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Abstract

Syftet  med  denna  kandidatuppsats  har  varit  att  undersöka  hur  den  svenska 

sportrapporteringen sett ut under världsmästerskapet i fotboll 2010 när det skrivits om 

afrikanska fotbollslandslag söder om Sahara. Hur skildras dessa afrikanska lag i de 

svenska reportrarnas rapportering?

Utifrån 52 artiklar i  Dagens Nyheter och Expressen under perioden 10 juni 2010 till 

12 juli 2010 har en kvalitativ textanalys med ett diskursanalytiskt perspektiv utförts. 

Med en postkolonial teori utifrån Edward W. Saids orientalismbegrepp har materialet 

sedan analyserats. Analysen har visat hur dikotomin Vi och Dem har reproducerats, 

där de afrikanska fotbollslandslagen och deras spelare fått representera Dem i motsats 

till  västvärldens  Vi.  Denna  andrafiering  har  skett  genom  en  reproducering  av 

koloniala diskurser.
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1. Inledning

Så  fort  vi  sätter  ner  foten  på  den  afrikanska  kontinenten  åker  tropikhatten  och 

kolonialstövlarna på. De spelar ju liksom lite bongoboll, har fotbollsrytmen i blodet men hajjar 

inte mycket av det sköna taktiska liret. (Croneman DN 100410)

Det  skriver  Dagens  Nyheters  Johan  Croneman  i  en  krönika  där  han  kritiserar 

mediernas  rapportering  inför  fotbolls-VM  2010  som  denna  gång  skulle  spelas  i 

Sydafrika. Det var trots allt den första gången ett världsmästerskap i fotboll skulle 

arrangeras  på  den  afrikanska  kontinenten  och  just  denna  krönika  satte  igång 

funderingar i mitt huvud. Hur skulle mediernas rapportering komma att se ut? Har vi 

kunnat lägga föreställningar som levt kvar sedan kolonialtiden bakom oss? Eller ses 

afrikaner fortfarande som de Andra?

Detta blir särskilt intressant i och med vidden av ett evenemang som fotbolls-VM. 

Som mest var det närmare två miljoner svenskar som bänkade sig framför tv:n för att 

se en match under den heta försommaren 2010 (Lena Sundqvist Aftonbladet 100709). 

Man kan bara ana vilken genomslagskraft  mediernas föreställningar får i samband 

med evenemang som dessa.

Efter att jag själv i en uppsats på B-nivå inom etnologi sett tendenser till att svarta 

människor  och  vad  som  klassificeras  som  svart  kultur  andrafieras  inom 

tidningsartiklar och krönikor är jag intresserad av att fortsätta undersöka mediernas 

roll i den strukturella diskrimineringen. Med andrafiering menar jag att det skapas ett 

Vi  genom konstruktionen av de Andra (Kamali 2005, s. 41).

Det har trots allt gjorts en del forskning om mediernas bidrag till att bygga upp en bild 

av de Andra som till exempel antologin  Mörk magi i vita medier (Brune 1998) och 

Mediernas vi och dom – Mediernas betydelse för den strukturella diskrimineringen 

(Camauër & Nohrstedt 2006). Har upplysningen om mediernas roll i att upprätthålla 

och skapa en mental segregation (Brune 1998, s. 9) gett resultat såvida att situationen 

förbättrats? Har medierna nu kunnat ta ett steg tillbaka och se över samt förändra de 
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föreställningar som frodas i det dagliga utbudet? Eller fortsätter denna andrafiering att 

ske även idag, trots den upplysning som nu finns?

Frågorna är många. Och de är inte bara väldigt intressanta att undersöka, utan jag 

anser att dessa frågor framför allt är viktiga att undersöka. Min förförståelse är att det 

första steget för att kunna förändra föreställningar som upprätthåller och reproducerar 

en viss grupps makt över andra är att först och främst visa i vilken utsträckning och 

hur  detta  sker.  Det  är  bara  med en  sådan grund vi  kan  gå  vidare  för  att  lösa  de 

problem, som segregation och rasism, som ett Vi och Dem-tänkande medför.

1.1 Syfte och frågeställningar
Jag är intresserad av att undersöka hur medias bevakning av de afrikanska lagen sett 

ut  i  fotbolls-VM  2010.  Utifrån  detta  har  jag  sedan  utarbetat  nedanstående 

frågeställningar:

− Hur har den svenska sportrapporteringen sett  ut  under världsmästerskapet i 

fotboll 2010 när det skrivits om afrikanska fotbollslandslag söder om Sahara?

− Hur skildras dessa afrikanska lag i de svenska reportrarnas rapportering?

1.2 Disposition
I kapitel 2 ger jag en historisk översikt över de första bilderna det svenska folket fick 

av den afrikanska befolkningen. Jag ger även en kort beskrivning av evenemanget 

fotbolls-VM. I kapitel 3 går jag sedan igenom tidigare forskning om mediernas makt, 

den postkoloniala teori jag stödjer mig på i denna undersökning och centrala begrepp. 

Kapitel 4 ägnas sedan åt den metod jag kommer att använda, en kvalitativ textanalys 

med ett diskursanalytiskt perspektiv. Därefter, i kapitel 5, beskriver jag det urval jag 

gjort, hur urvalsprocessen gått till samt vad jag har för generaliseringsambitioner. I 

kapitel  6  är  det  sedan  dags  för  själva  undersökningen  där  jag  presenterar  och 

analyserar  det  material  jag  undersökt.  Analysen  görs  utifrån  andrafierande 

föreställningar om Afrika och dess befolkning. Till sist, i kapitel 7, för jag sedan en 

avslutande diskussion kring det jag funnit i mitt material och jag ger även förslag på 

framtida forskning.
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2. Bakgrund

2.1 Sveriges första bilder av Afrika
Lasse  Berg  är  en  svensk  författare,  journalist,  dokumentärfilmare  och  även 

hedersdoktor vid Lunds Universitet som varit bosatt i Afrika i många år. I boken När 

Sverige upptäckte Afrika (1997) har han sammanställt reseskildringar och forskning 

kring Sveriges upptäckt av Afrika. Även om hans bok är populärvetenskaplig ger det 

en översikt av hur Afrika och dess befolkning utmålades.

Den första publicerade reseskildringen från Afrika trycktes år 1667 och bestod av fyra 

berättelser om resor till Asien, två av dessa handlade även om Afrika. Den som fick 

störst  uppmärksamhet  var  huvudskildringen,  Beskrifning  om en resa  genom Asia,  

Africa och många andra hedna länder, av Nils Matson Kiöping. Den skulle komma 

att tryckas många gånger under flera århundraden framåt (Berg 1997, s. 11).

Kiöping berättar att han möter invånare vid ön Kap Verde som kallas kaffrer och han 

utmålar dem som ett mycket grymt folk som är kolsvarta, har hiskliga tatueringar över 

hela kroppen och vars kvinnor tycks sakna all hyfs (Berg 1997, s. 11). När Kiöping 

sedan kommer till nuvarande Sydafrika och möter hottentotterna (numera khoi-khoi) 

är det med samma förskräckelse han ser på dem: 
De  är  så  vilda  att  det  inte  låter  sig  beskrivas  och  de  skyler  sina  behag  med  endast  en  

”rävrumpa”, kvinnorna har i sin skamlöshet inget alls på sig /.../ så har de ingen överhet eller  

styrelse och bryr sig varken om Guds bud eller människans lagar,  de lever i själva verket  

alldeles som osjäliga djur. (Kiöping refererad av Berg 1997, s. 12)

Drygt  två  hundra  år  senare,  i  slutet  på  1800-talet,  har  synen  på  afrikanerna  inte 

förändrats  nämnvärt.  I  Mindre  lärobok  i  geografi  för  folkskolan som  fanns  i  de 

svenska skolorna beskrevs svarta människor på följande sätt: 
Näsan  är  flat,  käkarna  utstående,  läpparna  tjocka,  håret  ulligt.  Negrerna  äro  i  allmänhet 

barnsliga och ombytliga: jublande glada, när det går dem väl, förtvivlat sorgsna, när det går 

dem illa, godsynta mot vänner och grymma mot fiender, ytterst begivna på efterhärmning samt 

på grannlåter och nöjen. (Återgiven i Berg 1997, s. 217)
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2.2 Världsmästerskapet i fotboll
Det första världsmästerskapet i herrfotboll spelades 1930 i Uruguay. Detta var efter att 

fotbollens  världsorganisation,  Fédération  Internationale  de  Football  Association 

(FIFA), ansåg att det behövdes en internationell fotbollsturnering som var öppen för 

proffs då de Olympiska spelens fotbollsturnering bara var öppen för amatörer (Wigren 

2006, s. 8-9). 

Första afrikanska lag att delta i fotbolls-VM var Egypten redan 1934, men det skulle 

dröja till 1974 innan ett lag från subsahariska Afrika skulle delta för första gången, 

Zaire (nuvarande Demokratiska republiken Kongo). 36 år senare, 80 år efter det första 

mästerskapet, var det sedan dags för ett afrikanskt land att för första gången anordna 

evenemanget och valet föll då på Sydafrika (Fifa 2010).

3. Teori och tidigare forskning

3.1 Mediernas makt
I förordet till den statliga offentliga utredningen Mediernas Vi och Dom - mediernas  

betydelse för den strukturella diskrimineringen (2006) förklarar sociologerna Masoud 

Kamali,  Adrián  Groglopo och Marcus  Lundgren hur  de  flesta  journalisterna,  som 

resten av befolkningen, socialiserats in i ett Vi och Dem-tänkande. Detta har medfört 

att medierna bidrar till att rota föreställningar om ett normalt Vi och ett avvikande 

Dem vilket  reproducerar  den  etniska  hierarkin.  Etniska  svenskar  görs  till  Vi  och 

invandrare till Dem (Kamali, Groglopo & Lundgren 2006).

