 

till studiens syfte och frågeställningar. I tidigare arbeten och forskning på området har det 

oftast påvisats att det är kommersialiseringen eller mediaexplosionen i samhället som har varit 

de bakomliggande orsakerna till detta. Jag vill framtona att dessa har spelat en avgörande roll, 

men när det kommer till mina frågeställningar anser jag att dessa spelar en bakomliggande 

roll till de samhälleliga mer idéideologiska faktorer som jag lyfter fram. Jag ser förändringen i 

synen på fotbollsstjärnan som en del av att samhällsklimatet förändras. Jag anser därför att 

resultaten i denna studie måste sättas i relation till det rådande samhällsklimatet. Whannel 

menar att fotbollen inte är transhistorisk eller transkulturell och därför måste sättet vi tolkar 

fotbollsstjärnan på samt varför vi gör det sättas i perspektiv till den samhällshistoriska tid vi 

lever i.55 

 

I och med kulturfusionen så tror jag att fotbollen kommer allt närmare 

underhållningsindustrin. Detta kan även ses som en liknelse till historien där sport för de 

gamla grekerna handlande till stor del om atletisk kroppsvård. Medan den senare under 

romartiden förenades med underhållning och blev ett spektakel i takt med de stora 

arenaspelens utveckling.56 Jag vill däremot framhålla att jag tror att fotbollen alltid har 

innehållit aspekter från båda dessa kulturer, men att på senare tid har det romerska arvet gjort 

sig allt tydligare påmint. Ytterligare en intressant aspekt av kulturfusionen som omnämns 

flitigt i litteraturen är fusionen mellan låg och hög kultur, där fotboll ansetts vara låg kultur 

och hur det allt mer blir accepterat som hög kultur. Då jag personligen anser att fotbollen 

alltid har pendlat mellan låg och hög kultur (även om den under långa tidsperioder har hållits 

gisslan av kulturerna) ser jag denna fusion som än mer naturlig. Steve Redhead analyserar en 

intervju ur dokumentären The passion of football med en bohemisk artist och hans orolighet 

                                                 
54 MTV Goal: avsnitt 1-2. 
55 Whannel,  introduction, s. 8.  
56 Whannel, introduction, s. 3. 
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kring fotbollens framtid. Artisten belyser här hur det som man kan kallas för 

arbetarklasskultur och dess traditionella betydelse är förankrat i fotbollen. Artisten 

romantiserar och mystifierar kring den stämning och atmosfär som denna kultur bidrog till att 

skapa kring fotbollen. Han är djupt orolig för ”bourgoifikation” av fotboll och förkunnar om 

sitt förakt inför media och kommersiella krafter som han tycker styr. Det ironiska i hela det 

här är att den bohemiska artisten inte inser att han är högst delaktig i förlossningen av det 

monster han nu föraktar. Då första steget till att arbetarklassens lågkultur ska finna acceptans 

hos de högre samhällsskikten och genomgå en klassresa är just de konstnärliga och 

bohemiska artisternas förkärlek till denna. Precis som med stadsdelarna Notting Hill (London) 

och Södermalm (Stockholm) som för 100 år sen var fattiga arbetarklasskvarter så var det de 

bohemiska artisternas förkärlek till dem som påbörjade kvarterens klassresa. Vidare belyses 

fenomenet att det är mer accepterat att idag kunna medge att man är fotbollssupporter i 

högkultur kretsar i England vilket tidigare skulle ses som hedonistiskt, osofistikerat och 

barbariskt.57 

 

Fotbollens relation till nöjesindustrin är intet nytt enligt Redhead. Steve Redhead menar att 

det redan på 60-talet fanns tydliga tendenser till detta. Då exempelvis Liverpoolfansen 

anammade diverse Beatlesmelodier i sina ramsor. Redhead menar istället på att 

hyperrealismen har bidragit till att fenomenet i sig har accelererat och blivit allt mer 

påtagligt.58 Det här fenomenet belyser Redhead i ett tidigare avsnitt där han menar att både 

journalisten och intervjuobjektet, den bohemiske artisten, hämmas av en medelklassbakgrund 

där de går och tror på en puritansk arbetarklasskultur orörd av samhälle och tidernas kulturella 

förändringar. Han skriver: ”representing, a middle class, artistic, bohemian interest in soccer 

fandom, articulate here a more widespread populist cultural belief in a ’real’ – or authentic – 

