ZLATAN
ETT FORSKNINGSPROJEKT
AV ABBE HAMMOUD
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Inledning
Jag heter Abbe och är 19 år. Jag valde att forska om Zlatan. Han har
varit min idol sedan jag var liten. Zlatan är min favorit spelare för han
är bra, duktig och smart. Jag började arbetet med att skriva frågor om
Zlatan som jag ville ta reda på, jag läste massor på internet och i
tidningar. Dessutom såg jag flera intervjuer med Zlatan. Jag har
också lyssnat på boken ”Jag är Zlatan” som Zlatan själv skrivit om sitt
liv.
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Frågeställning








Hur mycket tjänar Zlatan?
Var har Zlatan spelat?
Vart växte han upp?
Hur mycket tränar Zlatan?
Varför kom Zlatans familj till Sverige?
Hur fick Zlatan sitt körkort?
Hur mycket hinner Zlatan umgås med sin familj?

Hur mycket tjänar Zlatan?
År 2011 var Zlatan den bäst betalda fotbollsspelaren Italien. Zlatans
övergång från Inter till Barcelona blev den tredje dyraste hittills, en
liten kostnad av 69 miljoner euro. Enligt en fransk tidning tjänar
Zlatan knappt 77 miljoner svenska kronor i sitt franska lag Paris SaintGermain.

Var har Zlatan spelat?
Ibrahimovic gjorde A-lagsdebut för Malmö FF, 1999. I juli 2001 blev
Zlatan proffs i det nederländska laget Ajax. Malmö FF fick då 82 och
en halv miljon kronor för honom, den högsta summan för en
allsvensk spelare hittills. Ibrahimovic gjorde sex mål på 24 matcher
för Ajax under sin debutsäsong.
2004 blev han klar för spel för den italienska klubben Juventus. Han
hade då rakat sig på huvudet och det var innan han träffade Helena.
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Han blev utsedd till årets
spelare i Juventus och fick
sedan Guldbollen 2005.
2006 började Zlatan spela
för Inter. Han vann Inters
skytteliga med sina 15
mål. Under sin tid i Inter
var Zlatan skadad en del
men fick ändå flera priser.
I slutet av säsongen
2008/2009 snackade
Zlatan om att han var
sugen på att spela i
Spanien.
Så i juli 2009
presenterades Zlatan
inför 70.000 fans på den
nya hemmaarenan Camp Nou i Barcelona sina spelarkollegor, Messi
och Xavi, men inte lika bra med tränaren Guardiola. Zlatan lämnade
Barcelona efter ett år och det berodde till stor del på konflikten
mellan honom och Guardiola.
I augusti 2011 började Zlatan spela i Milan. Hans nummer på tröjan
blev 11 och han fick kollegor som Ronaldinho och Pato. Trots en del
motgångar för Zlatan och Milan började laget ändå klättra uppåt i
tabellen. Detta berodde till stor del av Zlatan.
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Onsdagen den 18 juli 2012 genomgick Zlatan en läkarunderensökning
och presenterades som ett nyförvärv av Paris Saint –Germain vid en
presskonferens. Zlatans tröjnummer var inte klart vid den tidpunkten.
Några dagar före Zlatans övergång Pars SG hade även försvararen
Silva skrivit på för klubben. Nu skulle klubben storsatsa!
Var växte Zlatan upp?
Zlatan föddes och växte upp
i stadsdelen Rosengård i
Malmö. Hans far är bosnier och
hans mamma är
från Kroatien.
Efter föräldrarnas
skilsmässa växte han
upp hos sin mamma i
Rosengård men bodde senare
hos sin pappa. Han hade en
fattig uppväxt och har själv
sagt att han sällan fick lagad
mat, det var även mycket bråk
inom familjen.Zlatan började tidigt
med fotboll men tog även svart bälte i
taekwondo. Zlatan gick
fotbollsgymnasium men tog aldrig
studenten.
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Hur mycket tränar Zlatan?
Jag hittade en intervju med Zlatan som Fredrik Quistbergh gjort. Så
här svarade Zlatan på Fredriks frågor.
”Hur ofta tränar du?
– Tre gånger i veckan två pass och två gånger ett pass. Plus
matcherna.

Blir du aldrig trött och bara vill lägga dig i sängen och äta chips?
– Ibland, när det är jobbigt. Men sedan får man nya krafter igen och
då vill man bara träna och träna.

Vad driver dig att träna så mycket?
– Det är att jag gillar fotboll och för att bli bättre. Slutmålet är när
man känner att man presterat så mycket som man kan. Vunnit så
mycket som möjligt. Sedan får det vara nog.”

Varför Kom Zlatans familj till Sverige?
Zlatans pappa Seifik Ibrahimovic föddes i Bosnien 1951. Hans familj
var muslimer. När Sefik var cirka 25 år flydde han från Bosnien till
Sverige på grund av oroligheter i hemlandet och hat mot muslimer. I
Sverige träffade han sedan Zlatans mamma Julka Gravic. De fick
Zlatan och hans helsyskon Aleksandar och Sanela. Zlatan har också
tre halvsyskon.
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Hur fick Zlatan sitt körkort?
Jag hittar ingen information om när Zlatan tog körkort och om det
gick lätt för honom. Däremot gillar han att köra fort! Så här stod det
på P4 Kristianstads hemsida i juni 2001;
”Zlatan blev av med
körkortet
Fotbollsspelaren Zlatan
Ibrahimovic körde så
fort till en match, att
han blev av med sitt
körkort.
Han stoppades i en av
polisens rutinkontroller.
Zlatan körde i över 100
kilometer i timmen, på
en 70-väg. Polisen tog
hans körkort på platsen
och enligt Kvällsposten
det är nu indraget på
obestämd tid”
Efter det blev Zlatan
tagen på bar gärning då
han ändå körde bil,
utan körkort!
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Hur mycket hinner Zlatan umgås med sin familj?
Zlatans familj består av sambon Helena Seger och deras söner
Maximilan och Vincent.
Dessutom har Zlatan sina föräldrar och syskon. Sen får vi inte glömma
hundarna Hoffa och Trustur.
Det är klart att Zlatan har svårt att hinna umgås mycket med familj
och vänner och Helena och sönerna får ju flytta en del för att vara där
Zlatan spelar. Antagligen umgås de mycket med andra fotbollsspelare
och deras familjer.

Övrigt
Jag tycker att Zlatan är en
duktig, teknisk fotbollsspelare.
Han är snabb så att backarna
inte hänger med. Det är kul att
Zlatan fått Jerring-priset. Han
har nog alla sina Guldbollar
samlade på hög hemma. Jag
skulle gärna se en match när
Zlatan spelar, kanske nästa
tisdag på Råsunda. Då har de
träningsmatch.
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Sammanfattning
Jag började mitt forskningsprojekt under höstterminen 2012 och har
nu arbetat med det i två terminer. Jag tycker att det varit kul och jag
har lärt mig en hel del. Jag har blivit snabbare att skriva på datorn och
jag har fått ett bättre sätt att skriva på datorn. Jag har också tränat på
att söka information på internet. Jag skulle gärna forska igen men då
om något helt annat till exempel ishockey.

Källförteckning
www.wikipedia.se
Tidningen GOAL
Intervju av Fredrik Quistbergh
P4 Kristianstads hemsida
Klipp från www.youtube.se
www.expressen.se
www.aftonbladet.se

Bilder målade av Abdullah Hammoud
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