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Svensk herrfotboll anses ibland vara en ovanligt god arena för integration. På fotbollsplanen spelar 

ju bakgrunden ingen roll, kan det heta. Tidigare forskning i bland annat USA har emellertid visat att 

minoriteter ofta varit kraftigt underrepresenterade i de mest inflytelserika positionerna inom olika 

lagidrotter. Detta fenomen har kallats för stacking. Syftet med den här uppsatsen är att undersöka 

om stacking förekommer också i svensk herrfotboll. Korstabellanalyser visade att så i hög 

utsträckning var fallet, åtminstone under de åtta omgångar av Allsvenskan 2012 som undersöktes. 

Minoritetsspelare var således underrepresenterade i de mest inflytelserika positionerna, medan 

”helsvenska” spelare var överrepresenterade i dessa positioner. Vidare diskuteras det i uppsatsen 

vad detta kan tänkas bero på. Vissa forskare har menat att det beror på diskriminering inom idrotten, 

andra att det beror på andra faktorer. Jag argumenterar i den här uppsatsen för att de 

stackingmönster som finns i svensk fotboll framför allt beror på stereotypa föreställningar om 

minoritetsspelare; stereotypa föreställningar som, menar jag, leder till att minoritetsspelare redan i 

väldigt tidig ålder exkluderas från de mest inflytelserika positionerna. Det behövs dock mer 

forskning för att kunna stödja detta.

Nyckelord: stacking, fotboll, diskriminering
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1. Inledning

1.1. Nedslag i den svenska fotbollshösten 2012

Hösten 2012 spelade det svenska herrlandslaget i fotboll två omtalade landskamper. Först den så 

kallade bragden i Berlin, då de under en VM-kvalmatch under den sista, tämligen dramatiska, 

halvtimmen vände ett fyramålsunderläge mot Tyskland till det oavgjorda slutresultatet 4-4. Därefter  

följde den – kanske framför allt på grund av att den svenske lagkaptenen Zlatan Ibrahimović gjorde 

fyra mål – omtalade 4-2-segern mot England under invigningsmatchen av Sveriges nya 

nationalarena Friends Arena. Med anledning av att landslaget under dessa båda matcher bestod av 

flera spelare med utländsk bakgrund, definierat som att man antingen är född i ett annat land än 

Sverige och/eller har minst en förälder som är det, passade en del svenska spelare efter 

Englandsmatchen på att ge en känga till partiet Sverigedemokraterna.1 Bland annat sa mittfältaren 

Pontus Wernbloom till tidningen Aftonbladet: ”Det här var de nog inte nöjda med, idioterna! Det är 

jävligt skönt att det blir så här. Det sorgliga är att folk röstar på dem ändå” och fortsatte: ”Jag 

hoppas han [Zlatan] täppte till truten på dem. Det finns inget bättre sätt” (Flinck & Wagner 2012).

Med viss rätt brukar fotbollen också ofta anses vara en ovanligt god arena för integration. Ledande 

företrädare inom Riksidrottsförbundet brukar till och med betrakta svensk herrfotboll som ”ett 

flaggskepp i integrationssammanhang” (Fundberg & Lagergren 2012, s. 22). Fotbollen utgör, menar 

sociologen Tomas Peterson (2000), en potentiell mötesplats på vilken barn och ungdomar, 

oberoende av bakgrund, kan träffas och ägna sig åt en verksamhet vars form och innehåll man är 

överens om. På så vis anses fotbollen ofta ha en integrerande effekt eftersom bakgrunden – 

åtminstone enligt vissa – inte spelar någon roll på fotbollsplanen.

1.2. Syften och frågeställningar

I den här uppsatsen vill jag problematisera bilden av att människors bakgrund inte spelar någon roll 

på fotbollsplanen. Tittar man närmare på vilka positioner de svenska spelarna med utländsk 

bakgrund spelade på under matcherna mot Tyskland och England var ingen av dessa spelare 

tilldelade någon av positionerna målvakt, mittback eller innermittfältare – de positionerna var 

enbart tilldelade spelare med föreställd ”helsvensk” bakgrund.2 Är detta en slump, eller beror det i 

själva verket på att seglivade strukturer med rasistiska förtecken blandar sig i och påverkar vilka 

positioner spelare tilldelas på fotbollsplanen? Fenomenet att spelare från olika minoritetsgrupper 

1
Inom detta parti (SD) briserade ungefär samtidigt den så kallade järnrörsskandalen, vilken i korthet gick ut på att 
ledande företrädare för SD hade fångats på film när de under en utekväll använde rasistiska glåpord om människor 
med utländsk bakgrund, varpå företrädarna för SD sedan beväpnade sig med järnrör.

2
Notering jag själv gjorde under matcherna i samband med att jag hade påbörjat arbetet med den här uppsatsen.
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inom lagidrotter tenderar att tilldelas vissa positioner men exkluderas från andra har nämligen, i 

enlighet med omfattande internationell forskning, ofta ansetts vara en form av diskriminering (se 

t.ex. Melnick 1988; Gonzalés 1996; Malcolm 1997; Hawkins 2002). Fenomenet har kallats för 

stacking och utgör, inom kontexten svensk herrfotboll, vad jag vill undersöka i denna uppsats.

Mitt främsta syfte är att undersöka huruvida stacking  – definierat som oproportionerlig 

positionsfördelning inom lagidrott baserad på spelares hudfärg och etniska bakgrund (Norris & 

Jones 1998) – förekom i herrallsvenskan säsongen 2012. Det andra syftet är att undersöka hur 

stackingmönstren – om det fanns några – tog sig uttryck. Närmare bestämt: vilka positioner var 

majoritets- respektive minoritetsspelare över- och/eller underrepresenterade på? Finns det några 

gemensamma kännetecken för dessa positioner? Tidigare forskning har visat att olika minoriteter 

tenderar att vara över- och/eller underrepresenterade på olika positioner (se t.ex. Gonzalés 1996). 

Fanns sådana tendenser i Allsvenskan 2012?

Vidare syftar uppsatsen till att diskutera varför – om stacking förekom – det förhåller sig så att 

spelare med olika etnisk bakgrund var över- och/eller underrepresenterade på vissa positioner på 

planen. De dominerande förklaringsmodellerna inom samhällsvetenskapen har utgått från så kallade 

sociala stängningsteorier. Dessa menar att stacking främst beror på diskriminering inom idrotten 

som grundar sig på stereotypa föreställningar om spelare med annorlunda etnisk bakgrund och 

mörkare hudfärg än majoritetsbefolkningen, vilket leder till att minoritetsspelare tenderar att 

tilldelas de minst inflytelserika positionerna (Sack, Singh & Thiel 2005, s. 302). Denna 

förklaringsmodell, som jag själv ansluter mig till, har emellertid inte stått oemotsagd. En annan 

kategori teorier, så kallade humankapitalsteorier, menar istället att stacking inte främst beror på 

diskriminering inom idrott, utan på andra samhälleliga faktorer (Ibid). Ett exempel på en sådan teori 

är ekonomen Marshall H. Medoffs så kallade ekonomiska hypotes (Medoff 1976). Inom ramen för 

den här uppsatsen kommer jag därför diskutera hur fördelningen av positioner såg ut i 

herrallsvenskan 2012 i förhållande till dessa två rivaliserande kategorier teorier. I denna diskussion 

kommer jag också att diskutera hur sociologen Norbert Elias' figurationssociologi kan användas för 

att förklara stacking.

Sammantaget mynnar ovanstående syften ut i att uppsatsen ska besvara följande frågeställningar:

• Existerade fenomenet stacking i herrallsvenskan 2012, och hur tog det sig i så fall uttryck?

• Om stacking existerade, vad berodde det på?
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1.3. Begränsningar och avgränsningar

Med tanke på det empiriska materialet uppsatsen vilar på bör det sägas något om detta i relation till 

frågeställningarna. Empirin utgörs framför allt av uppgifter om spelare som spelade i Allsvenskan 

säsongen 2012. Vad jag har tagit reda på är spelarnas huvudsakliga position och deras etniska 

bakgrund, för att genom korstabeller se om det finns något samband mellan dessa variabler. På så 

vis kan jag genom min empiri besvara den första frågeställningen. När det kommer till den andra 

frågeställningen har jag ingen egen empiri som fullt ut kan besvara denna. Därför kommer mitt svar 

på denna frågeställning vara en mer teoretisk diskussion som bland annat baserar sig på Elias' 

figurationssociologi.

Mitt empiriska material är att betrakta som kvantitativt i den bemärkelsen att det utgörs av insamlat 

material som har kodats om till siffror och därefter bildat en databas i ett statistikprogram. Det är 

emellertid också att betrakta som kvalitativt eftersom det rör sig om ett speciellt material i ett 

speciellt sammanhang. Det är med andra ord inget stickprov ur en större population, utan en 

population i sig självt, vilket innebär att några ansatser till statistisk generalisering inte kan göras. 

Det går därmed till exempel inte att generalisera resultaten till fotboll på lägre nivåer, exempelvis 

till så kallad pojkfotboll. Detta är givetvis en begränsning i sig eftersom det hade varit oerhört 

värdefullt att veta om det finns en kontinuitet beträffande eventuella stackingmönster genom 

fotbollens selektionssystem – särskilt för att kunna besvara min andra frågeställning.

Inom ramen för denna uppsats har jag inte heller haft möjlighet att titta närmare på hur eventuella 

stackingmönster har förändrats över tid inom svensk fotboll.