’working class’ soccer culture untouched by an evolutionary rationalising and technologically 

sophisticated ’modernity’ percieved to stem from either continental Europe or the USA”.59 

Detta är jag beredd att hålla med om då jag ser 60-talets George Best som kanske den allra 

första mediala fotbollsstjärnan och även en spelare som trivdes med sin celebritet och sitt 

kändisliv mer än med fotbollen som sport. Men då var det långt mellan de olika popidolerna 

och George Best sågs snarare som ett undantag och ett fenomen. Idag avlöser de mediala 

popstjärnorna varandra hela tiden. Whannel menar å andra sidan att det hela är mer ett 

                                                 
57 Redhead, s. 89-104. 
58 Redhead, s. 94. 
59 Redhead, s. 36. 
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mediafenomen då ’tabloidiseringen’ av tryckindustrin bär störst skuld till fotbollsstjärnans 

transformation. Här menar Whannel på att i och med televisionens inträde (lägg därtill texttv 

och internet) så har de tagit över allt mer om att rapportera och berätta om händelsen och detta 

är redan gamla nyheter innan det hinner komma ut i tidningsform. Därför tvingas tryckpressen 

att gräva efter annat stoff.60 Detta ser jag till viss del som en godtagbar förklaring men jag vill 

här belysa att det egentligen är i England där ’tabloidiseringen’ har exploderat som mest och 

detsamma går inte att säga för resten av världen. Därtill bör tilläggas att tryckpressen skulle 

kunna välja andra infallsvinklar och fördjupningsområden men antagligen valt 

’tabloidiseringen’ för att mätta efterfrågan från allmänheten. Då nu även TV-kanaler har 

börjat med liknande program och reportage tycker jag att argumentet blir något föråldrat.            

      

4.2 Diverse bidragande faktorer och deras efterverkningar 
Den mest påtagliga faktorn tror jag kommer att vara hyperrealismens inverkan på fotbollen 

och nöjesindustrin. Fotbollen som alltid varit en sport djupt förankrad i tradition har därför 

präglats av en fascination med nostalgi och sentimentalitet för de mest banala platser och 

föremål. Hyperrealismen angriper denna traditionsgrund och kommer i många fall att sätta 

den ur spel. Tidigare klubbar, arenor och turneringar vars status och förankring varit intimt 

sammanslutna med folklig tradition kommer nu att utsättas för konkurrens av nyare, 

modernare, trendigare och mer ambitiösa substitut. Dessa skulle i en tidigare tid nonchaleras 

som temporära imitatörer och posörer av de traditionella originalen. I en tid där historien 

tolkas konstant för att bäst passa in på nuet skulle dessa nya klubbar, turneringar och arenor 

ses som logiska efterföljare till de mer traditionella alternativen. Därför kommer 

möjligheterna till att etablera sig och uppnå en snabb förankring att öka.  

 

Jag tycker att man även kan se ett tydligt resultat på hur media väljer att relatera gamla 

fotbollsstjärnor till dagens. Tidigare hade de gamla stjärnorna en nästan odödlig status hos 

diverse tidskrifter och dagstidningar som försökte sig på att göra top10 listor med legenderna. 

Det slutade alltid med att silverhjältarna från 1958 alltid dominerade listorna när media skulle 

utse Sveriges främsta fotbollsspelare genom tiderna. När slutligen förbundet bestämde sig för 

att dela ut ett sådant pris och använde sig av en folkomröstning med nominerade kandidater 

framtagna av så kallade ”experter” från förbundet och media, så var det många i Sverige som 

chockades när Henrik ”Henke” Larsson blev tidernas fotbollspelare och inte någon av de 

gamla silverhjältarna som för övrigt dominerade nomineringslistan. En del cyniker menade att 
                                                 
60 Whannel, s. 59. 
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fokuseringen på nuet numera var så stark att ifall Zlatan Ibrahimovic (spelaren som fick 

guldbollen) hade funnits med bland de nominerade skulle denne vunnit omröstningen. Fem år 

tidigare fanns inte Henrik Larsson med i den drömtrupp som journalister hade kartlagt över de 

bästa svenska fotbollsproffsen genom tiderna. Tilläggas bör att denna upplaga tog upp hela 

fyra spelare från bronslaget från VM 94 men nomineringarna till tidernas bästa spelare endast 

hade med en.61  

 