I introduktionen till samma utredning förklarar medieforskarna Stig Arne Nohrstedt 

och Leonor Camauër  (2006,  s.  9) hur medierna har  en betydande inverkan på att 

konstruera de diskurser och bilder som människor förstår världen genom. Medierna är 

inte den enda källan där föreställningar om vad som är normalt respektive onormalt 

frodas men det är en viktig källa för människors förståelse av världen. 

4



Vidare förklarar Nohrstedt och Camauër (2006, s. 29) att utredningen kommer fram 

till att de svenska medierna bidrar till en strukturell diskriminering. Vad de då sett är 

att denna strukturella diskriminering i många fall bygger på just den dikotomi som 

finns  mellan  ett  Vi  och  ett  Dem,  där  Vi förknippas  med positiva  egenskaper  och 

karaktärsdrag medan Dem förknippas med motsatta egenskaper.

Även  om  denna  utredning  huvudsakligen  bygger  på  hur  invandrare  framställs  i 

svenska medier är det en viktig grund till min uppsats då de bilder av fotbollsspelare 

från Afrika jag kommer att finna i min studie ger en bild av hur det svenska samhället  

ser på afrikaner eller svenskar med afrikanskt ursprung.

3.2 Postkolonial teori
Jag kommer i denna kandidatuppsats att utgå ifrån en postkolonial teori. Det är en 

omfattande teoribildning och den beskrivningen jag här kommer att  ge är hur jag 

tolkar den och hur jag kommer att använda mig av den.

Enligt min tolkning handlar denna teori främst om hur människor från koloniserade 

länder andrafieras. Andrafiering är enligt sociologen Masoud Kamali en process som 

är en del av nationsskapandet, där Vi alltid skapas genom konstruktionen av de Andra 

(Kamali 2005, s. 41). Jag använder mig av Kamalis definition av denna process men 

jag fokuserar inte bara på nationen utan västvärlden i sin helhet. Andrafiering är alltså 

processen där ett Vi skapas mot ett Dem.

Den grundläggande definitionen av begreppet postkolonialism jag kommer att utgå 

ifrån  är  att  det  inte  handlar  om  en  period  av  kolonisering  som  är  över,  utan 

koloniseringens  effekter  finns  med  oss  än  idag  genom  till  exempel  koloniala 

diskurser, menar John McLeod (2000, s. 33) som är universitetslektor i engelska och 

postkolonial litteratur vid University of Leeds.

Först vill jag dock klargöra en viktig aspekt. Här kan nämligen höjas ett finger för att  

Sverige inte har varit en kolonialmakt och att vårt land därför inte omfattas av det 

koloniala  arvet.  Men  Sverige  är  ändå  en  del  av  västvärlden  och  dessa  utbredda 
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koloniala föreställningar är något som har kommit att forma även vår tillvaro, menar 

filosofen Michael Mc Eachrane och Louis Faye som är föreläsare om postkolonial 

teori (Mc Eachrane & Faye 2001, s. 7). Därför är den postkoloniala teorin användbar 

även i en svensk kontext.

För  att  kunna  upprätthålla  kolonialstater  var  det  fundamentalt  att  legitimera 

kolonialiseringen, det vill säga att övertyga för sitt eget folk att det är rätt att styra 

över och exploatera andra länder och dess befolkning (McLeod 2000, s. 18). Men 

man var även tvungen att få det folk man koloniserar att acceptera en lägre plats i 

hierarkin, genom en process McLeod kallar ”colonising the mind” (McLeod 2000, s. 

18).  Det  går  till  så  att  man  övertygar  det  koloniserade  folket  att  ta  till  sig  de 

värderingar och uppfattningar om världen som finns bland kolonialmakterna. Att få 

dem att acceptera att deras länder och befolkning blir exploaterade. Man skapar alltså 

ett Vi i form av sitt eget folk och ett Dem i form av det koloniserade folket. Det är här 

de koloniala diskurserna kommer in.

Teorierna om koloniala diskurser fäster uppmärksamheten på vilket roll språket har 

för att få folk att förstå världen som kolonialmakterna (McLeod 2000, s. 18), det vill 

säga för att ”colonise the mind”. McLeod (2000, s. 18) menar att koloniala diskurser 

formas  när  språk  och makt  möts  och att  språket  därmed inte  bara  är  en form av 

kommunikation, utan ett medel vi förstår världen med. Språket är med och skapar vår 

världssyn  genom att  det  delar  upp  och  ordnar  verkligheten  i  meningsfulla  delar. 

Meningarna vi fäster till saker och ting berättar för oss vilka värderingar vi anser är 

viktiga och hur vi skiljer mellan överlägsna och underlägsna kvalitéer. Språket speglar 

alltså inte bara hur verkligheten ser ut,  utan språket spelar en stor roll i  att  skapa 

individers förståelse av samhället och sin omgivning (McLeod 2000, s. 19).  

Det  är  dessa  diskurser  som  jag  är  ute  efter  att  undersöka.  Det  dessa  koloniala 

diskurser gör är att skapa ett Vi och ett Dem. Det vill säga genom att skapa ett Vi i 

form  av  kolonialmakterna  och  västvärlden  skapas  också  ett  Dem  som  resten  av 

världen får  representera,  då främst  de  koloniserade  länderna  och dess  befolkning. 

Dessa diskurser tar sig sedan uttryck i dikotomier, för att den koloniserande europén 
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ska  ses  som  civiliserad,  upplyst  och  rationell  måste  de  Andra,  det  vill  säga  de 

koloniserade  länderna  och  dess  befolkning,  ses  som  barbariska,  oupplysta  och 

irrationella,  menar  sociologerna  Catharina  Eriksson och Håkan Thörn  samt  Maria 

Eriksson Baaz som är forskare i internationella relationer (Eriksson, Eriksson Baaz & 

Thörn 2005, s. 34). Då identitetsskapandet är en process fortsätter bilder som dessa att 

frodas även idag. Ett exempel på följderna av det Vi och Dem-tänkande som uppstod i 

samband  med  vita  västvärldens  behov  av  legitimering  för  att  kunna  exploatera 

koloniserade länder var att det uppfanns en bild av Afrika som en primitiv kontinent i 

stark kontrast till civilisationens Europa (Eriksson, Eriksson Baaz & Thörn 2005, s. 

20).

3.2.1 Orientalism
Edward  W.  Said,  tidigare  professor  i  engelskspråkig  litteratur  vid  Columbia 

University i New York, var en av de allra mest inflytelserika postkoloniala tänkarna. I 

sin bok Orientalism som gavs ut för första gången 1978 (i referenserna utgår jag dock 

från  utgåvan  2004)  undersöker  han  hur  kolonialmakterna  Storbritannien  och 

Frankrike  representerade  länder  i  Nordafrika  och  Mellanöstern,  områden  Said 

benämner  som Orienten  (McLeod  2000,  s.  39).  Det  Said  gör  är  att  visa  hur  de 

föreställningar som användes för kolonialismens legitimering fortsätter att frodas trots 

att kolonialismen upphört. Orientalismbegreppet är summan av dessa föreställningar.

Då  postkolonialismen  undersöker  hur  kolonisatörerna  skapar  ett  Vi  och  ett  Dem 

utifrån dikotomier handlar det enligt min tolkning minst lika mycket om väst som det 

gör  om de Andra.  Jag menar,  precis  som McLeod (2000,  s.  38),  att  de koloniala 

diskurserna gjorde att  kolonisatörerna kände sig viktiga och överlägsna i  samband 

med att de koloniserade gjordes underlägsna. För mig är det då en viktig aspekt att de 

Andra skapades utifrån att stärka kolonisatörernas självkänsla, genom att tillskriva de 

Andra negativa egenskaper framstod kolonisatörerna själva med positiva egenskaper 

och blev således legitimerat överlägsna.

Då  diskurserna  skapades  utifrån  västvärldens  överlägsna  egenskaper  blev  alla  de 

Andra motsatserna, inte bara araber och nordafrikaner utan även afrikaner söder om 
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Sahara.  Därför  kan  jag  använda  mig  av  de  koloniala  stereotypifieringar  McLeod 

(2000, s. 44-46) urvunnit ur Saids Orientalism även i mitt material och därför anser 

jag att även subsahariska Afrika kan läggas till i Orientbegreppet. Said skriver själv i 

Orientalism att  ”världen utgörs av två ojämlika hälfter,  Orienten och Occidenten” 

(Said 2004, s. 77). Occidenten är västvärlden och Orienten blir då hela den övriga 

världen.

De sex stereotypiska antaganden som McLeod (2000, s.  44-46) har funnit  i  Saids 

Orientalism är  de  jag  kommer  att  utgå  från.  Jag  vill  alltså  betona  att  dessa 

stereotypifierande antaganden är McLeods tolkningar och de är följande:

• Orienten är tidlös. Medan väst utvecklas genom historien anses Orienten stå 

still i tiden. Eftersom den inte utvecklas ses Orienten därför som primitiv.

• Orienten  är  konstig.  Orienten  är  inte  bara  annorlunda,  utan  konstigt 

annorlunda. I Orienten är saker och ting bisarra, udda och fantastiska.

• Orientalism  gör  antaganden  om  ras.  Orientens  människor  framstår  ofta  i 

förhållande till stereotyper baserade på antaganden om ras. Exempel på detta 

är att araben skulle vara våldsam eller att indiern skulle vara lat.

• Orientalism gör antaganden om kön. Stereotyper om kön är även något som är 

vanligt  bland  västvärldens  föreställningar.  Orientens  män  anses  inte  vara 

tillräckligt  maskulina  och  manliga.  Kvinnorna  exotiseras  ofta  och  anses 

oblyga och väldigt sexuella. 