Till sist har jag inte gjort några multivariata analyser av spelarna i min databas. Det har tidigare 

gjorts i stackingstudier av baseboll och visat att om man tar hänsyn till spelarnas olika attribut, 

såsom snabbhet och teknisk skicklighet, så försvinner mycket av variabeln etnisk bakgrunds 

förklaringskraft beträffande vilka positioner spelarna varit tilldelade (Margolis & Pilavin 1999; 

Sack, Singh & Thiel 2005). Sådana resultat har, i enlighet med humankapitalsteorierna, tolkats som 

att diskrimineringen inom åtminstone elitidrotten kanske inte är så stor som man tidigare trott 

(Ibid). Jag kommer i min diskussion emellertid att argumentera för att den här typen av multivariata 

analyser i stackingstudier kan vara vilseledande, eftersom de bortser från de selektionsprocesser 

som leder fram till vilka spelare som över huvud taget finns med i det undersökta materialet. Därför 

behöver, menar jag, omständigheten att jag inte gjort några multivariata analyser i den här 

uppsatsen inte betraktas som en begränsning i sig.
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1.4. Uppsatsens fortsatta upplägg

Närmast följer en bakgrund och genomgång av tidigare forskning om stacking. Här kommer jag 

framför allt att fokusera på tidigare forskning om stacking i fotboll. Sedan följer ett avsnitt som 

redogör för och diskuterar uppsatsens metod. Efter det följer ett avsnitt där olika teoretiska 

perspektiv på stacking behandlas mer ingående, samt en presentation av Elias' figurationssociologi. 

Därefter kommer uppsatsens resultat att presenteras och analyseras, följt av en diskussion i vilken 

jag kommer att diskutera de olika teoriernas förklaringskraft. Denna diskussion kommer landa i en 

hypotes och förslag på vidare forskning. Uppsatsen avslutas sedan med en sammanfattning.

2. Tidigare forskning

Stacking har studerats åtminstone sedan sociologerna John W. Loy och Joseph F. McElvogue (1970) 

i början av 1970-talet publicerade en artikel om fenomenet i idrotterna amerikansk fotboll och 

baseboll. Efter denna studie har en lång rad andra stackingstudier följt. Framför allt i USA och med 

fokus på amerikanska idrotter, men också i andra länder – vad jag har kunnat se nästan uteslutande 

engelsktalande – och med fokus på andra idrotter. För att nämna några exempel, som inte rör 

baseboll eller amerikansk fotboll, har det gjorts studier om stacking i bland annat cricket i England 

(Malcolm 1997), rugby i Australien (Hallinan 1991), netball för damer i Nya Zeeland (Melnick 

1996) och nordamerikansk ishockey (Lavoie 1989).

Den vanligaste förklaringen har, som jag tidigare har nämnt, varit att stacking är en form av 

diskriminering gentemot minoriteter, eftersom de har tenderat att tilldelas de minst inflytelserika 

positionerna inom olika idrotter. Mer exakt har minoriteter tenderat att tilldelas icke-centrala 

positioner i olika idrotter. Kännetecknande för dessa positioner har ofta varit att de ansetts kräva 

förmågor som snabbhet och andra fysiska attribut, medan de däremot inte i lika hög utsträckning 

har ansetts kräva olika mentala förmågor, såsom exempelvis disciplin och samarbetsförmåga. Detta 

har, i enlighet med sociala stängningsteorier, ansetts korrelera med en stereotyp bild av svarta 

idrottare som, kort sagt, utgår från att svarta idrottare i regel skulle vara starka och snabba men 

mindre intelligenta och mer oberäkneliga än vita idrottare (Leonard, II & Phillips 1997).

Sedan mitten av 1990-talet har utgivna studier av stacking, delvis beroende på att mönstren blivit 

svagare, minskat i antal. Detta behöver emellertid inte med säkerhet bero på att diskrimineringen – 

förutsatt att stacking beror på diskriminering – av minoriteter har upphört eller avtagit, utan kan 

också, vilket idrottsforskaren Billy Hawkins (2002, s. 154) påpekar, bero på att synen på olika 

positioner och deras karaktär har förändrats.
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2.1. Stacking inom fotboll

Studier av stacking inom fotboll är vad jag har kunnat se inte lika vanliga som de rörande 

fenomenet i olika amerikanska idrotter. Vissa forskare har till och med sagt att det kan vara 

problematiskt att över huvud taget göra studier av stacking i en så dynamisk idrott som fotboll, 

eftersom fotbollen inte har så fixerade positioner som exempelvis basebollen har. Några studier av 

stacking inom engelsk fotboll har emellertid gjorts (Maguire 1988; Melnick 1988; Norris & Jones 

1998). Dessa pekar på att det verkar finnas stackingmönster också inom fotbollen. Hur dessa har 

sett ut har dock i viss utsträckning varierat. Denna variation kan emellertid i viss mån förklaras av 

att själva kategoriseringen av spelarnas positioner har varit annorlunda i de olika studierna. I den 

här uppsatsen kommer jag att använda mig av samma kategoriseringsmodell av positioner som  

idrottssociologerna J. Norris och R.L. Jones (1998) använde sig av i sin studie av stackingmönster i 

engelsk fotboll säsongen 1994/1995. Denna studie, vars empiriska material var mycket omfattande i 

jämförelse med många andra stackingstudier, innefattade sammanlagt 1937 spelare vilka spelade 

klubblagsfotboll på olika nivåer i England, men också en enkätundersökning bland tränare och 

videoanalyser av inspelade fotbollsmatcher. På så vis kunde Norris och Jones genom 

enkätundersökningen få en klarare bild av hur tränare resonerade beträffande olika positioner samt 

genom videoanalyserna se i vilken utsträckning och på vilket sätt spelare i olika positioner 

påverkade spelet på planen.

Den för min del kanske viktigaste slutsatsen som drogs i denna studie var att stacking i fotboll 

kunde relateras till positioners centralitet. Med centrala positioner, inom ett standardiserat 4-4-2-

spelsystem, avsågs här målvaktspositionen, mittbackspositionen och innermittfältspositionen, 

medan det med icke-centrala positioner avsågs positionerna ytterback, yttermittfältare och anfallare. 

Videoanalyserna visade att spelare i centrala positioner tenderade att vara mer delaktiga och på så 

vis också mer inflytelserika i matcherna än spelare i icke-centrala positioner. Samtidigt visade 

enkätundersökningen att tränarna ansåg att spelare i centrala positioner var viktigare för laget än 

spelare i icke-centrala positioner. Detta dock med ett viktigt undantag: anfallspositionen ansågs, 

efter mittbackarna och målvakten, av tränarna vara den tredje viktigaste positionen. Av sjunkande 

vikt ansågs sedan innermittfältspositionen, ytterbackspositionen och, av tränarna ansedd som den 

minst viktiga positionen, yttermittfältspositionen vara.

Vad gäller resultaten i Norris och Jones studie visade också dessa att stackingmönstren i hög grad 

följde positioners centralitet. Ungefär 44% av de vita spelarna var tilldelade de mer inflytelserika 

centrala positionerna, medan bara ungefär 28% av de svarta spelarna var tilldelade dessa. Särskilt 
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anmärkningsvärda mönster gällde målvaktspositionen, innermittfältspositionen och 

anfallspositionen. Endast 1,3% av de svarta spelarna var målvakter, jämfört med 9,2% för de vita 

spelarna, samtidigt som bara 11,6% av de svarta spelarna var innermittfältare, jämfört med 17,5% 

för de vita spelarna. I anfallspositionen var de svarta spelarna emellertid kraftigt 

överrepresenterade: 37,8% av de svarta spelarna var anfallare, jämfört med 21,9% för de vita 

spelarna.

2.2. Tidigare forskning i Sverige

Vad jag har kunnat se finns det ingen tidigare studie av stacking i Sverige. Med tanke på en 

debattartikel skriven av Carl-Gustaf Scott (2012), vid tillfället gästforskare vid Samtidshistoriska 

institutet på Södertörns högskola, kan man emellertid ana att hans forskningsprojekt ”African 

footballers in Sweden: Race, immigration and integration in the age of globalization” antingen 

explicit eller implicit kommer att beröra fenomenet.

Värd att nämna i sammanhanget är annars en utredning som idrottsforskarna Jesper Fundberg och 

Lars Lagergren, på uppdrag av Riksidrottsförbundet, genomförde för att undersöka den etniska 

mångfalden inom svensk elitidrott (Fundberg & Lagergren 2010). I denna utredning framgår att 

spelare med utländsk bakgrund, definierat som att man antingen är född i ett annat land än Sverige 

och/eller har minst en förälder som är det (Ibid, s. 12), vid de undersökta tillfällena var 

välrepresenterade i svensk elitherrfotboll (Ibid, s. 27). Samtidigt existerar det, konstateras det i 

utredningen, inom svensk elitidrott också stereotypa berättelser om idrottare med utländsk bakgrund 

(Ibid, s. 5).

Om svensk fotbolls selektionssystem har sociologen Tomas Peterson (2011) bedrivit omfattande 

forskning. En av de viktigaste slutsatserna Peterson drar i denna forskning är att selektionen och 

försöken att finna talanger i svensk ungdomsfotboll sker alldeles för tidigt. Detta eftersom det i 

princip är omöjligt att förutspå huruvida barn och ungdomar innan de nått sena tonåren har 

möjlighet att bli elitfotbollsspelare eller ej. Därför menar Peterson att den hårda selektionen i tidig 

ålder – utöver att den orsakar personligt lidande för många – också motverkar sitt syfte, eftersom 

den i stor utsträckning leder till att svenska ungdomar lämnar fotbollen innan det gick att veta 

huruvida de skulle ha någon möjlighet att lyckas som fotbollsspelare eller ej.

3. Metod

Som jag tidigare har nämnt är det empiriska materialet för uppsatsen både av kvantitativ och 
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kvalitativ karaktär. Därför bör det inför nedanstående redogörelse av uppsatsens metod påpekas att 

jag har valt att inte använda mig av de inom kvantitativ forskning viktiga begreppen validitet och 

reliabilitet, utan istället valt att använda termer av mer kvalitativ karaktär, såsom tillförlitlighet och 

pålitlighet.