I och med att fotbollsstjärnan allt mer ses som en individuell yrkesutövare växer 

problematiken med imagerättigheter. Inkomsten av TV-rättigheter utgör en allt större del av 

den totala inkomsten hos klubbarna och där debatten i samband med det ökade 

informationsflödet är allt starkare kring vem som har rätt att använda vems namn. Det här 

utgör en framtida konfliktsituation för klubbar, spelare, förbund och sponsorer. Sponsorer 

söker i allt större utsträckning möjligheten att få exklusivitet inom sitt marknadssegment när 

de marknadsför något. När det kommer till idrottsföretag kan detta te sig paradoxalt. Då stora 

stjärnor som Beckham under ett tag representerades av inte mindre än 3 märken. Han hade ett 

personligt avtal med Adidas, samtidigt som klubben han spelade för hade avtal med Nike 

(Manchester United) och förbundet/landslaget avtal med Umbro. Ett färskare exempel är den 

italienska Juventuslegenden Alessandro Del Piero som för tillfället har ett individuellt 

kontrakt med Adidas, spelar för en klubb som sponsras av Nike (Juventus) och ett landslag 

som sponsras av Puma.  Detta kan mycket väl bli nästa stora symboliska tvist inom fotbollen 

där spelaren och dennes individuella rätt att profilera sig själv ställs mot klubbens krav på 

denne. Brasilien som anses vara världsledande på fotbollsspelare då man både innehar en vass 

spets och otrolig bredd, slöt under slutet av 90-talet ett stort avtal med Nike. Efter avtalet har 

det brasilianska landslaget och u-landslaget utövat påtryckningar på att deras stjärnor inte ska 

skriva individuella avtal med konkurrerande företag. På grund av sin bredd skulle Brasilien 

även kunna ha ’råd’ att ’peta’ så kallade stjärnor som skriver avtal som påverkar 

exklusiviteten.  

 

 
4.3 Slutsatser 
I det moderna media samhället gäller det först och främst som fotbollsstjärna att synas. Syns 

du så finns du. När fotbollsstjärnan syns måste den se till att utföra något minnesvärt så att 

denne blir ihågkommen. Det minnesvärda kan vara att fotbollsstjärnan gör en bra presentation 

                                                 
61 Gunnar Persson, s. 90-97. 
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i en match, ändrar sitt utseende, har en tilltalande estetik eller skapar rubriker genom att göra 

någonting på eller utanför planen. Det viktigaste är att det antingen är chockerande eller 

sensationellt (eller åtminstone kan framställas på det viset av media). Med det ökade 

informationsflödet som människor utsätts för, så blir det allt lättare att glömma bort eller 

filtrera bort saker man anser vara irrelevanta. Därför är det inte längre tillräckligt med att 

synas utan man ska helst bli ihågkommen också.  

 

Om möjligheten finns så framställs fotbollsstjärnan helst som både hjälte och antihjälte på en 

och samma gång. På så sätt ökar stjärnas spektrum av handlingsmöjligheter där denne kan 

chocka eller skapa sensation åt och för folket. Detta mystifierar fotbollsstjärnan och gör denne 

mer svårläst vilket i sin tur innebär att det blir lättare att skapa sensation och chocka publiken.  

Fotbollsstjärnan står inför ett tilltrasslat dilemma. Han förväntas vara en förebild (hjälte) med 

traditionella värdegrunder åt småbarnen och deras föräldrar samtidigt som han förväntas vara 

en rebell och en ”bad boy” (antihjälte) åt tonåringarna som förväntar sig att han ska tänja och 

rucka på de moraliska ramar som samhället har satt upp. Av studien framgår det även, att 

mycket tyder på att fotbollsstjärnan kommer att allt mer ta över den roll  ”playboy” som 

tidigare var reserverade för skådespelare så som James Dean och Steve McQueen och senare 

också av musikartister (rockstjärnor). 

 

Fotbollsstjärnan ses därför idag som en trendig, modemedveten, målmedveten, ambitiös och 

professionell stjärna. Den största signifikanta skillnaden som skiljer fotbollsstjärnan som 

populär kulturstjärna från dess föregångare (skådespelaren och musikern) är att 

fotbollsstjärnan kombinerar populärkulturens ”star quality” med sitt arbete fotbollen. Fotboll 

som arbete är ganska slentrian och vardagsmässigt där det krävs disciplin och god hälsa. Detta 

misstänker jag gör att fotbollsstjärnan är lättare att identifiera sig med än musikern och 

skådespelarna vars arbetsbelastning är av en mer abstrakt varierande och skiftande karaktär. 