• Orienten är feminin. Orienten anses feminin där utgångspunkten är klassiska 

könsstereotyper.  Orienten  anses  exotisk,  passiv  och  lockande  medan 

västvärlden tvärtom ses som aktiv, dominant och rationell.

• Orienten är fördärvad. Orientens människor anses besitta typiska svagheter 

som exempelvis lathet, rädsla, våldsamhet och åtrå.

Vad jag i min tolkning av den postkoloniala teorin menar är att en andrafiering av 

koloniserade länder och dess befolkning sker genom dessa stereotypifieringar.
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3.2.2 Kritik av orientalism
Said har fått en del kritik för saker han blundat för i Orientalism. Detta är främst att 

han har ignorerat historiska aspekter (McLeod 2000, s. 47). Said gör antaganden om 

att föreställningarna om Orienten sett likadana ut över en lång historisk period. Bör 

ingenting ha förändrats? Han undersöker inte heller hur de koloniserade reagerade på 

dessa föreställningar som de tillskrevs (McLeod 2000, s. 48). Said blundar också för 

det  motstånd  som  fanns  i  västvärlden  mot  kolonialismen,  samt  för  könsaspekter 

(McLeod 2000, s. 48-49). Då han främst analyserat hur män såg på Orienten kan man 

fråga sig om kvinnors syn var annorlunda?

Just  den  historiska  aspekten  är  något  jag  måste  förhålla  mig  till  då  dessa 

föreställningar  kanske  inte  är  lika  relevanta  i  dagens  kontext.  Motstånd  mot 

kolonialismen är dock ingenting som lär ha någon relevans för denna korta tidsperiod 

i  denna epok som jag studerar.  Könsaspekterna  kan jag  däremot  förhålla  mig  till 

genom att se om det kvinnor skrivit i mitt material skiljer sig från männens texter.

3.3 Begrepp
Knutet till begreppet andrafiering, som jag diskuterat under postkolonial teori (s. 5), 

är begreppen Vi och Dem som är centrala för denna studie. Vi definierar jag då som 

västvärlden och Dem som de nationer som står utanför västvärlden. Jag vill tillägga 

att jag kommer att använda Vi och Dem synonymt med Vi och de Andra.

Koloniala  diskurser  definierar  jag  som  de  föreställningar  som  skapades  för  att 

legitimera kolonialismen och som bygger på en skillnad mellan den vita västvärlden 

och den övriga världen (McLeod 2000, s. 17). I studien kan koloniala föreställningar 

också komma att användas synonymt med koloniala diskurser.
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4. Metod

Jag kommer att använda mig av en kvalitativ textanalys för att se hur mönster och 

värderingar döljer sig i en vanlig artikel. Jag tror att de föreställningar som ligger till 

grund för en andrafiering av afrikaner inte är något som uttrycks konkret utan att man 

därför måste söka efter föreställningar som ligger dolt  under textens yta,  därav är 

kvalitativ textanalys den bästa metoden (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wägnerud 

2007, s. 237). Detta tillvägagångssätt är också den väg att gå om man ska använda sig 

av postkolonial teori då hur vi läser är lika grundläggande som vad vi läser (McLeod 

2000, s. 33).

4.1 Diskursanalytiskt perspektiv
Statsvetarna  Esaiasson,  Gilljam,  Oscarsson  och  Wägnerud  förklarar  i  boken 

Metodpraktikan – konsten att studera samhälle, individ och marknad (2007, s. 239) 

att  den  idag  vanligast  förekommande  metoden  vid  en  kritisk  textanalys  inom 

samhällsvetenskap är diskursanalysen. Vid en sådan analys är fokus på de eventuella 

maktförhållanden texten ger uttryck för,  samt vilken roll  språket spelar i  det hela. 

Precis som inom den postkoloniala teorin (McLeod 2000, s. 19) är det alltså tanken 

om  hur  språket  formar  verkligheten  som  är  det  centrala.  För  att  använda  den 

postkoloniala teorin så som jag avser att göra är då ett diskursanalytiskt perspektiv 

den  allra  lämpligaste  metoden.  Jag  vill  dock  betona  att  jag  använder  ett 

diskursanalytiskt  perspektiv  så  som Esaiasson,  Gilljam,  Oscarsson  och  Wägnerud 

(2007, s. 239) beskriver den, som ett metodologiskt verktyg för min närläsning av 

texterna.

Praktiskt går det till så att jag läser texten aktivt flera gånger om och ställer frågor till 

den för att  se om texten kan besvara dessa frågor (Esaiasson et  al.  2007, s. 237). 

Genom dessa  frågor  försöker  jag  sedan hitta  de  dolda  strukturer  som finns  inom 

samhället (Esaiasson et al. 2007, s. 240), här representerat av media. De frågor jag 

arbetat  fram är  då  uppbyggda  kring  hur Orienten  andrafieras,  och  därmed  kring 

stereotypifieringarna av Orienten: anses Afrika och de afrikanska lagen tidlösa? Anses 
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de konstiga? Görs det antaganden om ras? Görs det antaganden om kön? Anses Afrika 

och de afrikanska spelarna feminina? Anses de fördärvade?

4.2 Metodkritik
Vid  en  kvalitativ  textanalys  som  detta  är  det  som  redovisas  hur  jag  uppfattar 

materialet. Min subjektivitet kan därför vara ett problem för undersökningen då jag 

går in i detta ämne med egna erfarenheter och värderingar. Ingen är objektiv. Jag är 

född och uppväxt i, och således en del av, västvärldens samhälle och allt detta medför. 

Men genom att jag visar största möjliga öppenhet och redovisar varför jag dragit de 

slutsatser jag gjort samtidigt som jag visar på andra möjliga slutsatser och varför jag 

ansåg att  mina var bättre (Esaiasson et  al.  2007, s. 25) ger jag läsaren en insyn i 

undersökningen med syfte  att  stärka trovärdigheten och komma så nära kravet  på 

forskaroberoende som jag kan.

Jag vill också tillägga att ett problem som uppstår när jag undersöker Afrika och dess 

befolkning  (läs  fotbollsspelare)  är  att  jag  riskerar  att  reproducera  konstruerade 

skillnader mellan människor, mellan väst och de Andra, genom att diskutera hur Vi 

skriver om Dem. Detta är dock ett nödvändigt ont då det första steget till förändring är 

att uppmärksamma detta. 

4.3 Referensmetod
Jag  har  använt  mig  av  Harvardsystemet  för  mina  referenser  utifrån  den  lathund 

Södertörns högskolas bibliotek har publicerat (Sh 2010). När det gäller referenserna 

till tidningarna gör jag dock ett undantag då jag anser att det för denna typ av studie är 

högst relevant att visa redan i texthänvisningen vilken tidning det är jag refererar samt 

datum i stället för tidningssida. Jag vill dock betona att jag fortfarande är konsekvent 

och tydlig i min referering.
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5. Material

5.1 Urval
Medverkande  afrikanska  lag  i  fotbolls-VM  2010  var  Algeriet,  Elfenbenskusten, 

Ghana, Kamerun, Nigeria och Sydafrika. Men då antalet artiklar som skrivits om alla 

dessa lag skulle vara alldeles för omfattande väljer jag att  huvudsakligen fokusera 

urvalet på endast två lag. Valet faller då på Ghana och Kamerun. Detta då Ghana var 

det landslaget som kom längst i mästerskapet av de afrikanska lagen medan Kamerun 

förlorade alla sina matcher. Det kan ha en betydelse om det är ett framgångsrikt lag 

eller  ej.  Kanske  jämförs  det  framgångsrika  laget  med  europeiska  lag  medan  det 

mindre framgångsrika anses vara alldeles för annorlunda.

En viktig aspekt är även att både Ghana och Kamerun tillhör det subsahariska Afrika, 

tidigare känt som ”det svarta” Afrika. I västvärlden där maktrelationer skapas med 

vithet  som  norm  blir  det  ”icke-vita”  motpolen,  menar  kulturgeografen  Katarina 

Mattsson (2005, s. 141). Det vill säga ju större avsteg från vithet, desto mindre makt 

och större grad av andrafiering. Svarta människor blir då de som tillskrivs som mest 

annorlunda. Därför är det allra intressantast att undersöka lag i subsahariska Afrika 

gentemot ett lag i Nordafrika som Algeriet.

Att  jag i  detta  fall  inte  väljer  något  av  de  övriga  afrikanska  lagen har  även sina 

orsaker.  Både  Nigeria  och  Elfenbenskusten  hade  detta  världsmästerskap  svenska 

tränare,  Lars  Lagerbäck  respektive  Sven-Göran  Eriksson.  Detta  medförde  då  att 

bevakningen var stor på just detta faktum och därmed kan ha lyft mycket fokus från 

själva lagen. Att jag inte valde Sydafrika är då de var värdnation och artiklarna om 

Sydafrika  kan då  tänkas  ingå  i  en  annan  kontext  som sträcker  sig  längre  än  den 

vanliga bevakningen. Jag vill dock inflika med att i vissa av de artiklar som återfinns i 

mitt urval diskuteras även de övriga afrikanska lagen och därav kommer jag att få en 

bild av hur även de representeras.
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5.2 Urvalets generalisering
Innan jag går in på hur urvalet gått till rent praktiskt vill jag föra en mindre diskussion 

om denna undersöknings generalitet,  det vill säga hur jag utifrån denna studie kan 

generalisera de resultat jag får fram till en population.  Jag vill först fastslå vilken 

population jag ämnar undersöka. Jag är intresserad av hur svenska reportrar har skrivit 

om afrikanska fotbollslandslag under världsmästerskapet i fotboll 2010. Då jag endast 

undersöker ett evenemang vill jag alltså klargöra att undersökningen bara handlar om 

just detta evenemang och att jag i mitt urval endast undersöker hur det skrivits om två 

afrikanska lag, Ghana och Kamerun. Men, genom att jag har en klar teoretisk ingång 

som jag analytiskt kan generalisera resultaten till är min ambition att jag genom teorin 

lyfter fram aspekter (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wägnerud 2007, s. 182) som 

kan  säga  något  väsentligt  om  hur  svenska  reportrar  skriver  om  afrikanska 

fotbollslandslag.  Det  kan  även  ge  en  bild  av  hur  svenska  reportrar  skriver  om 

afrikanska människor allmänt, trots att mitt syfte inte riktigt sträcker sig så långt.