3.1. Om spelarna i min databas

Databasen som utgör min empiri omfattar alla de spelare som fanns med i alla klubbars 

startuppställningar omgångarna 1-4 och 27-30 – det vill säga de fyra första och fyra sista 

omgångarna – under 2012 års allsvenska säsong. Sammanlagt utgör dessa spelare en databas på 305 

spelare. Varför jag inte har inkluderat samtliga omgångar beror framför allt på tidsbrist. 

Anledningen till att jag valde just de fyra första och fyra sista omgångarna beror på att jag på så sätt 

förmodligen har fått med fler spelare i databasen än om jag exempelvis hade hämtat information om 

spelarna som startade de åtta första eller åtta sista omgångarna. Detta eftersom det så kallade 

transferfönstret – alltså den tidsperiod fotbollsklubbarna tillåts köpa och sälja spelare – var öppet 

under mitten av säsongen. Därför kan man på goda grunder anta att spelartrupperna skiljde sig som 

mest mellan de första och sista omgångarna, varför jag resonerade att jag vid ett urval av omgångar 

på så sätt förmodligen skulle få med flest spelare. Vidare finns de spelare som byttes in under 

matchernas gång inte med i min databas. Detta beror framför allt på att dessa spelare var svåra att 

positionsbestämma. Givetvis räknar jag inte heller med samma spelare mer än en gång; de spelare 

som under säsongen bytte mellan två allsvenska lag, och därmed riskerade att finnas med två gånger 

i databasen, har kontrollerats och finns alltså bara med en gång.

3.2. Tillvägagångssätt och källornas tillförlitlighet

Det empiriska materialet är hämtat från redan tryckta källor, såsom tidningsuppgifter och sedan 

tidigare existerande spelardatabaser. Detta tillvägagångssätt är i stackingstudier det kanske 

vanligaste sättet att samla in data på (Gonzáles 1996, s. 137). Det finns dock vissa problem med det. 

Ett sådant problem är att man som forskare – till skillnad från om exempelvis en enkätundersökning 

hade genomförts – inte har möjlighet att undersöka vissa variabler som annars hade varit 

intressanta. En sådan variabel skulle kunna vara spelarnas klassbakgrund. Å andra sidan garanterar 

materialinsamling via redan tryckta källor att inga bortfall sker, vilket inte en enkätundersökning 

skulle göra.

Det går att diskutera hur tillförlitliga de redan tryckta källorna är. I mitt fall hämtade jag data från 
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framför allt SvFF:s hemsida3, Eurosports hemsida4, hemsidan Transfermarkts spelardatabas5 samt 

Aftonbladets så kallade fotbollsbibel 2012 (Aftonbladet 2012). Informationen jag samlade in 

betraktar jag i samtliga källor som tillförlitlig, om än i något varierande utsträckning. 

Tillförlitligheten understryks dock av att källorna i princip uteslutande gav samstämmiga uppgifter i 

de fall jag kollade upp samma uppgift i två eller flera av dem; något som förvisso kan bero på att de 

på ett eller annat sätt är inbördes beroende av varandra, men som ändå, menar jag, tyder på att de är 

att betrakta som tillförlitliga.

3.3. Materialinsamling: spelarposition

Information om vilka spelare som fanns med i startuppställningarna respektive omgång hämtade jag 

från SvFF:s hemsida. För att positionsbestämma spelarna fick jag vända mig till Eurosports 

hemsida, på vilken man utöver startuppställningarna också kunde se vilka positioner spelarna var 

tilldelade under de olika omgångarna. Eftersom jag strävade efter att varje spelare i min databas 

bara skulle ha en position tilldelades de spelare som spelade på flera positioner under de undersökta 

omgångarna i min databas den position som de hade spelat på flest matcher. I de fall som detta sätt 

att positionsbestämma en spelare inte var tillräckligt kollade jag upp vilken position spelaren hade 

spelat flest matcher på under hela säsongen. Gick det efter den proceduren fortfarande inte att 

positionsbestämma en spelare (detta gällde bara en spelare i min databas) vände jag mig till 

Transfermarkts spelardatabas för att se vilken position som enligt deras spelardatabas är spelarens 

huvudsakliga. 

I min spelardatabas hade jag för avsikt att, precis som Norris och 

Jones gjorde i sin studie, kategorisera varje spelare i någon av de 

sex positioner som illustreras i figur 1. Spelarna kunde alltså 

kategoriseras i någon av följande positioner:

• Målvakt (M)

• Mittback (MB)

• Ytterback (YB)

• Innermittfältare (IM)

• Yttermittfältare (YM) 

• Anfallare (A)

3
www.svenskfotboll.se/ (empiri inhämtades oktober/november 2012)

4
www.eurosport.se/ (empiri inhämtades oktober/november 2012)

5
www.transfermarkt.co.uk/ (empiri inhämtades oktober/november 2012)
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Figur 1: Spelsystemet 4-4-2



Kategoriseringen utgår från spelsystemet 4-4-2, vilket traditionellt inom åtminstone engelsk fotboll 

har varit det vanligaste sättet att ställa upp ett fotbollslag (Norris & Jones 1998). Det var också det 

vanligaste spelsystemet i mitt empiriska material. Sifferkombinationen syftar på att spelsystemet 

innehåller fyra försvarare (två mittbackar och två ytterbackar), fyra mittfältare (två innermittfältare 

och två yttermittfältare) och två anfallare. 4-4-2 är emellertid inte det enda möjliga spelsystemet i 

fotboll; ett lag kan till exempel också ställa upp enligt spelsystemen 4-3-3, 4-2-3-1, 3-5-2, 4-5-1, 4-

6-0 och så vidare. Siffrorna avser hur laguppställningen – från de mest defensiva till de mest 

offensiva positionerna, exklusive målvakten – enligt respektive spelsystem ser ut. Med tanke på att 

det finns så många olika spelsystem, vars positioner i olika utsträckning varierar, kan man fråga sig 

varför jag, liksom Norris och Jones, begränsade mig till 4-4-2-systemets positioner. Detta särskilt 

eftersom några av lagen i mitt material – även om 4-4-2-systemet var det vanligaste – använde sig 

av andra spelsystem. Varför jag ändå gjorde på det viset beror på att jag, i likhet med Norris och 

Jones, på ett eller annat sätt var tvungen att standardisera inkodningen av spelarpositioner inför 

analysen. I ett så dynamiskt spel som fotboll, där flera olika formationer är möjliga och en spelare 

trots sin utgångsposition i princip kan röra sig över hela planen, innebär detta oundvikligen ett 

metodologiskt problem. Det var emellertid ett nödvändigt ont att offra lite empirisk exakthet till 

förmån för en mer preciserad och fokuserad analys. Anledningen till att jag valde att standardisera 

positionerna utifrån just 4-4-2-systemet beror dels på att det var det vanligast förekommande 

spelsystemet, men också på att Norris och Jones standardiserade sina positioner utifrån detta 

spelsystem, vilket innebär att jag därmed kan jämföra mina resultat med deras.

I det konkreta datainsamlandet gick jag, när spelares positioner inte gick att bestämma inom ramen 

för 4-4-2, i kategoriseringen tillväga på följande sätt. I de fall ett lag använde spelsystemet 4-3-3 

kategoriserade jag, i likhet med Norris och Jones, samtliga mittfältare som innermittfältare. Vad 

gäller anfallarna kategoriserade jag den centrala av dem som anfallare, medan de två anfallarna på 

kanterna kategoriserades som yttermittfältare. Detta skiljer sig från hur Norris och Jones 

kategoriserade anfallarna i en 4-3-3-formation i sin studie, då de kategoriserade alla anfallare som 

just anfallare. Jag vill emellertid påstå att man lika gärna kan göra som jag gjorde, eftersom de två 

kantanfallarnas positioner i ett 4-3-3-system också påminner om yttermittfältarnas roll i ett 4-4-2-

system. Hur som helst är detta inte något stort problem för hur jag senare ska tolka resultaten, 

eftersom både anfalls- och yttermittfältspositionerna i analysen, i enlighet med Norris och Jones, 

kommer att betraktas som icke-centrala positioner.

I de fall lag i mitt material använde sig av spelsystem med offensiva och/eller defensiva 
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innermittfältare kategoriserade jag dessa som innermittfältare. Detta eftersom det var svårt att se 

huruvida spelarna främst hade defensiva eller offensiva uppgifter. Därför vill jag här påpeka att 

denna kategori inför resultatdelen är att betrakta som svårtolkad, eftersom spelarna kategoriserade 

som innermittfältare kan ha haft väldigt olika roller på planen.

3.4. Materialinsamling: hudfärg/etnisk bakgrund

Det kanske största metodologiska problemet över huvud taget gällde hur jag skulle kategorisera 

spelarna utifrån deras hudfärg och etniska bakgrund. Av de 305 spelarna i min databas var 205 

spelare svenska spelare i avseendet att de uppfyllde de kriterier som fotbollens världsorganisation, 

Fédération Internationale de Football Association (FIFA), har satt upp för att bli uttagen i det 

svenska herrlandslaget (FIFA 2008). Resterande 100 spelare var, i enlighet med samma kriterier, 

inte svenska spelare, utan så kallade importer som kommit till Sverige framför allt för att spela 

fotboll. Utan att komplicera frågan för mycket innebär det här i stort sett att de 205 spelare som jag i 

det följande kommer att kalla för svenska spelare helt eller delvis är uppvuxna i Sverige, medan de 

resterande 100 spelarna inte är uppvuxna i Sverige.6 För att kategorisera alla spelare utifrån dessa 

nationalitetskriterier använde jag mig av de uppgifter om nationalitet som fanns i Aftonbladets 

ligabibel 2012. I de fall någon spelare inte fanns med i denna – vilket företrädesvis gällde spelare 

som kommit till klubbarna under transferfönstret – vände jag mig till respektive klubbs hemsida för 

att bestämma spelarens nationalitet. 