  

4.3.1 Kritisk granskning 
Jag har en del kritiska reservationer och synpunkter jag kommer att lyfta fram i studien. Jag 

kommer att lyfta fram dem i logisk ordning. Jag börjar därför med att påvisa vad som var 

bristfälligt, till varför det var det och slutligen gå in på alternativa förhållningssätt och extra 

insatser man skulle kunna genomföra med studien. 
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Den skrivna delen av källmaterialet är till största delen baserad på engelsk och svensk 

litteratur. Påföljden av detta kan vara att man kan åka på så kallade systematiska fel i 

validiteten. Det finns en del undantag i litteraturen som den intervju, samt de utdrag jag har 

från franska och italienska idéfilosofer. Dessa filosofer tacklar den globala 

samhällsutvecklingen på ett globalt plan. Problematiken med litteraturen blir mest påtaglig 

vid den historiska beskrivningen av den traditionella fotbollsstjärnan. Här blir det svårt att få 

med en allmängiltig beskrivning då jag misstänker att lokalförankringen var mer substantiell 

och värden och värderingar kunde skilja sig markant från kultur till kultur. Den här 

problematiken har jag nedan försökt tygla med hjälp av mina observationer.  

 

Observationerna lider av en liknande problematik. Här är TV-produktionerna enbart svenska 

eller engelska. Anledningarna till detta är flera, bland annat tillgänglighet, kunskap om andra 

källor men framför allt språket där TV-produktioner på annat språk än svenska och engelska 

skulle försämra min observationsförmåga avsevärt. I den historiska studien där jag kartlägger 

vilka värden den traditionella fotbollsstjärnan förknippas med har jag försökt tygla detta 

problem genom att medvetet välja bort matcher med nationen England, för att på så sätt bidra 

till en större bredd och tygla hotet med de systematiska felen. Jag har även i mitt val av 

mästerskapsanalysen valt två värdnationer utanför Europa. I den delen av observationen där 

jag har analyserat den moderna fotbollsstjärnan tycker jag att det här problemet är mindre 

påtagligt då det främst drabbas av den lokalförankring som var påtaglig förr i tiden. I de 

observationer där jag observerar den moderna fotbollsstjärnan är TV-produktionerna än en 

gång begränsade till två länder. Detta till trots är matcherna jag har skildrat av internationell 

karaktär där både engelska, norska, danska, svenska, italienska och spanska lag har visats. 

Dokumentären som jag har observerat skildrar fotbollen från ett väldigt globalt perspektiv och 

fokuserar endast i liten grad på Sverige. De två populärkulturella program som jag har skildrat 

(MTV goal och MTV Footballer’s Cribs) var producerade i England. Här tror jag dock att 

problematiken med systematiska fel löser sig själv då programmet MTV Goal skildrar 10 

fotbollspelare som härstammar från tre olika kontinenter och med 10 olika nationaliteter 

(Japan, Holland, Argentina, Brasilien, Frankrike, England, Italien, Spanien, Portugal och 

Tyskland). Dessutom genomförs reportagen på spelarnas modersmål så att spontaniteten inte 

går förlorad.   

Det skulle finnas möjlighet att begränsa de systematiska felen än mer, genom att utöka den 

historiska forskningen till fler länder. Här begränsades jag av faktorer som tillgång till 

material, språkkunskap, och sist men inte minst tid som är den främsta begränsande faktorn. 
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Då fokus och syftet i min studie ligger i nuet vill jag inte ägna historien allt för mycket tid. Då 

datainsamlingsperioden redan utgjorde huvuddelen av den tid jag ägnat åt studien skulle jag 

ha varit tvungen att äventyra djupet i studien vilket jag anser skulle ha varit mer skadligt.  

  

Med mer tid skulle både djupet och bredden i studien kunnat förstärkas ytterligare. Trots att 

djupet i studien i min mening redan är påtagligt skulle man vidare kunna utveckla detta. 

Genom att genomföra intervjuer med en del intressanta personer från studien, där en intervju 

med ansvarig producent för de populärkulturella programmen skulle vara det mest intressanta 

då MTV har varit branschledande på populärkultur i över 20 år. Även en intervju med en av 

dessa moderna fotbollsstjärnor och dennes syn på förändringen skulle kunna vara intressant 

för studien. Slutligen skulle det vara intressant att höra vad en del av de forskare och 

postmodernister som jag använt mig av i studien skulle kunna tillägga till forskningen genom 

att sätta fokus på just det utgångsläge som studiens syfte utgår ifrån.                    