Man kan alltså säga att jag utgår ifrån ett strategiskt urval då jag väljer att fokusera på 

endast ett speciellt fall, fotbolls-VM 2010, för att med hjälp av teorin få en bild av hur 

svenska reportrar skriver om afrikanska fotbollslandslag och därmed hur afrikanska 

människor behandlas i svensk press. Vid ett strategiskt urval som detta kan man först 

välja om fallen är kritiska eller typiska (Esaiasson et al. 2007, s. 183). Typiska fall  

skulle kunna vara svenska reseskildringar från Afrika eller resereportage från Afrika.

Väljer man i stället som i mitt urval kritiska fall finns det två versioner, för teorin 

gynnsamma  eller  ogynnsamma  omständigheter.  Om  de  fall  man  undersöker  är 

hämtade från en kontext som är ogynnsam för teorin kan man anta att om teorin får 

stöd här får den också stöd i mindre ogynnsamma omständigheter (Esaiasson et al. 

2007,  s.  183-184).  Gynnsamma  omständigheter  skulle  då  här  vara  att  analysera 

material som den postkoloniala teorin ofta tagit sig an, som att i jakt på koloniala 

diskurser läsa äldre engelsk litteratur från den tid då kolonialismen faktiskt pågick 

(McLeod  2000,  s.  23-24).  Jag  vill  då  argumentera  för  att  detta  är  ett  fall  av 

ogynnsamma omständigheter då mitt material är långt ifrån dessa fall.
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5.3 Urvalsprocessen
Urvalet  gäller,  som tidigare  skrivet,  Ghana  och  Kameruns  fotbollslandslag  under 

världsmästerskapet i fotboll 2010. Urvalet har gått till på så sätt att jag först valt en 

tidsperiod för artiklarna. Då fotbolls-VM spelades under en månad, med start den 11 

juni  2010  och  sista  matchen  den  11  juli  2010  var  det  denna  tidsperiod  som var 

intressant. Jag valde dock att utöka den med två dagar. En dag innan till en dag efter,  

för att få med eventuella spekulationsartiklar i sista stund innan mästerskapet börjar 

respektive artiklar där det summeras dagen efter att finalen spelats.

Sedan begränsade jag mig till två tidningar för att kunna få ett inte allt för omfattande 

material. Valet föll då på dagspress i form av Dagens Nyheter och kvällspress i form 

av Expressen. Att jag väljer en ur vardera av dessa kategorier är för att se om det är 

någon  skillnad  i  rapporteringarna  mellan  dessa.  Att  jag  valde  just  DN respektive 

Expressen är då jag i många undersökningar sett DN i urvalet, vilket gör det intressant 

att  fortsätta  undersöka  just  den  tidningen.  Expressen däremot  är  lite  mindre 

förekommande i  de undersökningar jag sett i  varje fall.  Jag får då i  mitt  urval en 

tidning som kanske är lite mer undersökt respektive en lite mindre.

Nästa  steg  var  att  samla  ihop  allt  material.  Jag  valde  att  använda  mig  av 

arkivdatabasen Presstext som samlar artiklar i fulltext från svenska dagstidningar. Där 

använde jag mig av sökorden Ghana respektive Kamerun. Det fanns självklart en risk 

att  allt  för  många  artiklar  inte  skulle  handla  om  fotbolls-VM,  men  då  inget  av 

länderna för tillfället var ett konfliktområde och således i medieskugga (om man ska 

hårdra  det)  förmodade jag  att  inte  alls  många artiklar  skulle  handla  om annat  än 

fotboll.

Rent  praktiskt  gick  det  sedan  till  så  att  jag  först  sökte  på  Kamerun,  i  DN och 

Expressen mellan den 10 juni 2010 och den 12 juli 2010. Resultatet blev 82 artiklar. 

När jag sedan bytte ut sökordet Kamerun mot Ghana fick jag 150 artiklar. Detta antal 

lät vettigt då Ghana gick mycket längre i turneringen än Kamerun och således skrevs 

det då mer om dem. Nästa steg var att gå igenom alla dessa artiklar för att skilja ut de 

som handlar om Kamerun respektive Ghana. Många artiklar nämndes de bara i, som 
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till exempel i en tabell i slutet av artikeln, eller när det skrevs om andra lag och dess 

matcher kunde det ofta stå ”genom att Tyskland i förra matchen besegrade Ghana” 

eller ”han skadade låret i slutet av matchen mot Ghana”. Sedan fanns det även en del 

artiklar som inte handlade om fotboll alls, utan till exempel en artikel om ett gruvras i 

Ghana. Dessa var ytterst få i antalet. Att notera är även att i ett antal artiklar nämndes 

både Ghana och Kamerun, därav blev det lite mindre artiklar också då de slogs ihop.

Det slutliga urvalet jag fick fram efter att ha gått igenom alla 82 artiklar om Kamerun 

och 150 artiklar om Ghana var 16 artiklar där Kamerun diskuterades i samband med 

världsmästerskapet  i  fotboll  2010 samt  36  där  Ghana  diskuterades  (borträknat  de 

artiklar där Kamerun också nämndes, då dessa är med i de 16 om Kamerun). Totalt 

blev urvalet alltså 52 artiklar, 21 från  Dagens Nyheter och 31 från  Expressen. Alla 

artiklar är publicerade i tidningarnas sportsektioner förutom en som är publicerad på 

kultursidorna i  Expressen dagen innan mästerskapets började (Högström,  Expressen 

100611).  Vidare  är  artiklarna  i  olika  format:  krönikor,  analyser,  notiser  och 

matchreferat. Jag vill till sist tillägga att jag även varit på Kungliga biblioteket för att 

till en början gå igenom artiklarna med mikrofilm.

5.4 Om tidningarna
Dagens  Nyheter ingår  i  Bonnierkoncernen  och  är  idag  landets  enda  riksspridda 

morgontidning. Den läses varje dag av 883 000 personer varav 568 000 i Stockholm 

(DN, 2010). 

Expressen är  en kvällstidning som också den ägs av Bonnierkoncernen. Tidningen 

säljs  i  hela  landet  och  hade  1 044 000 läsare  år  2008 enligt  en  undersökning av 

Orvesto (Expressen, 2010).
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6. Resultat och analys

Under resultat och analys kommer jag att dela upp studien i fyra delar där varje del 

behandlar ett lag per tidning. Inom dessa delar kommer jag först att presentera hur 

många  artiklar  som skrevs,  vilka  artiklar  som skrevs  samt  hur  många  och  vilka 

skribenter som stod för flest eller alla av dem. Sedan kommer jag att strukturera upp 

analysen kring de sex kategorier jag presenterat i teorikapitlet (se s. 8) som består av 

andrafierande stereotypiska antaganden om Orienten.

6.1 Artiklar där Ghana diskuteras i Dagens Nyheter
I  Dagens Nyheter skrevs  det  under  fotbolls-VM 2010 femton artiklar  där  Ghanas 

fotbollslandslag  och/eller  deras  spelare  diskuterades.  Av  dessa  var  det  fem 

matchreferat,  nio analyser och en faktaartikel. Dessa fördelades på fyra skribenter: 

Göran Bolin, Jan Lewenhagen, Anders Lundqvist och Sven Gustavsson.

6.1.1 Andrafiering – den afrikanska kontinenten är tidlös
En vanlig föreställning om Orienten är att den har stått still i tiden. Medan västvärlden 

har moderniserats har inte mycket hänt och Orienten ses därför som primitiv (McLeod 

2000, s. 44). Ett återkommande mönster jag sett i artiklarna som tyder på att Afrika 

ses som en primitiv kontinent är en referering till djur. Michael Mc Eachrane skriver i 

en postkolonial analys av författaren Arthur Lundkvists primitivism att ”i motsats till 

de vita är de svarta kroppsliga, avsiktslösa /.../ naturnära, djuriska, omedvetna” (Mc 

Eachrane 2001, s. 97). Primitivitet och natur tycks således vara någonting som knyts 

till afrikaner.

När Dagens Nyheters Göran Bolin i tre artiklar under mästerskapet (DN 100617, DN 

100623, DN 100701), ska analysera alla lag som är kvar är det just med en jämförelse 

av Afrikas djurliv som lagen analyseras. I den första analysen av detta slag räknas 

kategorierna upp efter presentationen ”Samtliga lag i VM-djungeln har nu visat upp 

sig – och då ser styrkeförhållandena ut så här” (Bolin DN 100617) och kategorierna 

är: ”Big five”, ”Andra rovdjur”, ”De svårfångade” och ”Enkla byten”. Notera även 
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benämningen ”VM-djungeln” som blir en direkt referering till primitivitet. Dock är 

det så att det inte bara är afrikanska lag som delas in i dessa kategorier, men jag menar 

att denna koppling till djungeln och rovdjur knappast skulle ta plats om mästerskapet 

ägt plats i exempelvis Europa.