Med distinktionen mellan svenska spelare och importer gjord återstod det stora problemet: hur 

skulle jag kategorisera de svenska spelarna och importspelarnas etniska bakgrund utan att 

kategoriseringen blev varken för trubbig eller för smal? Då det finns anledning att tro att 

föreställningarna om spelare med bakgrund i exempelvis Finland, Bosnien eller Ghana skiljer sig åt 

(Fundberg & Lagergren 2010, ss. 12-13) vore en tredelad uppdelning i stil med ”Svenska spelare 

med 'helsvensk' bakgrund”, ”Svenska spelare med utländsk bakgrund” och ”Importspelare” alldeles 

för grov. Samtidigt vore det i princip omöjligt att göra någon analys utan kategoriseringar. Som 

lösning på det här problemet använde jag mig av samma uppdelning som Fundberg och Lagergren 

(Ibid) använde sig av i sin utredning om etnisk mångfald inom svensk elitidrott. Deras 

6
Frågan skulle emellertid kunna problematiseras mer, eftersom reglerna är invecklade. En av spelarna i min databas, 
Syrianska FC:s Louay Chanko, är exempelvis uppväxt i Sverige, men har valt att spela landslagsfotboll för Syrien 
(Fotbolldirekt 2008). Därför får han enligt FIFA:s regler inte längre representera det svenska landslaget. Således är 
Chanko i min databas inte heller kategoriserad som svensk spelare – trots att han är uppvuxen i Sverige. För att vara 
konsekvent lät jag Chanko vara kvar i den för hans del missvisande kategorin importspelare. Detta eftersom jag helt 
enkelt inte tog reda på om det var fler spelare in min databas som på samma sätt har bytt landslag att representera. 
Om så skulle vara fallet tror jag emellertid inte att det är så många spelare att det skulle påverka resultatet nämnvärt 
i någon riktning.
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kategorisering avser att beskriva hur rasismen i Sverige är hierarkiskt ordnad enligt föreställningar 

om att människor från olika delar av världen står olika långt ifrån föreställda ”svenska” ideal om 

hur man exempelvis ska bete sig, vad man ska heta och hur man ska se ut. Kategoriseringen är 

tredelad och utgår från att människor med bakgrund i följande delar av världen görs mer exotiska ju 

längre ner på listan man kommer:

• ”Första världen”, som avser Västeuropa, Nordamerika och Australien,

• ”Andra världen”, som avser Öst- och Sydeuropa, samt

• ”Tredje världen”, som avser övriga världen.

En indelning av detta slag är, vilket Fundberg och Lagergren betonar, verkligen inte optimal. Den 

hänger emellertid samman, menar de, ”med de mönster som återfinns i annan forskning om rasism, 

och tillgång till arbetsmarknad etc.” (Ibid, s.13), vilken har visat att det finns en tydlig hierarkisk 

ordning utifrån etnisk bakgrund som är kopplad till det som här benämns som ”första världen”, 

”andra världen” och ”tredje världen”. Då distinktionen mellan svenska spelare och importerade 

spelare i den här uppsatsen kvarstår blev den slutgiltiga kategoriseringen i avseendet etnisk 

bakgrund sjudelad och består av följande kategorier: 

• Svenska spelare med ”helsvensk” 

bakgrund

• Svenska spelare med ”första världen”-

bakgrund

• Svenska spelare med ”andra världen”-

bakgrund

• Svenska spelare med ”tredje världen”-

bakgrund

• Spelare från ”första världen”

• Spelare från ”andra världen”

• Spelare från ”tredje världen”

Det bör som sagt sägas att denna uppdelning inte är optimal. Men eftersom den enligt Fundberg och 

Lagergren hänger ihop med rasistiska mönster som har visat sig påverka minoriteters tillgång till 

exempelvis arbetsmarknad menar jag att den är relevant eftersom den då också kan tänkas spela roll 

för hur eventuella stackingmönster ser ut.

För att bestämma vilken av ovanstående sju kategorier spelarna i min databas skulle tillhöra gick 

jag tillväga på två sätt. Gällande de så kallade importspelarna tittade jag helt enkelt på deras 

nationalitet och kategoriserade därefter in dem i någon av de tre sista kategorierna i listan. Således 

tog jag alltså inte hänsyn till om de eventuellt också hade någon annan etnisk bakgrund. Det gjorde 
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jag inte av två skäl: dels för att väldigt få av importspelarna hade någon annan etnisk bakgrund, dels 

för att jag i så fall hade riskerat att få ett väldigt litet antal spelare i de olika kategorierna.

När det kommer till de svenska spelarna bestämde jag till en början deras etniska bakgrund utifrån 

dels deras namn, dels spelarfotografier på dem. Fotografierna hämtade jag från Aftonbladets 

ligabibel eller – om foton där inte fanns – klubbarnas hemsidor. I flera stackingstudier har detta sätt 

att kategorisera spelare utifrån hudfärg och etnisk bakgrund ansetts tillräckligt (se t.ex. Malcolm 

1997; Medoff 2004). För att i någon mening få spelarnas egna röster hörda – för vem är egentligen 

jag att som vit man sitta och bestämma andra människors etniska bakgrund? – sökte jag emellertid 

också efter tidningsartiklar och spelarpresentationer på exempelvis klubbarnas hemsidor för att hitta 

sådan information. Kanske hade detta dock inte varit nödvändigt, eftersom stacking – när den 

förekommer och om det beror på diskriminering – förmodligen främst baserar sig på tränares 

föreställningar om spelarnas etniska bakgrund, inte spelarnas egna berättelser om dem. Varför jag 

ändå sökte efter tidningsartiklar och liknande om spelarna beror framför allt på att jag kände mig 

obekväm i att själv sitta och avgöra deras etniska bakgrund. Det bör sägas att det trots denna 

procedur finns risk för att jag kategoriserade någon eller några spelare fel i avseendet etnisk 

bakgrund, eftersom jag i några få fall var osäker på hur jag skulle kategorisera. Det rör sig dock om 

så få fall att det inte bör ha påverkat resultatet i någon nämnvärd riktning.

4. Teori

4.1. Biologiska och psykologiska teorier om stacking

Innan jag går in på samhällsvetenskapliga teorier om stacking ska jag säga något om teorier av 

annat slag. Stacking har nämligen försökt förklaras både biologiskt och psykologiskt (se t.ex. Kane 

1971; Jones & Hochner 1973). Varför jag tar upp dessa teorier beror på att jag vill visa på 

förekomsten av andra perspektiv än samhällsvetenskapens. Gemensamt för psykologiska och 

biologiska teorier är att de implicerar att stacking, om teorierna stämde, inte bör ses som en form av 

diskriminering eller strukturellt problem, utan snarare som en "naturlig" och därmed oproblematisk 

följd av biologiska och/eller psykologiska skillnader mellan exempelvis vita och svarta. För att ta 

ett exempel så har man biologiskt försökt förklara svartas överrepresentation i vissa idrotter och 

positioner som kräver snabbhet och hoppförmåga, såsom basket och runningbackspositionen i 

amerikansk fotboll (Kane 1971). Svarta antas här, på grund av genetiska skillnader mellan vita och 

svarta, ha en fördel gentemot vita i det att de generellt sett skulle vara snabbare och ha en bättre 

hoppförmåga. Det finns emellertid flera stora brister med denna teori. Idrottssociologen Jay 
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Coakley, för att nämna en kritiker, menar att föreställningen om särskilda gener, vilka skulle ge till 

exempel svarta fördelar inom vissa idrotter, bygger på förenklingar och felaktiga föreställningar 

(2009, ss. 284-285). I sitt resonemang tar han hjälp av biologen Robert Sapolsky, som menar att 

idén att människors handlande och beteende framför allt beror på gener befrämjar en alldeles för 

reduktionistisk och deterministisk syn på människan. För även om man skulle hitta exempelvis 

speciella "hoppgener" skulle dessa varken förklara varför en person hoppar högre än en annan eller 

varför människor från en grupp i genomsnitt hoppar högre än människor från en annan grupp. Detta 

eftersom gener i så stor utsträckning samspelar med miljön. Ingen forskning har heller – åtminstone 

inte innan Coakley förde sitt resonemang – hittat bevis för att gener relaterade till hoppning eller 

andra komplexa idrottsprestationer systematiskt varierar med hudfärg.

Inte heller de psykologiska teorierna om stacking har visat sig särskilt framgångsrika (Medoff 2004, 

s. 84). Enligt González (1996, s. 135) finns det framför allt två typer av psykologiska teorier. Den 

ena säger att svarta generellt är bättre på reaktiva uppgifter, medan vita generellt är bättre på 

uppgifter som kräver eget initiativ. Således skulle vita, enligt denna teori, exempelvis inom baseboll 

i regel vara mer lämpade att vara kastare, och därmed kasta basebollen, medan svarta skulle vara 

mer lämpade att vara slagmän, och därmed med slagträ slå iväg den redan kastade bollen (Worthy & 

Markle 1970). Denna teori får dock stora problem när den ställs mot det faktum att svarta inom flera 

reaktiva positioner och idrotter är underrepresenterade (Medoff 2004, s. 84).