 

4.3.2 Framtida forskning 
Det har gjorts en hel del forskning på ämnet samhälle och fotboll. Forskningen som har 

bedrivits har haft olika utgångspunkter alltifrån ungdomskultur till könsstrukturer och 

samhällets föreställningar om vad som är maskulint och feminint. Oftast har forskningen 

använt antingen media som utgångspunkt eller marknaden och dess kommersiella krafter och 

hur en av dessa eller båda styr fotbollens utveckling. Personligen tycker jag att det saknas 

forskning som använder samhällsstrukturen som utgångspunkt och relaterar den till fotbollen 

och ser sådana faktorer som ändrande könsroller, ungdomskulturens utveckling, kommersiella 

krafter, och media som oundvikliga följder av detta. Det vore intressant om det bedrevs 

forskning som utgick ifrån hur det globaliserade informationssamhället påverkat bilden av 

fotbollsstjärnan samt i vilken riktning den bilden skulle röra sig. Jag skulle även efterlysa mer 

forskning från fler länder, gärna traditionella sydamerikanska fotbollsländer så som 

Argentina, Brasilien och Uruguay genom att kunna läsa utifrån deras perspektiv hur denna 

process har fungerat. Det här är av intresse för att dessa länder befinner sig i ett tidigare 

stadium av samhällsutvecklingen samtidigt som fotbollen haft en kraftig kulturell ställning 

där. För att bäst beskriva ett globalt fenomen som detta skulle det även krävas att forskningen 

bedrevs i samarbete mellan forskare på flera kontinenter samtidigt för att skapa en global bild 

och en mer korrekt historieskrivning. Detta eftersom risken finns att hermeneutiken i den här 

sortens forskning riskerar att bli väldigt nyanserad och förblindad av den egna 

lokalförankringen. Detta skulle tveklöst stärka validiteten avsevärt.           
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Käll- och litteraturförteckning 
 

Otryckta källor 
 
Videoobservationer 

 
STATENS Ljud och Bild Arkiv, Karlavägen 98, Stockholm (observations tid: under 

hela februari): 

 

SVT: Fotbollsfeber (Del 1:4 Giganternas kamp), 2004-05-19, 20:00-21:00 

SVT: Fotbollsfeber (Del 2:4, Drömfabriken), 2004-05-26, 20:00-21:00 

SVT2: Fotbollsfeber (Del 3:4 Medicinmännen), 2004-06-02, 20:00-21:00 

SVT2: Fotbollsfeber (Del 4:4 Gudfadern), 2004-06-09, 20:00-21:00 

Fotbolls-VM: Brasilien - Italien (direktsändning),1970-06-21 

Fotbolls-VM: Uruguay - Sverige, 1970-06-10 

Fotbolls-VM: Brasilien - Sovjet, 1982-06-14 

Fotbolls-VM: Brasilien - Argentina,1982-07-02 

Fotbolls-VM: Italien - Polen,1982-07-08 

Fotbolls-VM: Italien - Västtyskland,1982-07-11 

Fotbolls-VM: Mexiko - Bulgarien,1994-07-05 

Fotbolls-VM: Holland - Brasilien,1994-07-09 

Fotbolls-VM: Sverige - Bulgarien,1994-07-16 

 

Andra arkiverade källor (inspelade program hos bekanta): 

 

MTV GOAL (10 Young Players. 1 Elite Team. 1 Goal.) 

Avsnitt I  

MTV 2005-11-20 (Storbritannien)  

 

MTV GOAL (10 Young Players. 1 Elite Team. 1 Goal.) 
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Avsnitt II  

MTV 2005-11-27 (Storbritannien) 

 

 

MTV Footballers’ Cribs 

Avsnitt I 

MTV 2005-08-08 (Storbritannien) 

 

MTV Footballers’ Cribs 

Avsnitt II 

MTV 2005-08-15 (Storbritannien) 

 

MTV Footballers’ Cribs 

Avsnitt III 

MTV: 2005-08-22 (Storbritannien) 

 

Livesändningar (inkl. studio produktion): 

 
UEFA, Champions League, Åttondelsfinaler: Real Madrid – Arsenal, ZTV (2006-02-21,  