Det stannar inte där. Det förekommer också att  de afrikanska lagen benämns med 

smeknamn som refererar till  djur. I samma artikel som alla lag kategoriseras efter 

djur,  ”Nya VM-favoriter  ryter  till” (Bolin  DN  100617),  benämns  Elfenbenskusten 

som ”Elefanterna”, Nigeria som ”Superörnarna” och Kamerun beskrivs som ”Tamare 

lejon får man leta efter” (Bolin DN 100617). I denna artikel nämns inget lag utanför 

Afrika genom referering till djur. 

I två till av Dagens Nyheters artiklar om Ghanas fotbollslandslag refereras afrikanska 

lags smeknamn till djur, båda skrivna av Göran Bolin (DN 100613, DN 100701). Men 

detta har sina orsaker. De afrikanska lagen har dessa smeknamn som Kameruns ”Les 

Lions  Idomptables”  (De  otämjbara  lejonen)  och  Nigerias  ”Super  Eagles” 

(Superörnarna) (Wikipedia 2010a & 2010b). Att Göran Bolin använder dessa termer 

är  med andra ord inte  så  konstigt.  Men bakgrunden till  att  lagen kallas  detta  kan 

mycket väl ha sin grund i koloniala föreställningar. Detta motiverar jag med att inget 

namn på ett lag utanför Afrika jämförs med djur i de artiklar jag gått igenom.

Det finns ju dock de afrikanska lag som inte har något smeknamn som refererar till 

djur, i detta fall Sydafrika och Ghana. Ghanas landslag kallas i stället ”Black Stars” 

eller ”Svarta stjärnan” (Bolin  DN 100613, Lundqvist  DN 100628, Lewenhagen  DN 

100703).  Trots  att  en  svart  stjärna  finns  på  Ghanas  flagga  anser  jag  att  denna 

benämning också anspelar på naturen och således på primitivitet då upphovet till den 

svarta stjärnan mycket väl kan ha sin grund i koloniala föreställningar som i sin tur 

anspelar på den afrikanska naturen och primitiviteten.

6.1.2 Andrafiering – den afrikanska kontinenten är konstig
En annan stereotyp föreställning om Orienten är att den är konstigt annorlunda. Saker 

och ting är fantastiska, bisarra och udda i Orienten (McLeod 2000, s. 44). Just detta 
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kan man se i vissa av artiklarna Dagens Nyheter publicerat om Ghanas landslag. Det 

första  exemplet  jag tar  upp på  det  är  även här  i  Göran Bolins  artikel  ”Nya VM-

favoriter ryter till” (DN 100617). När Bolin där ska beskriva Sydafrikas insats hittills i 

VM blir  det  med  en  anspelning på  hur  konstigt  namnet  är  på  deras  ena  spelare: 

”Tshabalala är ingen dansbandsschlager från 70-talet. Det är namnet på mannen som 

gjort turneringens snyggaste mål. Laget? Nja...”. Detta känns som en tydlig förvåning 

över hur annorlunda det är där borta hos de Andra. Man skulle knappast anspela på 

namnet om det var till exempel Svensson (Sverige) eller Buffon (Italien) och det görs 

det inte heller i någon av dessa artiklar, vill jag påpeka.

När  Dagens Nyheters Anders Lundqvist  och Jan Lewenhagen (DN 100712) sedan 

summerar VM är det också ett tydligt exempel på en bisarr händelse. Denna gång var 

det en nigeriansk spelare som gjorde något fantastiskt:
JL: VM:s grövsta miss måste ha varit Yakubu Aiyegbenis i matchen Nigeria-Sydkorea. Han 

rullade ju bollen utanför stolpen från två meters håll. Det mest fantastiska var ändå att han  

bara några minuter senare gör 2-2 på straff, iskallt slagen dessutom. 

AL: Det är ju Nigeria i ett nötskal. (Lundqvist & Lewenhagen DN 100712)

Just den sista kommentaren av Anders Lundqvist visar att det i skribentens ögon bara 

kan hända något så här konstigt med ett nigerianskt lag. Han ger sken av att det är en 

typisk  egenskap  hos  Nigeria.  Därav  blir  det  en  stereotyp  om  de  Andra,  de  är 

fantastiskt annorlunda och bisarra. 

När Jan Lewenhagen (DN 100623) skriver om bröderna Boateng (där Jerome spelar 

för Tysklands landslag och Kevin-Prince för Ghanas) utmålar han en bild av Kevin-

Prince  som den annorlunda av  bröderna  med ett  speciellt  attribut.  ”När  pengarna 

började flyta in skaffade han sig också de gängse attributen – en fet Suv, briljanter i 

örsnibbarna och ett otal tatueringar” (Lewenhagen DN 100623). Kevin-Prince utmålas 

som den onde brodern och mina tankar går då till Nils Matson Kiöpings reseskildring 

från 1667 (se bakgrundskapitlet, s. 3) där afrikanerna har ”hiskliga tatueringar över 

hela kroppen” (Berg 1997, s. 11). Att jag drar just den kopplingen är på grund av den 

negativa tonen i artikeln när Kevin-Prince Boateng beskrivs. Det finns annars inte 

någon relevans att beskriva att han har tatueringar, det har många fotbollsspelare.
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Just  Kevin-Prince  Boateng  hyllas  dock  av  Lewenhagen  i  en  senare  artikel  med 

lovorden ”Kevin Prince-Boatengs första halvlek. Spelade som i trance” (DN 100627). 

Det är som att skribenten blir överraskad över hur fantastiskt och annorlunda Kevin-

Prince spelade. Och att skribenter häpnar över fantastiskt spel av Ghanas spelare kan 

man se i två ytterligare artiklar (Gustavsson DN 100620, Bolin DN 100705). Detta är 

förmodligen  inte  någonting  att  lägga  någon  betydelse  vid  då  det  inte  är  något 

extraordinärt  att  fotbollsspelare  spelar  fantastiskt  även  om  det  stämmer  in  på 

stereotypifieringarna av Orienten. Man ska dock ha i åtanke att dessa beskrivningar, 

trots  att de är till  synes sakliga och korrekta,  ändå i  samband med allt  annat som 

skrivs om de afrikanska lagen spär på föreställningen om den konstiga Orienten.

6.1.3 Andrafiering – antaganden om ras
Orientens människor framstår ofta i stereotyper grundade på antaganden om ras, till 

exempel att araber skulle vara våldsamma (McLeod 2000, s. 44). Det jag funnit i mitt 

material som tycks vara en föreställning om just afrikaner är att de är odisciplinerade 

och oorganiserade.  Exempel  på  det  är  att  Kamerun anses  ha  drabbats  av  ”taktisk 

härdsmälta” (Bolin  DN 100617) och både Kamerun och Elfenbenskusten beskrivs 

senare som ”taktiskt naivt” (Bolin DN 100623).

Men när det går bra för de afrikanska lagen blir  skribenterna nästan överraskade. 

Elfenbenskusten beskrivs, bara några dagar innan ovanstående utdrag, som ”oväntat 

välorganiserat  och  disciplinerat” (Bolin  DN 100617).  Och  Ghana  som  är  det 

afrikanska lag som spelar bäst i mästerskapet hyllas just för att de spelar med disciplin 

och organisation.  Laget  är  ”välorganiserat  och försvarsstarkt” (Bolin  DN 100623), 

”det västafrikanska lag med bäst organisation” (Bolin DN 100613) och i matchen mot 

Serbien använde sig Ghana av ”En taktisk uppställning som i kombination med kyla, 

disciplin  och  spelsinne  gav  laget  ett  klart  spelmässigt  övertag”  (Lundqvist  DN 

100614). Det som lyfts fram är alltså hur det afrikanska lag det går bra för spelar med 

ordning och disciplin till skillnad från de andra lagen från samma kontinent. Ghana 

blir undantaget som bekräftar regeln.

När Anders Lundqvist och Jan Lewenhagen sedan summerar mästerskapet är detta en 
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viktig punkt. De berömmer Ghana som ”ett lag som kan visa Afrika vägen framöver, 

som visar att spelar man rätt typ av fotboll, ser till att man är disciplinerad och håller 

sina positioner, så kan man nå ganska långt” (Lundqvist & Lewenhagen, DN 100712).  

Genom  att  framhäva  att  Ghana  alltså  lyckades  bra  på  grund  av  att  de  spelade 

disciplinerat visar skribenterna också att det hör till ovanligheten. Detta styrks också 

när Lundqvist i en tidigare artikel skriver att ”Ghana spelar mer europeiskt än något 

annat afrikanskt lag” (Lundqvist DN 100628). Man får bilden av att disciplin är något 

som vanligen inte finns bland afrikanska lag.

6.1.4 Andrafiering – antaganden om kön
Stereotyper  baserade på speciella  egenskaper  knutna till  kön är också vanliga om 

Orienten, som att Orientens män inte är tillräckligt manliga (McLeod 2000, s. 45). 

Detta har jag dock inte sett några spår av i dessa femton artiklar.

6.1.5 Andrafiering – den afrikanska kontinenten är feminin
Med  utgångspunkt  i  klassiska  könsstereotyper  ses  Orienten  som feminin,  den  är 

passiv, exotisk och lockande (McLeod 2000, s. 45-46). Det exotiska jag kan se i dessa 

artiklar  är  då  just  denna  referering  till  djur  som jag  diskuterade  i  under  punkten 

”Andrafiering  –  den  afrikanska  kontinenten är  tidlös”  (se  s.  16).  Men  även  Jan 

Lewenhagens  beskrivning  av  Kevin-Prince  Boatengs  attribut  (DN 100623)  känns 

spännande och exotisk.

6.1.6 Andrafiering – den afrikanska kontinenten är fördärvad
Orientens människor anses besitta typiska svagheter i motsats till västvärldens starka 

sidor. Dessa svagheter är bland annat lathet, våldsamhet och rädsla (McLeod 2000, s. 