Vad gäller den andra psykologiska teorin utgår denna från antagandet att svarta och vita har olika 

personlighetsdrag, vilka i förlängningen skulle påverka preferenserna för olika idrotter och 

idrottspositioner (Jones & Hochner 1973). Teorin säger att svarta överlag främst skulle vara 

intresserade av idrotter och positioner som ger möjlighet till individuella prestationer, pengar och 

framgång, medan vita å sin sida skulle vara mer intresserade av kollektivet och att det går bra för 

laget. Även denna teori får emellertid problem med hur representationen ser ut inom olika idrotter. 

Exempelvis tennis och golf – två idrotter som erbjuder såväl individuella prestationer som pengar – 

borde ju enligt teorin ha en hög andel svarta utövare, men istället förhåller det sig tvärtom (Medoff 

2004, s. 84).

4.2. Samhällsvetenskapliga förklaringsmodeller

Mer framgångsrika än biologins och psykologins teorier om stacking har, i förhållande till empiri, 

sociologins och samhällsvetenskapens teorier varit. Man kan, som jag tidigare har nämnt, dela upp 

dessa i två kategorier: sociala stängningsteorier och humankapitalsteorier. Som jag också tidigare 
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har nämnt har den vanligaste förklaringsmodellen av stacking varit att fenomenet beror på 

diskriminering, både på individ- och strukturell nivå, baserad på stereotypa föreställningar om 

exempelvis svarta; det vill säga en slags social stängningsteori.

När det kommer till så kallade humankapitalsteorier utgår dessa från att idrotten generellt sett är 

relativt framgångsrik i sin selektion och tilldelning av positioner i det att spelare faktiskt tilldelas de 

positioner de är mest lämpliga att inta (Sack,Singh & Thiel 2005, s. 304). Om det försiggår 

diskriminering som leder till stacking menar den här kategorin teorier att diskrimineringen framför 

allt sker utanför idrotten. Den kanske mest inflytelserika humankapitalsteorin är, vilket jag tidigare 

har nämnt, Medoffs så kallade ekonomiska hypotes. Denna teori utgår kortfattat från att stacking i 

grunden är en fråga om socioekonomiska förhållanden. För att ta ett exempel: eftersom svarta i 

USA generellt sett har haft sämre socioekonomiska förhållanden än vita, säger teorin att svarta 

generellt kommer att utveckla idrottsförmågor som är billiga att utveckla, medan vita i större 

utsträckning kommer att utveckla idrottsförmågor som kostar mer pengar att utveckla. Teorin har 

kunnat stödjas empiriskt inom bland annat baseboll, där svarta har varit underrepresenterade i 

”dyra” positioner, men överrepresenterade i ”billiga” positioner (Medoff 1976; 2004).

En annan förekommande humankapitalsteori är den så kallade förebildsteorin (Castine & Roberts 

1974). Denna teori säger att barn från minoriteter främst har minoritetsspelare som förebilder, vilket 

i sin tur har lett till en oproportionerligt positionsfördelning inom idrotten. För även om 

diskriminering enligt teorin inte behöver förekomma inom idrotten idag, så har diskriminering som 

lett till att minoritetsspelare tilldelats mindre ledande positioner förekommit förr. Därför har också 

barn från minoriteter haft förebilder som spelat på mindre ledande positioner, varför 

minoritetsbarnen i större utsträckning också har velat spela på dessa positioner (Sack,Singh & Thiel 

2005, s. 304). På så vis bör stacking, enligt förebildsteorin, främst förstås som ett utslag av vilka 

förebilder minoritetsspelare haft när de var små.

4.3. Teorier om hur stacking tar sig uttryck på planen

Utöver diskussionen om varför stacking förekommer har det även pågått en diskussion om hur 

fenomenet tar sig uttryck. Denna diskussion försöker reda ut vilka gemensamma kännetecken som 

finns mellan de positioner som majoritets- respektive minoritetsspelare tenderar att vara över- eller 

underrepresenterade på. De här teorierna är givetvis beroende av vilken typ av teori som används 

för att förklara vad stacking beror på. När det gäller exempelvis Medoffs ekonomiska teori säger ju 

den att minoriteter – förutsatt att deras socioekonomiska situation generellt är sämre än 
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majoritetsbefolkningens – kommer att vara överrepresenterade i ”billiga” positioner, men 

underrepresenterade i ”dyra” positioner.

Diskussionen om hur stacking tar sig uttryck har emellertid främst utgått från sociala 

stängningsteorier. Den kanske mest kända teorin är den så kallade centralitetshypotesen, vilken 

härrör från Loys och McElvogues studie av fenomenet (Loy & McElvogue 1970). Med hjälp av 

teorier och hypoteser som sociologerna Oscar Grusky och H. M. Blalock, Jr. tidigare hade lagt fram 

om dels organisatoriska aspekter (Grusky 1963), dels diskrimineringsaspekter (Blalock 1962), inom 

baseboll, hävdade Loy och McElvogue att frågan om hur stacking tar sig uttryck inom lagidrotter 

framför allt är en fråga om centralitet. En något förenklad definitionen av centralitet skulle här, i 

enlighet med Grusky (1963, s. 346), kunna lyda att en position är att betrakta som mer och mer 

central ju fler andra positioner den har omkring sig. Om diskriminering sker på basis av hudfärg och 

etnisk bakgrund kommer denna, enligt centralitetshypotesen, visa sig genom att minoritetsspelare är 

underrepresenterade i centrala positioner på planen, men överrepresenterade i icke-centrala 

positioner. På så vis, menar teorin, begränsas minoriteters inflytande på planen, eftersom de centrala 

positionerna i regel är att betrakta som de viktigaste och mest inflytelserika positionerna. Det bör 

här dock sägas att även om spelare i centrala positioner i regel är de mest inflytelserika, så är det 

ofta spelare i icke-centrala positioner som får mest uppmärksamhet och störst rubriker. Detta 

eftersom, vilket Grusky (1963, s. 348) påpekar, icke-centrala positioner kräver mer individuella 

prestationer – vilket ger rubriker – medan centrala positioner kräver att man är mer lagorienterad; 

något som inte alltid ger så stora rubriker men i gengäld innebär att spelare i centrala positioner ofta 

har mer kontroll över spelet än spelare i icke-centrala positioner. Gruskys forskning (1963) visar 

också att spelare i centrala positioner har haft större möjligheter att efter den aktiva idrottskarriären 

gå vidare med en karriär inom idrotten, såsom exempelvis tränare, vilket implicerar att stacking 

enligt centralitetshypotesen inte bara begränsar minoriteters inflytande på planen, utan också deras 

möjligheter att efter den aktiva karriären gå vidare med en karriär inom idrotten.

En annan teori om hur stacking tar sig uttryck är den så kallade osäkerhetshypotesen (Lavoie & 

Leonard 1994). Enligt denna teori exkluderas minoriteter – om diskriminering förekommer – 

framför allt från de positioner där det är som svårast att mäta prestationer och resultat på ett 

objektivt sätt. Detta eftersom fördomar och stereotypa föreställningar riskerar att spela störst roll i 

de positioner där kriterierna för prestation och resultat är som mest subjektiva och svårbestämda. 

Enligt detta sätt att se på saken kan man exempelvis tänka att det inom fotbollen – om 

diskriminering förekommer – framför allt är i offensiva positioner som minoriteter kommer att 
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finnas representerade, medan de kommer att vara underrepresenterade i mer defensiva positioner. 

Detta eftersom det i de offensiva positionerna är relativt enkelt att mäta spelares prestationer genom 

att titta på exempelvis antalet gjorda mål och målgivande passningar, medan det i de defensiva 

positionerna är svårare att bedöma huruvida en spelare gör bra ifrån sig eller ej.

Den så kallade osäkerhetshypotesen bör dock, enligt dess upphovsmän Marc Lavoie, ekonom, och 

Wilbert M. Leonard, II, sociolog, inte nödvändigtvis ses som en rival till centralitetshypotesen, utan 

kanske snarare som en kompletterande teori (Ibid, s. 141). Enligt detta synsätt blir 

osäkerhetsypotesen en förklaring till varför centralitetshypotesen fungerar i empiriska 

undersökningar, då centrala positioner i regel har mer subjektiva kriterier för resultat än icke-

centrala positioner. På så vis kan osäkerhetshypotesen betraktas som en mer specificerad variant av 

centralitetshypotesen.

4.4. Etablerade och outsiders

En förklaring till hur och varför stereotypa föreställningar om olika grupper uppstår och upprätthålls 

hittar vi hos sociologen Norbert Elias (Elias & Scotson 2010). Det är därför här värt att säga något 

om hans så kallade figurationssociologi. Med en figuration avser Elias (1978) grupperingar av 

människor som är ömsesidigt beroende av varandra. Sådana grupper av ömsesidigt beroende 

människor präglas, enligt Elias, av en maktbalans. Denna maktbalans utgår från att människorna i 

en figuration är olika mycket beroende av varandra: ju mindre beroende en grupp eller individ inom 

figurationen är av andra grupper eller individer inom figurationen, desto större är dess makt. Och 

vice versa: ju mer beroende en grupp eller individ inom figurationen är av andra grupper eller 

individer inom figurationen, desto mindre makt har individen/gruppen.