20:30 – 23:00) 

UEFA, Champions League, Åttondelsfinaler: Chelsea - FC Barcelona, ZTV (2006-02-22, 

20:30 – 23:00) 

UEFA, Champions League, Åttondelsfinaler: FC Barcelona - Chelsea, ZTV (2006-03-07, 

20:30 – 23:00) 

UEFA, Champions League, Åttondelsfinaler: Arsenal - Real Madrid, ZTV (2006-03-08, 

20:30 - 23:00) 

Tipssöndag, Serie A: Lazio - Milan, TV4+ (2006-02-05 (svårt att ange tid då sändningen 

mixas med spanska ligan)) 

Tipssöndag, Serie A: Treviso - Parma, TV4 (2006-02-19, 14:30 - 17:00) 

Tipssöndag, Serie A: Lazio - Roma, TV4+ (2006-02-26 (svårt att ange tid då sändningen 

mixas med spanska ligan)) 

Tipssöndag, Serie A: Lecce - Palermo, TV4 (2006-03-05, 14:30 - 17:00) 

 

La Liga, Spanska Primera Division: Deportivo – Valencia, TV4+ (2006-02-04, 22:00-23:55) 
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La Liga, Spanska Primera Division: FC Barcelona - At. Madrid, TV4+ (2006-02-05, 19:00-

20:55) 

 

La Liga, Spanska Primera Division: At. Bilbao – R. Madrid, TV4+ 2006-02-11, 19:00-20:55 

 

La Liga, Spanska Primera Division: R. Sociedad – Valencia, TV4+ 2006-02-19, 21:00-22:55 

 

La Liga, Spanska Primera Division: Mallorca – R. Madrid, TV4+ 2006-02-26, 21:00-22:55 

 

Royal League 

Observering av följande matcher under 2006 (kronologisk ordning): 

FC Köpenhamn – Kalmar FF 

Vålereänga – Hammarby IF 

FC Köpenhamn – Hammarby IF 

Våleränga – Djurgårdens IF 

(till samtliga matcher saknas datum och tid då jag dessvärre inte lyckats få fram dessa) 
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http://en.wikipedia.org/wiki/Corinthians_F.C. (2006-03-09) 

 

Wikipedia: ”Amateurism”, 2006-02-13 
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KÄLL- OCH LITTERATURSÖKNING 

 

Frågeställningar:  

• Vilka värden och värdegrunder förknippades den traditionella fotbollsstjärnan med? 

• Vilka värden och värdegrunder förknippas den nya fotbollsstjärnan med? 

• Vilka faktorer har legat till grund för denna förändringsprocess? 

 

VAD? 

Ämnesord Synonymer 

Fotboll och samhällslära  

Fotboll i relation till media 

Maktfaktorer inom fotbollen 

Tidigare världsmästerskap 

Fotboll och sociologi 

Fotboll och media 

Fotboll och makt 

Fotboll och VM 

 

VARFÖR? 

Jag har valt att använda mig av dessa ämnesord då mitt arbete handlar om fotboll och fotbollsstjärnan 

ur ett samhällsperspektiv. Media speglar fotbollen och fotbollsstjärnan och det är även via 

mediematerial som jag har gjort mina observationer. Forskare letar oftast efter maktfaktorer när de 

analyserar de kausala samband som styr fotbollen.  Slutligen har jag sökt på fotbolls-VM för att hitta 

tidigare material. Jag har även genomfört en del sökningar på populära sökmotorer på internet men 

dessa har varit av mindre betydelse för studien. 

 

HUR? 

Databas Söksträng Antal  

träffar 

GIH Biblioteket 

GIH Biblioteket 

GIH Biblioteket 

Fotboll Sociologi 

Fotboll Media 

Fotboll Makt 

21 

22 

9 

SVT:s Internarkiv 

SVT:s Internarkiv 

Fotboll AND Makt 

VM AND Fotboll 

45 

Varierande 
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KOMMENTARER:  

När jag sökte i SVT:s intranätarkiv på Statens ljud- och bildarkiv så använde jag mig av 

tidsbegränsningar för att få träffar för rätt VM och så vidare. Det vill säga att ville jag se på VM -82 

så sökte jag bara i arkivet mellan maj -82 och augusti -82 (eftersom VM oftast spelas månaderna juni 

och juli). Därför varierade träffarna på VM AND Fotboll beroende på vilket mästerskap jag sökte.  

 

 