46). Och just hur afrikanen knyts till våldsamhet ser man i flera av dessa artiklar.

Främst  är  det  Ghanas  spelare  Kevin-Prince  Boateng som ses  som våldsam.  I  Jan 

Lewenhagens artikel om Kevin-Prince och hans bror Jerome (DN 100623) skrivs det 

att Jerome tar avstånd från hans storebror på grund av en brutal tackling Kevin-Prince 

gjort i den högsta engelska ligan. I artikeln utmålas också Kevin-Prince som den onde 

och våldsamme brodern, ”Kevin-Prince gällde som ett problembarn” (Lewenhagen 
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DN  100623).  Och  när  Anders  Lundqvist  diskuterar  vilka  spelare  som gjort  mest 

avtryck  under  mästerskapet  benämns  Kevin-Prince  Boateng  som  ”rebellen”  (DN 

100705). 

Men han är inte den enda spelare från Ghana som ses som våldsam, utan även Sulley 

Muntari:  ”Inter-proffset  som  varit  nära  att  bli  hemskickad  av  disciplinära  skäl” 

(Lewenhagen DN 100703). Och i en artikel rörande de afrikanska lagens tillstånd är 

det  ett  bråk  mellan  en gammal  och en  ny stjärna  som får  representera  Kamerun, 

”Förre superstjärnan Roger  Milla  har,  i  vanlig ordning får  man väl  säga,  gjort  ett 

hätskt utfall mot den nuvarande superstjärnan Samuel Eto"o” (Bolin DN 100613). En 

bild av ett odisciplinerat och kaotiskt Kamerun målas upp.

6.1.7 Sammanfattning
I  vissa  av  DN:s  artiklar  om  Ghana  utmålas de  afrikanska  fotbollspelarna  som 

primitiva och konstiga. Det görs antaganden om att det är typiskt afrikanskt att vara 

oorganiserad och odisciplinerad. De afrikanska lagen exotiseras även till viss del, men 

i  större  grad  utmålas  de  som fördärvade  genom att  de  ses  som våldsamma  och 

okontrollerade. De afrikanska männen utmålas dock inte som icke maskulina.

6.2 Artiklar där Ghana diskuteras i Expressen
26 artiklar skrevs det i Expressen under världsmästerskapet i fotboll 2010 där Ghanas 

fotbollslandslag och/eller deras spelare diskuterades. Fyra av dessa var analyser, fem 

var  matchreferat,  sju  krönikor,  åtta  faktaartiklar,  en  notis  och  en  kulturartikel. 

Skribenterna var många i jämförelse med Dagens Nyheter, 14 stycken. Av dem var det 

Johan Orrenius och Mats Olsson som skrev flest, fem respektive fyra stycken. Hela 

sex personer skrev endast en artikel var.

6.2.1 Andrafiering – den afrikanska kontinenten är tidlös
Att Afrika ses som en tidlös kontinent som i motsats till västvärlden inte utvecklas 

kan  man  se  i  ett  par  artiklar.  Man  märker  det  redan  i  rubriken  på  den  ena, 

”FIASKOVARNING.  Afrika  på  väg  att  misslyckas  –  än  en  gång” (Esbjörnsson 
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Expressen 100619).  Artikeln handlar  om hur  de  afrikanska  fotbollslandslagen inte 

tycks lyckas denna gång heller, trots att VM nu spelas på den egna kontinenten och 

trots att lagen tagit in professionell hjälp i form av europeiska tränare. Det målas upp 

en bild av att de afrikanska lagen är tidlösa. 

Detta  blir  än  mer  påtagligt  i  urvalets  enda  kulturartikel.  I  denna  skriver  Jesper 

Högström  (Expressen 100611)  hur  den  afrikanska  fotbollen,  precis  som  den 

afrikanska kontinenten inte utvecklats till Afrikas fördel, trots det framtidshopp som 

funnits:
Nu blir det VM i Sydafrika. Men på TV-skärmen syns fortfarande Roger Milla, frusen i sin  

höftvickande segerdans från Italien 1990. Där har videon stått och hackat i tjugo år, medan vi  

har väntat på att historien ska komma vidare. Mot en afrikansk succé; eller åtminstone en  

afrikansk framgång. (Högström Expressen 100611)

Även om skribenten i denna artikel med goda intentioner vill problematisera Afrikas 

situation genom att exemplifiera med fotboll reproduceras det en bild av att Afrika är 

en kontinent som inte utvecklas som västvärlden. Den är annorlunda. Den är tidlös.

Precis som i Dagens Nyheters artiklar om Ghana kan man även här se en primitiv bild 

av  Afrika.  Ghana  ”firade  vilt”  (Holmberg  Expressen 100624a),  det  skrivs  om de 

”otämjbara lejonen” (Högström Expressen 100611) och Ghana benämns som ”Black 

Stars” (se  t  ex  Orrenius  Expressen 100614b,  Hägglund  Expressen  100619,  Sujay 

Expressen 100702).

6.2.2 Andrafiering – den afrikanska kontinenten är konstig
Det  tydligaste  exemplet  på  att  Afrikas  befolkning ses  som konstig  är  i  en artikel 

skriven  av  Kalle  Karlsson  med  rubriken  ”Ghanas  desperata  hopp:  Moderkaka. 

Mirakeldoktor ska läka spelarna” (Expressen 100701). Artikeln handlar om att Ghana 

nu tagit till en bisarr metod inför kommande match. Skadade spelare ska botas med 

hjälp av moderkakan från hästar. Artikeln är vinklad på vilken konstig, rent av bisarr, 

metod det är som Ghana använder sig av.
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Ett annat exempel på hur afrikaner andrafieras som konstiga, bisarra och annorlunda 

är när Mats Olsson i två olika krönikor nämner Nigerias målvakt Vincent Enyeama. I 

den första skriver Olsson att ”...Vincent Enyeama nu tvingas dra igenom några riktiga 

superböner  till  den  gud  som  styr  honom  om  Nigeria  nu  ska  kunna  gå  vidare” 

(Expressen 100619) och i den andra ”...var det få av spelarna som höll samma klass 

som  målvakten  Vincent  Enyeama.  Han  tackade  visserligen  gud  för  allting” 

(Expressen 100630). Det anmärkningsvärda här är hur skribenten nämner ”den gud 

som styr honom”, för inte kan han tro på samma gud som oss? Sedan blir det en 

typisk andrafiering av Enyeama då han målas upp som irrationell som tror att en gud 

ska ordna allt. Skribenten tycks vilja förmedla hur udda Nigerias målvakt är.

Samma skribent, Mats Olsson, tycker sedan att benämningen på Ghanas befolkning är 

lustig: ”... medan tyskarna får kämpa mot ghananerna (och att jag skriver det i stället 

för Ghana beror på att jag tycker att det är så roligt att skriva ghanan)” (Expressen 

100619). Det blir då ett tydligt andrafierande av Ghanas befolkning genom att han 

lyfter fram hur roligt och annorlunda de benämns. Skribenten hade förmodligen aldrig 

sett denna benämning som konstig om det inte hade varit för att den är så främmande 

för honom.

6.2.3 Andrafiering – antaganden om ras
Att  det  finns  antaganden  om  att  de  afrikanska  lagen  är  odisciplinerade  och 

oorganiserade kan man även se i  Expressens artiklar. När Jonas Esbjörnsson skriver 

om problemet med de afrikanska lagen ser man detta, som Elfenbenskusten: ”Svennis 

har sedan han tagit över betonat vikten av organisation och disciplin” och Ghanas 

”förbundskapten  Milovan  Rajevac  har  precis  som  Svennis  fått  fason  på  laget” 

(Expressen 100619).  Intressant  är  även  att  man  kan  se  en  direkt  koppling  till 

kolonialismen  där  europén  skulle  få  ordning  på  och  civilisera  de  koloniserade 

länderna, som när Svenska Missionsförbundet år 1881 skulle ”hjälpa” Kongo var det 

”Obegripliga infödda som skulle räddas ur förtappelsen” (Berg 1997, s. 214). Här är 

det i stället europeiska tränare som ska få ordning på de afrikanska fotbollslandslagen. 

Esbjörnsson skriver tidigare i artikeln att ”Inte ens importen av förbundskaptener från 

Europa har visat  sig vara någon garanti  för VM-framgångar” (Expressen 100619). 
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Detta blir ett tydligt uttryck för en europeisk överlägsenhet likt kolonialismens tid.

Detta kan man även se i en krönika av Mats Olsson där han diskuterar Nigeria som 

hade svenska Lars  Lagerbäck som tränare,  en  tränare som är  känd för  att  betona 

organisation och disciplin. Men detta tycker inte Olsson att Nigeria tagit till sig, ”Och 

grejen är:  hade Nigeria spelat  som Lagerbäck lärt dem hade laget gått vidare från 

gruppen” (Expressen 100709). Observera även hur Nigeria här dumförklaras.

6.2.4 Andrafiering – antaganden om kön
Det enda tecknet  på ett  antagande om att  de afrikanska männen inte  skulle  anses 

tillräckligt maskulina jag sett i materialet är när Ghana förlorat mot Uruguay och åkt 

ut  ur  turneringen.  Då  skrev  skribenten  att  ”Ghanas  spelare  grät  öppet  efter 

slutsignalen  och  efter  matchen  stängde  de  otröstliga  stjärnorna  in  sig  i 

omklädningsrummet”  (Kristoffersson  Expressen 100703).  Det  beskrevs  alltså  hur 

spelarna öppet visade sina känslor,  något som inte är förknippat med maskulinitet 

enligt typiska könsstereotyper. Detta kanske inte är något häpnadsväckande, men i 

samband med övriga föreställningar blir detta ännu en bild av de Andra.