Den typ av figuration som är av särskild vikt för den här uppsatsen är den som Elias kallar för 

etablerade och outsiders-figurationen. Utmärkande för denna figurationstyp – som enligt Elias har 

vissa universella kännetecken – är en ojämn maktbalans mellan de båda grupperna etablerade och 

outsiders; den etablerade gruppen är dominerande, outsidergruppen dominerad (Elias & Scotson 

2010). Det kanske kraftfullaste verktyget för den etablerade gruppen att upprätthålla denna 

maktbalans består enligt Elias i ett slags kollektiv moralisk stigmatisering av outsidergruppens 

individer, samtidigt som den etablerade gruppens medlemmar upphöjs i moraliskt avseende. Det 

förhåller sig nämligen så, menar Elias, att beskrivningen av outsidergruppens medlemmar tenderar 

att baseras på dess ”värsta” minoritet, samtidigt som beskrivningen av den etablerade gruppens 

medlemmar tenderar att präglas av dess mest exemplariska minoritet (Ibid, s. 12). Därför sprider det 
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sig inom figurationen föreställningar om hur de båda gruppernas medlemmar generellt sett är. Trots 

att dessa föreställningar egentligen kan vara helt felaktiga biter sig den etablerade gruppens 

berättelse om outsidergruppens kollektiva egenskaper med tiden fast och blir en del av det ”sunda 

förnuftet” inom figurationen. I förlängningen leder dessa berättelser till att outsidergruppens 

medlemmar får ytterst svårt att nå maktpositioner inom figurationen, såsom exempelvis ledande 

befattningar på arbetsplatser. På så sätt kan också, menar Elias, den etablerade gruppens dominans 

fortgå. De stereotypa föreställningarnas kraftfullaste verkan blir därför att de upprätthåller den 

dominerande gruppens maktposition.

Det bör också sägas att Elias menar att sociala fenomen inte bör betraktas som statiska, utan som 

processer. Enligt denna princip kan man inte förklara varför någonting ”är som det är” om man inte 

vet hur det ”har varit”. Detta processtänkande, samt hur Elias menar att stereotypa föreställningar 

om dominerade gruppers medlemmar tenderar att upprätthålla maktbalansen inom etablerade och 

outsiders-figurationer, kommer jag att ta med mig in i uppsatsens diskussion.

Värt att nämna är att åtminstone en tidigare studie av stacking har utgått från Elias' 

figurationssociologi, nämligen idrottsforskaren Dominic Malcolms stackingstudie av cricket i 

England (1997). Denna studie hade dock delvis annat fokus än vad jag har här, då den lade sitt 

främsta fokus på hur synen på olika etniska minoriteter har förändrats och växt fram i 

Storbritannien över tid. Malcolm drog emellertid en viktig slutsats som jag kommer att ha nytta av i 

min diskussion, då han pekade på det paradoxala i att det skulle vara de spelare som deltar i 

elitidrotten som är diskriminerade, när diskrimineringen istället förmodligen rör de spelare som inte 

nått elitidrotten (Ibid, s. 278).

5. Resultat: stackingmönster i Allsvenskan 2012

Innan jag presenterar resultatet ska jag säga något om var spelarna i de olika kategorierna framför 

allt hade sin bakgrund. De svenska spelarna med ”andra världen”-bakgrund hade framför allt sin 

bakgrund på Balkan, medan de svenska spelarna med ”tredje världen”-bakgrund framför allt hade 

sin bakgrund i antingen Västafrika, Östafrika eller Sydvästasien. Beträffande importspelarna kom 

”första världen”-spelarna framför allt från något annat nordiskt land. ”Andra världen”-spelarna kom 

framför allt från Balkan, medan ”tredje världen”-spelarna framför allt kom från antingen Västafrika 

eller Sydamerika.

Med det sagt är det nu dags att besvara frågan om stacking under de undersökta omgångarna av 
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Allsvenskan säsongen 2012 förekom. Jag kommer först att presentera en korstabell över 

fördelningen av centrala respektive icke-centrala positioner. Med centrala positioner avses här, i 

enlighet med Norris och Jones, positionerna målvakt, mittback och innermittfältare, medan det med 

icke-centrala positioner avses positionerna ytterback, yttermittfältare och anfallare.

Som tabellen visar var fördelningen av centrala respektive icke-centrala positioner på vissa håll 

tämligen oproportionerlig i förhållande till hur procenttalen ser ut totalt sett. Chi-två-testet (se 

bilaga, tabell 2) understryker detta ytterligare, då det visar att fördelningen av positioner inte var 

oberoende av etnisk bakgrund. Detta dock med undantag för de svenska spelarna med ”första 

världen”-bakgrund, som bara var två stycken till antalet. Övriga resultat i tabell 1 är emellertid, 

enligt chi-två-testet, signifikanta i den meningen att inte bara slumpen kan förklara varför 

fördelningen såg ut som den gjorde.7

Med det sagt kan vi slå fast att stacking existerade i Allsvenskan 2012, åtminstone under de 

7
Det bör påpekas att antalet spelare i kategorierna svenska spelare med ”andra världen”-bakgrund och ”andra världen”-

spelare också var väldigt få. Därför är det svårt att dra några säkra slutsatser även om spelarna i dessa kategorier. För att 
vara konsekvent har jag emellertid valt att inte slå ihop några etnisk bakgrund-kategorier över huvud taget. Detta 
eftersom positionsfördelningen bland exempelvis svenska spelare med ”andra världen”-bakgrund och svenska spelare 
med ”tredje världen”-bakgrund skiljer sig så kraftigt; hade jag slagit ihop dessa kategorier, vilket annars hade varit ett 
alternativ, hade denna skillnad inte blivit synlig. Dessutom rör det ju sig inte om ett helt och hållet kvantitativt material. 
Med andra ord rör det sig inte om ett stickprov ur en större population på vilken stickprovet ska generaliseras, utan om 
en population som så att säga talar för sig själv. Därför har jag låtit kategorierna vara som de är, även om resultaten rent 
statistiskt hade blivit säkrare om kategorier hade slagits ihop. Som kategorierna är nu går det emellertid att se fler 
nyanser och tendenser i empirin, som annars inte hade gått att se.
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omgångar som här har undersökts. Vi kan också, i enlighet med centralitetshypotesen, slå fast att 

mönstren i stor utsträckning följde positioners centralitet så som de inom fotbollen har definierats 

av Norris och Jones. Detta gällde särskilt de svenska spelarna med bakgrund i ”tredje världen”, 

vilka var oerhört kraftigt underrepresenterade i centrala positioner. Endast 17,5% av dessa spelare 

återfanns i centrala positioner, jämfört med motsvarande siffra för de ”helsvenska” spelarna som var 

46,4%. Jämför man dessa siffror med resultaten i Norris och Jones studie, där 28% av de svarta 

spelarna och 44% av de vita spelarna var tilldelade centrala positioner, kan man se att 

underrepresentationen av svenska spelare med bakgrund i ”tredje världen” i centrala positioner 

under 2012 års Allsvenska till och med var kraftigare än svarta spelares underrepresentation i 

engelsk fotboll säsongen 1994/1995.

Trots att resultatet för de svenska spelarna med ”andra världen”-bakgrund är något osäkert med 

tanke på hur få dessa spelare är kan det påpekas att mönstret för dessa spelare och de svenska 

spelarna med ”tredje världen”-bakgrund nästan var det omvända. Detta antyder att 

stackingmönstren skiljer sig åt beroende på om det gäller svenska spelare med bakgrund i ”andra 

världen” eller ”tredje världen”. Denna skillnad verkar, även om det är svårt att säga något med 

säkerhet, vara hierarkiskt ordnad i och med att de svenska spelarna med ”andra världen”-bakgrund i 

högre utsträckning än de svenska spelarna med ”tredje världen”-bakgrund var tilldelade de mer 

inflytelserika centrala positionerna. Noterbart är att de svenska spelarna med ”andra världen”-

bakgrund till och med i högre utsträckning än de ”helsvenska” spelarna var tilldelade centrala 

positioner. Med tanke på att de svenska spelarna med ”andra världen”-bakgrund var så få bör detta 

resultat emellertid tolkas med väldigt stor försiktighet.

Beträffande positionsfördelningen bland importspelarna var ”andra världen”-spelarna något 

underrepresenterade i centrala positioner. Vad gäller de importerade spelarna från ”tredje världen” 

var dessa något underrepresenterade i centrala positioner, då 40,5% av spelarna i denna kategori var 

tilldelade centrala positioner. När det kommer till de importerade spelarna från ”första världen” var 

dessa å sin sida ganska överrepresenterade i centrala positioner, då 52,3% av dem var tilldelade 

dessa positioner. Detta skulle, menar jag, precis som i fallet för de svenska spelarna, kunna tyda på 

en hierarkisk ordning baserad på var i världen spelarna har sin bakgrund. Som tabell 1 visar, räknat 

från kategorin ”Första världen”-spelare, sjunker ju andelen spelare i centrala positioner ju längre ner 

i tabellen man kommer. Med tanke på att kategorin ”andra världen”-spelare innehåller så få spelare 

vill jag emellertid än en gång poängtera att resultatet bara antyder detta; det är inget som går att 

säga med säkerhet.
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Med dessa mönster klarlagda kan vi nu undersöka vilka specifika positioner spelarna var tilldelade. 

Detta redogörs för i tabell 3, som återfinns i uppsatsens bilaga. I denna tabell går det att få en mer 

exakt bild av hur stackingen tog sig uttryck i Allsvenskan 2012. Då tabellen emellertid är 

svåröverblickbar och dessutom innehåller en väldigt stor andel celler vars utfall eventuellt kan bero 

på slumpen (se redovisning av chi-två-test i bilaga, tabell 4) ska jag bara lyfta fram några resultat ur 

tabell 3.