6.2.5 Andrafiering – den afrikanska kontinenten är feminin
Att Afrika anses exotiskt kan man se i flera artiklar. Främst är det dans som lyfts fram 

som  något  exotiskt  och  spännande  som  de  afrikanska  lagen  bjuder  på.  Jesper 

Högström  minns  tillbaka  till  kameruanen  Roger  Millas  ”triumfdanser  vid 

hörnflaggan” och ”höftvickande segerdans från  Italien  1990” (Expressen 100611). 

Johan Orrenius tycks också bli förtrollad av danser Ghana bjuder på efter en vinst 

över Serbien:
Regisserad dans går bort. Spontandans går hem. Asamoah Gyan jazzade igår med alla han 

mötte – lagkamrater, doktorer, funktionärer – samtidigt som John Pantsil rusade runt på planen 

och lyfte Ghanas vackra flagga så högt han bara kunde. (Orrenius Expressen 100614b)

Och Mats Olsson undrar, ”Varför ser det så häftigt, så sexigt och så inbjudande ut när 

Sydafrika eller Ghana dansar?” (Expressen 100620). Detta är typiska exempel på hur 

de afrikanska lagen ses som representanter av det exotiska och lockande.
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Ett  annat  exempel  av  en  syn  på  Afrika  som  den  exotiska  kontinenten  är  Johan 

Orrenius  krönika  efter  att  Ghana  slagit  USA och därmed  är  redo  för  kvartsfinal. 

Orrenius gläds med Ghana och beskriver när han var i just Ghana under afrikanska 

mästerskapen 2008, ”Det är fortfarande den roligaste jobbresa jag gjort. Människorna 

jag  träffade,  fotbollen  jag  såg,  musiken  jag  hörde,  hönan  vi  körde  över  och 

begravde...” (Expressen 100627). En typisk beskrivning av det exotiskt främmande. 

Inte hade det låtit så här om Orrenius varit på jobbresa i Danmark. Det känns som att 

detta lika gärna skulle vara en reseskildring av någon kolonisatör, om än detta var 

något positivare. 

Ett exempel på att Afrika skulle utmålas som passiv i motsats till västvärlden som är 

aktiv, rationell och dominant är det jag tidigare skrev om att Jonas Esbjörnsson anser 

att  det  behövs  europeiska  tränare  för  att  få  ordning  på  de  afrikanska  lagen 

(Esbjörnsson Expressen 100619). Den passiva Orienten behöver hjälp från den aktiva 

och rationella Occidenten (västvärlden) för att lyckas.

6.2.6 Andrafiering – den afrikanska kontinenten är fördärvad
Precis  som i  Dagens  Nyheter väljer  Expressen att  skriva  en  artikel  om bröderna 

Boateng, där Jerome spelar för Tyskland och storebror Kevin-Prince för Ghana. Och 

precis som i  DN målar  Expressen upp en bild av Kevin-Prince som den våldsamme 

och elakare brodern. Skribenten, Jonas Esbjörnsson, skriver sedan att ”Men medan 

Jerome  har  känt  sig  mer  som tysk  än  ghanan  har  Kevin-Prince  haft  en  starkare 

dragning till det västafrikanska land där han har sina rötter” (Expressen 100623). I det 

här fallet är det ju så att det är Kevin-Prince som agerat våldsamt på fotbollsplanen 

och det är därmed inte så konstigt att han då framstår som just våldsam. Men både 

DN och Expressen trycker verkligen på hur olika bröderna är, den lugna Jerome och 

den våldsamme Kevin-Prince, och när det sedan skrivs att Kevin-Prince känner en 

starkare dragning till Ghana kan läsaren lätt få en bild av att afrikaner är våldsamma. 

Det blir en dikotomi mellan den lugna Jerome som tillhör Tyskland och västvärlden 

och den våldsamme Kevin-Prince som tillhör Ghana och Afrika. 

Men inte bara fotbollsspelarna ses som våldsamma, utan även supportrarna. Johan 
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Orrenius skriver om hur Asamoah Gyan inte lyckades göra mål mot Namibia i de 

afrikanska  mästerskapen  2008,  ”så  ineffektiv  var  han  att  några  frustrerade  Black 

Stars-anhängare bestämde sig för att hota Gyans familj till livet. Trots att Ghana vann 

matchen” (Expressen 100614b). Även om detta har hänt blir det än en bild som målas 

upp av att afrikaner är våldsamma och har låg moral. 

Ett  antagande  om  låg  moral  hos  Afrikas  befolkning  kan  man  även  se  i  den 

kulturartikel  där  Jesper  Högström  beskriver  (icke)utvecklingen  hos  de  afrikanska 

lagen. Ett exempel han tar upp är Kameruns insats i VM 1994, ”Kamerun kollapsade 

på grund av en kombination av usla förberedelser, inre motsättningar och korrumperat 

ledarskap. Typiskt afrikanskt, har det hetat sedan dess” (Expressen 100611). Även om 

det sistnämnda skrivs med en kritisk ton förmedlar skribenten en bild av att detta är en 

föreställning som är utbredd, så utbredd att han förmodar att läsaren redan vet detta. 

Därav reproducerar han även denna föreställning själv genom att inte hävda motsatsen 

eller exemplifiera med att det finns landslag utanför Afrika med samma problem.

6.2.7 Sammanfattning
I Expressens artiklar om Ghana ses de afrikanska lagen som tidlösa genom att de inte 

tycks  utvecklas.  De afrikanska  spelarna  utmålas  som udda och även här  görs  det 

antaganden  om att  de  skulle  vara  oorganiserade  och  odisciplinerade.  I  en  artikel 

utmålas de som väldigt känslosamma och därmed omanliga utifrån könsstereotyper. 

Afrikanerna  exotiseras  främst  genom att  deras  danser  lyfts  fram och  de  ses  som 

passiva som behöver  hjälp av rationella  europeiska tränare.  De utmålas  även som 

våldsamma och omoraliska.

6.3 Artiklar där Kamerun diskuteras i Dagens Nyheter
I  Dagens Nyheter skrevs det endast nio artiklar där Kamerun och/eller deras spelare 

diskuterades under fotbolls-VM 2010. Det låga antalet i jämförelse med artiklarna om 

Ghana  beror,  som  jag  tidigare  skrivit,  på  att  Kamerun  inte  tog  sig  lika  långt  i 

mästerskapet.  Dessa  artiklar  fördelades  sedan  på  två  stycken  faktaartiklar,  tre 

matchreferat, en krönika och tre analyser. Fem skribenter stod för dessa artiklar och 

flest skrev Göran Bolin (3), Jan Lewenhagen (2) och Johan Esk (2).
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6.3.1 Andrafiering – den afrikanska kontinenten är tidlös
Då vissa av artiklarna har behandlat både Ghana och Kamerun har jag gått närmare in 

på  det  jag hittat  i  dessa tidigare  i  studien  under  ”Artiklar  där  Ghana diskuteras  i 

Dagens Nyheter”. Under denna punkt finns då hur alla lag i Göran Bolins analyser 

delas in i kategorier refererade till djur (Bolin DN 100617 & 100623). Men även hur 

lagens smeknamn refereras till djur och natur så som ”Lejonen”, ”Black Stars” och 

”Superörnarna” (Bolin DN 100613 & 100623). Djur och natur som knyts till bilden av 

det primitiva, outvecklade Afrika.

Johan Esk lägger sedan i en krönika fram en tes till varför de afrikanska lagen inte går 

framåt. De utvecklas inte. Hans tes är att det är ett ständigt byte av förbundskaptener 

som  är  problemet,  ”Om  de  afrikanska  lagen  ska  komma  framåt  måste  ledarnas 

svängdörrar sluta svänga” (DN 100622). Även om det inte gått bra för de afrikanska 

lagen i mästerskapet, förutom för Ghana, är det genom att skribenten buntar ihop alla 

och försöka hitta problemet hos lagen för att de är just afrikanska som bilden av det  

tidlösa, outvecklade Afrika reproduceras.

6.3.2 Andrafiering – den afrikanska kontinenten är konstig
Också här är det en artikel som berör både Kamerun och Ghana och där jag tidigare 

har tagit upp hur den sydafrikanska spelarens namn, ”Tshabalala”, utmålas som udda 

(Bolin DN 100617).  

Annars är det genom att gå tillbaka till den krönika av Johan Esk som jag diskuterade 

under den förra punkten som man kan se tendenser till att afrikanska lag utmålas som 

konstigt  annorlunda.  Då  krönikan  till  stor  del  handlar  om  de  afrikanska  lagens 

ständiga byten av förbundskaptener ges läsaren en bild av hur konstigt detta fenomen 

är, ”I Sverige kan kaptener sitta för länge oavsett resultat. I Afrika avgör bara senaste 

resultaten om kaptenen får stanna” (Esk DN 100622). Vad som blir tydligt med detta 

utdrag är dikotomin mellan Sverige (västvärlden) där kaptener inte blir av med jobbet 

i första taget precis och motsatsen Afrika (Orienten) där kaptener blir av med jobbet 

hela tiden. Observera även att landet Sverige sätts i motsats till kontinenten Afrika.
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6.3.3 Andrafiering – antaganden om ras
Här finns det också artiklar jag redan behandlat då de diskuterar både Ghana och 

Kamerun. Kameruns och Elfenbenskustens lag ses som ”taktiskt naivt” medan det 

betonas att Ghana, som det gått bra för, är ”välorganiserat” (Bolin DN 100623). Att ha 

i  åtanke  är  då  att  Elfenbenskusten  bara  några  dagar  tidigare,  av  samma skribent, 

beskrevs som ”oväntat välorganiserat och disciplinerat” (Bolin DN 100617).