För det första var de ”helsvenska” spelarna relativt proportionerligt fördelade i de olika 

positionerna, med undantag för försvarspositionerna, där de var något överrepresenterade, samt 

positionerna yttermittfältare och anfallare, där de var något underrepresenterade. Gällande de 

svenska spelarna med ”andra världen”-bakgrund syns att dessa var ganska kraftigt 

överrepresenterade som mittbackar och innermittfältare. Som tidigare har nämnts är emellertid 

spelarna i denna kategori så få att det är svårt att dra några säkra slutsatser huruvida detta beror på 

slumpen eller ej. Särskilt anmärkningsvärt är kanske att de svenska spelarna med ”tredje världen”-

bakgrund var så kraftigt överrepresenterade i yttermittfältspositionen, vilken hela 42,5% av dessa 

spelare hade som huvudsaklig position. Av tränarna i Norris och Jones studie var ju också 

yttermittfältspositionen ansedd som den minst viktiga positionen i ett fotbollslag, vilket ytterligare 

understryker att detta resultat är att betrakta som anmärkningsvärt. Samtidigt var de svenska 

spelarna med ”tredje världen”-bakgrund kraftigt underrepresenterade i innermittfältspositionen, där 

endast 2,5% av dessa spelare spelade, liksom i målvaktspositionen, där 2,5% av dessa spelare 

spelade, jämfört med motsvarande siffror för de ”helsvenska” spelarna som var 19,9% respektive 

7,3%.

När det gäller importspelarna kan man nämna att ”första världen”-spelarna var överrepresenterade i 

positionerna målvakt, mittback och ytterback, men underrepresenterade i positionerna 

yttermittfältare och anfallare. ”Tredje världen”-spelarna å sin sida var mer eller mindre 

underrepresenterade i samtliga positioner, bortsett från positionerna innermittfältare och anfallare, 

där 28,6% respektive 33,3% spelade. Värt att notera är att ”tredje världen”-spelarna var 

överrepresenterade som innermittfältare, vilket strider mot centralitetshypotesen. Det är emellertid 

svårt att bedöma detta resultat – vilket jag tidigare har nämnt – eftersom innermittfältarnas roller på 

planen skiljer sig så mycket åt i mitt material. Förhåller det sig exempelvis så att ”tredje världen”-

innermittfältarna företrädesvis hade offensiva uppgifter skulle resultatet istället kunna peka mot ett 

resultat i linje med centralitetshypotesen, eller åtminstone osäkerhetshypotesen, eftersom offensiva 

innermittfältare i regel gör många mål och målgivande passningar. Men eftersom jag med min 
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empiri inte med säkerhet kan säga någonting om detta nöjer jag mig med att påpeka att resultatet 

inte nödvändigtvis behöver vara i strid med centralitetshypotesen.

6. Vad beror stackingen på?

Låt oss med ovanstående mönster klarlagda börja med att diskutera dem i relation till Medoffs 

ekonomiska hypotes. Om denna stämmer skulle mina resultat visa att de kategorier spelare som 

kommer från de socioekonomiskt sett mest utsatta grupperna i högre utsträckning var tilldelade de 

positioner vars viktigaste attribut kostar minst att utveckla, medan motsatt tendens skulle vara fallet 

för spelarna från de mest privilegierade grupperna. Det bör dock sägas att denna teori kan vara svår 

att applicera i fallet fotboll. Detta eftersom fotbollspositionernas utrustningskostnad – med  

undantag för målvaktspositionen, som utöver fotbollsskor, fotboll och benskydd också kräver ett par 

målvaktshandskar – inte skiljer sig åt. Detta skiljer fotbollen från exempelvis basebollen, inom 

vilken utrustningen kostar olika mycket beroende på position (Medoff 1976). Det skulle emellertid 

gå att argumentera för att exempelvis snabbhet – ett viktigt attribut framför allt i fotbollens icke-

centrala positioner – är ett billigt attribut att utveckla i förhållande till exempelvis attributet 

positionsspel – som anses viktigt framför allt i fotbollens centrala positioner –  eftersom det krävs 

mer träning i organiserad form för att utveckla positionsspelet. Det är emellertid ett ganska 

spekulativt resonemang från min sida. Med det sagt menar jag att det inte går att utesluta att den 

socioekonomiska statusen under uppväxten spelar roll för framtida spelarposition. I mitt resultat kan 

man exempelvis inte utesluta att de svenska spelarna med ”tredje världen”-bakgrund samt ”tredje 

världen”-spelarnas överrepresentation i icke-centrala positioner delvis kan förklaras av att de under 

uppväxten generellt sett var mer socioekonomiskt utsatta än de övriga kategorierna spelare. Det 

finns dock anledning att tro att överrepresentationen i centrala positioner bland de svenska spelarna 

med ”andra världen”-bakgrund inte kan förklaras med den ekonomiska hypotesen. Detta eftersom 

denna grupp – i enlighet med vilka kriterier kategoriseringen av spelare utgick ifrån – borde stå 

längre från den svenska arbetsmarknaden än vad ”helsvenskar” generellt sett gör. Som jag har 

nämnt några gånger vid det här laget bör de svenska spelarna med ”andra världen”-bakgrunds 

överrepresentation i centrala positioner dock tolkas med försiktighet. Hur som helst vill jag 

poängtera att den ekonomiska hypotesen inte helt kan uteslutas, även om den, menar jag, knappast 

ensam kan stå för förklaringen till de stackingmönster som återfinns i mitt material.

Inte heller den så kallade förebildsteorin kan uteslutas spela roll för hur positionsfördelningen såg 

ut. Det är inte orimligt att anta att minoritetsspelarna i min studie framför allt hade andra 

minoritetsspelare – eller för den delen också spelare från andra länder – som förebilder när de var 
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unga, och att dessa framför allt spelade i icke-centrala positioner. Åtminstone en sak talar emellertid 

mot denna teori: den implicerar att spelarna i väldigt hög grad själva fick välja sina positioner. 

Huruvida så är fallet i tillräckligt stor utsträckning menar jag dock är tveksamt, eftersom det ju – i 

enlighet med de flesta andra teorierna om stacking – framför allt är tränarna som tilldelar spelarna 

positioner.

Med det sagt kan vi konstatera att humankapitalsteorierna i viss utsträckning kanske kan förklara 

varför positionsfördelningen såg ut som den gjorde. Med anledning av de tidigare nämnda 

multivariata analyser som har gjorts i studier av stacking finns det möjlighet att tolka detta som att 

spelarna i mitt empiriska material i hög utsträckning också var tilldelade position efter förmåga. 

Med andra ord kan man tolka det som att spelarna i Allsvenskan 2012 i hög utsträckning inte var 

utsatta för diskriminering; i alla fall inte beträffande vilka positioner de var tilldelade. Trots det 

kommer jag nedan vara öppen för att de stackingmönster som fanns i Allsvenskan 2012 framför allt 

bör förstås som ett utslag av diskriminering inom svensk fotboll. Detta eftersom mitt empiriska 

material – och en eventuell multivariat analys av detta som skulle visa att spelarna till stor del var 

tilldelade position efter förmåga – inte säger något om den långa och snåriga process som ledde 

fram till att Allsvenskan 2012 bestod av just de spelare den bestod av.

6.1. En processociologisk ansats att förklara stacking

Vi kan för det första anta att anledningarna till att de svenska spelarna med ”tredje världen”-

bakgrund och ”tredje världen”-spelarna var underrepresenterade i centrala positioner delvis skiljer 

sig åt. Detta eftersom deras väg till Allsvenskan 2012 såg annorlunda ut. Jag ska först säga något 

om vad importspelarnas underrepresentation kan bero på. Den första frågan man här kan ställa sig 

är: finns det anledning att tro att de stackingmönster som återfinns i mitt resultat ger en rättvis bild 

av de fotbollsspelare som produceras i de olika ”världarna”? Medoffs ekonomiska hypotes skulle 

här kunna ge ett svar, eftersom ”tredje världen” enligt denna teori borde producera mer 

framgångsrika fotbollsspelare i icke-centrala positioner än ”första världen”. Detta eftersom den 

ekonomiska statusen i ”tredje världen” – eller åtminstone de delar av ”tredje världen” som ”tredje 

världen”-spelarna i mitt material kom ifrån – generellt är sämre än i ”första världen”. Kanske kan de 

stackingmönster som fanns beträffande importspelarna i Allsvenskan 2012 därför delvis förklaras 

av den ekonomiska hypotesen. Detta utesluter emellertid inte att diskriminering kan ha förekommit 

på vägen till Allsvenskan. Man kan exempelvis tänka sig att stereotypa föreställningar om svarta 

spelare vid en allsvensk klubbs val av exempelvis en dansk och en ghanesisk mittback spelat stor 

roll. Det är i ett sådant fall inte orimligt att tänka sig att den ghanesiske mittbacken på vaga grunder 
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valts bort till förmån för den danske mittbacken – trots att den ghanesiske mittbacken skulle vara ett 

minst lika bra val sett till hans idrottsliga meriter och förmågor. I vilken utsträckning den här typen 

av diskriminering kan förklara mitt resultat är dock svårt att säga. Det finns emellertid anledning att 

tro att sådan diskriminering förekommer. Med det sagt går jag nu över till att diskutera stacking-

mönstren för de svenska spelarna.

Det finns, menar jag, starka skäl att betrakta relationen mellan föreställda ”helsvenskar” och 

”invandrare”  i svensk fotboll som en relation mellan etablerade och outsiders i Elias' mening. För 

det första har ju föreställda ”helsvenskar” funnits med i svensk fotboll en längre tid och på så vis 

etablerat en dominerande position inom figurationen. Detta visar sig i mitt resultat, där de 

”helsvenska” spelarna – om man bortser från den något svårbedömda kategorin svenska spelare 

med ”andra världen”-bakgrund – i högre utsträckning än de svenska spelarna med utländsk 

bakgrund var representerade i centrala positionerna. Det visar sig också genom att svensk idrotts 

yppersta maktelit, Riksidrottsförbundets olika specialidrottsförbunds styrelser, i princip uteslutande 

består av ”helsvenska” män (Fundberg 2009). Man kan, i enlighet med Elias, också anta att den 

kanske främsta orsaken till ”helsvenskars” dominans inom svensk fotboll beror på stereotypa 

föreställningar om svenskar med utländsk bakgrund som hindrar de senare från att nå de mest 

inflytelserika positionerna, både på och utanför fotbollsplanen.

Hur ser då bilden av ”invandraren” ut i svensk fotboll? Mer preciserat: hur ser den dominerande 

gruppens beskrivning av den dominerade gruppen ut? Det finns starka skäl att tro att bilden av 

”invandraren” i svensk fotboll liknar den stereotypa bild av svarta idrottare som jag tidigare 

redogjort för, vilken beskriver svarta som ”naturliga atleter”, men också som mer oberäkneliga och 

mindre disciplinerade än vita idrottare (jämför Fundberg 2003, s. 188). Därför menar jag att det 

förmodligen också finns ett samband mellan föreställningar om ”invandrare” i svensk fotboll och – 

framför allt – att de svenska spelarna med ”tredje världen”-bakgrund i mitt resultat var så kraftigt 

underrepresenterade i de centrala positionerna.

Men eftersom spelarna som kommit med i mitt empiriska material vid en multivariat analys i hög 

grad kanske skulle visa sig passa bra i sina positioner måste, i enlighet med de sociala stängnings-

teorierna, följande fråga ställas: var någonstans på vägen till eliten skedde diskrimineringen av 

spelare med utländsk bakgrund som gjorde att Allsvenskan 2012:s stackingmönster såg ut som de 

gjorde?
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Som Elias påpekar kan man inte veta varför någonting ”är som det är” om man inte vet hur det ”har 

varit”. Låt oss därför börja i den andra änden av svensk fotbolls selektionssystem, det vill säga när 

de allsvenska spelarna i mitt material var barn- och ungdomsspelare. I början av selektionssystemet 

var de inte ensamma om att vilja bli fotbollsproffs, utan delade denna dröm tillsammans med 

tusentals andra barn- och ungdomar som också spelade fotboll. Om diskriminering inte har 

förekommit i selektionssystemet kan man, i enlighet med mitt resultat, anta att bara ungefär 17,5% 

av alla barn med ”tredje världen”-bakgrund när de kom in i selektionssystemet hade mer fallenhet 

för centrala positioner än icke-centrala positioner, medan motsvarande siffra för barnen med 

”helsvensk” bakgrund skulle vara ungefär 46,4%. Då biologiska och psykologiska 

förklaringsmodeller, som jag tidigare redogjort för, av sådana skillnader mellan grupperna inte har 

visat sig gångbara skulle skillnaderna eventuellt kunna bero på samhälleliga faktorer, såsom 

Medoffs ekonomiska hypotes och förebildsteorin föreslår. Jag håller det emellertid för ytterst 

osannolikt att dessa teorier skulle kunna förklara en så stor skillnad mellan de båda grupperna; 

kanske kan de förklara någon eller några procents skillnad. Detta leder mig till hypotesen att 

diskriminering gentemot barn och ungdomar med ”tredje världen”-bakgrund måste ha förekommit i 

själva selektionssystemet; annars hade ju inte denna grupp varit så kraftigt underrepresenterad i 

centrala positioner i elitfotbollen.

Vad kännetecknar i så fall denna diskriminering? För det första utövas den kanske framför allt av de 

tränare och ledare inom pojkfotbollen som har till uppgift att tilldela pojkfotbollsspelarna deras 

positioner. Förmodligen är den också i högsta grad omedveten, eftersom det finns anledning att tro 

att positionstilldelningen sker enligt särskilt subjektiva kriterier när fotbollsspelare är små. Detta 

antagande baserar jag till viss del på Petersons forskning (2011). Denna visar ju att det är ytterst 

svårt att bedöma fotbollsspelares talang som unga. Därmed, resonerar jag, borde det vara ännu 

svårare att identifiera vilken specifik position en ung spelare skulle passa bäst i; speciellt eftersom 

unga spelare inte har haft tid att specialisera sig i någon position innan de började spela fotboll. Med 

stor sannolikhet menar jag därför att tilldelningen av positioner riskerar att basera sig som mest på 

stereotypa föreställningar inom barn- och ungdomsfotbollen. Detta eftersom tilldelningen av 

positioner inom barn- och ungdomsfotbollen, som sagt, förmodligen sker enligt särskilt subjektiva 

kriterier; alltså den omständighet under vilken diskriminering enligt osäkerhetshypotesen riskerar 

att vara som mest omfattande.

När barn- och ungdomstränare tilldelar positioner finns det dessutom alltid exempel för dem som 

skulle kunna bekräfta deras stereotypa föreställningar om i vilka positioner spelare med viss etnisk 
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bakgrund passar bäst; nämligen elitfotbollsspelare med viss etnisk bakgrund som gör bra ifrån sig i 

vissa positioner. Om ungdomstränare exempelvis ser att spelare med bakgrund i ”tredje världen” 

oftare spelar i icke-centrala positioner i elitfotbollen kan man tänka sig att många, delvis omedvetet, 

drar slutsatsen att elitfotbollens oproportionerliga positionsfördelning också borde vara fallet i barn- 

och ungdomsfotbollen. Därmed skapas det ett slags moment 22: för att bryta stackingen krävs det 

att fler elitfotbollsspelare med ”tredje världen”-bakgrund tilldelas centrala positioner, så att barn- 

och ungdomstränare kan få sin bild av i vilka positioner spelare med viss etnisk bakgrund passar 

bäst i reviderad. Men för att det skulle kunna inträffa krävs det ju först att barn- och ungdomstränare 

bryter stackingmönstren; något som försvåras av att de hela tiden kan titta på elitfotbollen för att 

bekräfta sina stereotypa föreställningar om i vilka positioner spelare med viss etnisk bakgrund 

passar bäst i.

Någonstans mynnar denna tankegång ut i en hypotes som, i enlighet med de sociala 

stängningsteorierna, skulle kunna förklara varför stackingmönster ser ut som de gör – även om 

multivariata analyser skulle visa att diskriminering inte sker just i Allsvenskan. Denna hypotes är 

mycket enkel och lyder som följer: det finns en kontinuitet beträffande stackingmönster som präglar 

selektionen inom svensk fotboll. Kort sagt kan man utgå från att spelare med viss etnisk bakgrund i 

tidig ålder har placerats i vissa positioner. Det är därför inte heller särskilt underligt om de i 

genomsnitt genomgående kommer att vara bäst i dessa positioner. På så vis blir en multivariat 

analys av elitidrottare vilseledande, eftersom diskrimineringen inte främst drabbat de idrottare som 

redan nått eliten, utan de som hade kunnat nå den om det inte vore för att de tidigt – på grund av 

stereotypa föreställningar om dem – tilldelades positioner som de egentligen inte passade för.

6.2. Förslag på vidare forskning

Det vore relevant med vidare forskning om hur exempelvis barn- och ungdomsfotbollstränare 

resonerar beträffande positionstilldelning. Vilka kriterier använder de i denna process? Det vore  

även relevant att ta reda på hur spelare resonerar. Upplever de att de har haft stor möjlighet att 

själva påverka vilken position de spelar i, eller är positionen något de framför allt har blivit 

tilldelade?

Framför allt skulle det emellertid vara relevant med vidare forskning som undersöker hur 

stackingen ser ut genom svensk fotbolls selektionssystem. Finns det, som min hypotes menar, en 

kontinuitet i hur mönstren ser ut från det att spelare är små till det att vissa av dem når eliten? Om 

så är fallet skulle dessa mönster, i enlighet med osäkerhetshypotesen, med stor sannolikhet bero på 
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diskriminering baserad på tränares stereotypa föreställningar om spelare med viss etnisk bakgrund.

7. Sammanfattning

Fotbollen, konstaterade jag inledningsvis, anses ofta vara en ovanligt god arena för integration. I 

den här uppsatsen har jag problematiserat den bilden. Närmare bestämt har jag undersökt om 

fenomenet stacking – alltså oproportionerlig positionsfördelning inom lagidrott baserad på spelares 

hudfärg och etniska bakgrund – förekom i Allsvenskan 2012. Det visade sig att så var fallet. 

Positionsfördelningen var dessutom i stor utsträckning relaterad till positioners centralitet: 

”helsvenska” spelare och spelare från andra nordiska länder var i högre utsträckning tilldelade de 

mer inflytelserika centrala positionerna, medan minoritetsspelarna – med undantag för de svenska 

spelarna med ”andra världen”-bakgrund – i hög utsträckning tenderade att vara tilldelade de mindre 

inflytelserika icke-centrala positionerna. Särskilt anmärkningsvärt är att de svenska spelarna med 

”tredje världen”-bakgrund var väldigt underrepresenterade i de centrala positionerna: bara 17,5% av 

dessa spelare var tilldelade centrala positioner, jämfört med 46,4%, som var motsvarande siffra för 

de ”helsvenska” spelarna.

Vidare diskuterade jag, mot bakgrund av en diskussion om humankapitalsteorier och sociala 

stängningsteorier, vad stackingen i Allsvenskan 2012 kan tänkas bero på. Det gick inte att utesluta 

att någon av de diskuterade teorierna spelade roll för hur stackingmönstren såg ut. Jag 

argumenterade dock för att olika gruppers relation i svensk fotboll kan liknas vid vad Elias' kallar 

för relationen mellan etablerade och outsiders. I enlighet med ett sådant synsätt lyder förmodligen 

den främsta orsaken till att svenska spelare med ”tredje världen”-bakgrund, men också ”andra” och 

”tredje världen”-spelare, var så överrepresenterade i icke-centrala positioner att det existerar 

stereotypa föreställningar om dessa grupper i svensk fotboll. Diskussionen mynnade ut i en hypotes 

om att det finns en kontinuitet beträffande stackingmönster genom svensk fotbolls selektionssystem, 

och att diskrimineringen därmed framför allt sker när spelare är unga. Det krävs dock vidare 

forskning för att kunna stödja denna hypotes.
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