Även här kan jag referera till Johan Esks krönika där han diskuterar varför det inte går 

vägen för de afrikanska lagen:
Jag hör massor av förklaringar till varför det gått (som väntat för de flesta av oss andra) så här. 

Dåliga ligor, dålig organisation, dålig moral. Ni har också hört det. En sak hör jag inte släpas 

fram. Dessa ständiga byten av förbundskaptener. (Esk DN 100622)

Johan Esk lyfter alltså fram synen på att de afrikanska lagen har dålig organisation. 

Och han kommer själv med en annan förklaring till att det inte gått så bra, ständiga 

byten av förbundskaptener. Men detta lyfts fram som ännu en orsak och han förnekar 

inte på något sätt att alla de afrikanska lagen har dålig organisation. Därmed förstärks 

bilden av att det är typiskt afrikanskt, en egenskap hos de Andra.

6.3.4 Andrafiering – antaganden om kön
Jag har inte sett några föreställningar baserade på könsstereotyper i dessa nio artiklar. 

6.3.5 Andrafiering – den afrikanska kontinenten är feminin
I Dagens Nyheters matchreferat har de en punkt som kallas ”matchens vuvuzela” som 

syftar på vem som gjorde mest väsen av sig under matchen (en vuvuzela är en slags 

högljudd  trumpet).  När  Jan  Lewenhagen  refererar  matchen  mellan  Kamerun  och 

Danmark är det under denna punkt som en typisk exotisk föreställning tar sig uttryck. 

Det som gjorde mest väsen av sig var ”Kameruns dräkter – gröna tröjor, röda byxor, 

gula strumpor. Så vackert.” (Lewenhagen DN 100620). I det material jag gått igenom 

har  inget annat lag berömts för sina färgglada och vackra kläder,  så att  det är  ett 

uttryck för den exotiska synen på Afrika finner jag mycket troligt.
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I  Johan  Esks,  i  detta  avsnitt  väl  refererade,  krönika  skriver  han  om när  han  och 

kollegan Anders Lundqvist åker till den en gång kändaste kåkstaden Soweto: 
Det  ryker om den torra,  röda jorden när  killarna spelar  fotboll.  Planen är  en plätt  mellan  

plåtskjul där folk bor och en slänt som leder ner till ett brunt vattendrag. En snedträff kan  

träffa släntens kossor, är det mer kraft i skottet hamnar bollen på motorvägen som byggts för 

VM. (Esk DN 100622)

Här utmålas en bild om det annorlunda Afrika där jorden är torr och röd, folk bor i 

plåtskjul och kossor strövar på slänten. Även om det är en korrekt beskrivning av 

miljön  gör  dessa  beskrivningar  tillsammans  med  andra  beskrivningar  om  hur 

annorlunda  det  är  i  Afrika,  som  ständiga  byten  av  förbundskaptener,  att  det 

reproduceras en bild av ett Afrika som är annorlunda och främmande för västvärlden.

6.3.6 Andrafiering – den afrikanska kontinenten är fördärvad
En sista gång tar jag ett exempel på hur afrikaner andrafieras från Johan Esks krönika 

”KRÖNIKA.  Låt  kaptenerna  stanna”  (DN 100622).  Esk  beskriver  där  hur  en 

förbundshöjdare i Nigeria hårt kritiserat den nigerianska spelaren Sani Kaita som blev 

utvisad från en match, ”Med såna ledare är det inte konstigt att Kaita fick mordhot. 

Med såna ledare är Nigerias ödesmatch mot Sydkorea det minsta framtidsproblemet” 

(Esk DN 100622). Läsaren får en bild av ett Nigeria med låg moral och stora problem. 

Även om detta stämmer, får bilder som dessa tillsammans med artikeln om bråket 

mellan Kameruns stjärnor (Bolin DN 100613), som jag skrev om tidigare, följden att 

föreställningar om ett Afrika med låg moral och hög våldsamhet reproduceras. Inte 

kan de afrikanska länderna vara de enda i världen med låg moral och hög våldsamhet?

6.3.7 Sammanfattning
I DN:s artiklar om Kamerun utmålas afrikanerna som primitiva och outvecklade, men 

också som konstiga. Det skrivs om att de afrikanska lagen har dålig organisation och 

Afrika och dess befolkning exotiseras. En bild av ett Afrika med låg moral målas även 

upp. Jag kan dock inte se några föreställningar baserade på könsstereotyper.

29



6.4 Artiklar där Kamerun diskuteras i Expressen
I  Expressen skrevs  det  sju  artiklar  där  Kameruns  landslag  och/eller  deras  spelare 

diskuterades.  Dessa  fördelades  på  två  matchreferat,  två  krönikor,  en  analys,  en 

faktaartikel samt en kulturartikel. Ingen skribent stod för mer än en artikel och det ena 

matchreferatet var osignerat.

6.4.1 Andrafiering – den afrikanska kontinenten är tidlös
Som i de artiklar jag tidigare redovisat refereras det även i dessa till  tidlöshet och 

primitivitet i form av djur och natur. Johan Orrenius skriver i en krönika att ”Kamerun 

såg  återigen  ut  som  de  där  otämjbara  lejonen  de  påstår  sig  vara  men  saknade 

Danmarks kyla” (Expressen 100620). Och även om man kan tyckas läsa in för mycket 

i att ”Achille Emana kom fri med Thomas Sörensen men avslutade för tamt” eller i  

rubriken ”Äntligen dansk dynamit!  Johan Orrenius: En av de vildaste matcher jag 

någonsin sett” ger alla dessa termer tillsammans ett bidrag till bilden av det vilda, 

djuriska Afrika. 

I ett referat för matchen mellan Holland och Kamerun skriver skribenten Sten Jutéus 

att holländaren Nigel de Jong ”Behövde dock inte visa sig på den styvaste av linor i 

mötet  med  lite  tama  Kamerun”  (Expressen 100625).  Här  återfinns  alltså 

beskrivningen av Kamerun som tamt  och läsaren kan då  få  en uppfattning att  de 

vanligtvis är vilda och primitiva. Sådana tendenser kan man även se i referatet efter 

matchen mellan Kamerun och Danmark där Geremi ”slet som ett djur” och Eto"o var 

”spjutspetsen i anfallet” (Okänd skribent Expressen 100620). Dessa kan man se som 

vanliga sporttermer, men då Danmarks spelare inte liknas vid något knutet till djur 

och natur blir det påtagligt att det är föreställningar om Afrika och dess befolkning.

Slutligen kan man här också se det jag tidigare behandlat i de artiklar där både Ghana 

och Kamerun nämnts, att Afrika är på väg att misslyckas än en gång (Esbjörnsson 

Expressen 100619)  och  att  ingenting  hänt  på  tjugo  år  för  de  afrikanska  lagen 

(Högström Expressen 100611). Artiklar som visar att Afrika är en tidlös kontinent.
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6.4.2 Andrafiering – den afrikanska kontinenten är konstig
En hel artikel ägnas åt Kameruns spelare Benoît Assou-Ekotto och åt att han endast 

spelar fotboll för pengarna:
VM-festen kokar av känslor. Men för en av de stora profilerna är det bara ytterligare några 

dagar på jobbet. Kamerun-stjärnan Benoît Assou-Ekotto, 26, bryr sig inte om vilken tröja han 

spelar i - och tycker inte ens att fotboll är särskilt roligt. (Holmberg Expressen 100614)

Vinkeln är hur konstigt  annorlunda detta faktum är.  Visst  är det något som tillhör 

ovanligheten och det är därför intressant att skriva om. Egentligen borde detta lika 

gärna kunna skrivas om en spelare från England, Holland eller Italien. Det är med 

andra  ord  inte  för  att  han  är  afrikan  som detta  skrivs.  Men  artiklar  som dessa  i 

samband med ett gäng andra artiklar där afrikaner utmålas som annorlunda, som att 

Ghanas  desperata  hopp  är  moderkaka  (Karlsson  Expressen 100701),  medför  att 

afrikaner fortsätter att andrafieras. Man måste se till helhetsbilden.

6.4.3 Andrafiering – antaganden om ras
Att afrikanska lag tycks ha dålig organisation och dålig disciplin kan man här se. 

”Spelskicklighet finns, men taktiskt har man mycket att lära” skriver Sten Jutéus om 

Kamerun  (Expressen 100624)  och  i  matchen  mot  Danmark  var  problemet  att 

Kamerun ”saknade Danmarks kyla” (Orrenius  Expressen 100620). Som jag tidigare 

tagit upp har Svennis sedan han tog över tjänsten som tränare för Elfenbenskusten 

”betonat vikten av organisation och disciplin” samtidigt som Milovan Rajevac ”precis 

som Svennis fått fason” på sitt lag, Ghana (Esbjörnsson Expressen 100619).

6.4.4 Andrafiering – antaganden om kön
Precis som de artiklar där Kameruns landslag diskuteras i Dagens Nyheter har jag inte 

heller i dessa sju artiklar hittat några föreställningar baserade på könsstereotyper.

6.4.5 Andrafiering – den afrikanska kontinenten är feminin
Här kan man se en exotisk syn på afrikaner i form av Roger Millas ”höftvickande 

segerdans” som Jesper Högström minns tillbaka på (Expressen  100611). Men även 

den passivitet som Jonas Esbjörnsson tycks mena att de afrikanska lagen innehar då 
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räddningen är de europeiska förbundskaptenerna (Expressen 100619), som man då 

kan tolka som aktiva och rationella.

6.4.6 Andrafiering – den afrikanska kontinenten är fördärvad
Här går jag tillbaka till det som gjorde att det inte gick vägen för Kamerun under VM 

1994, ”usla förberedelser, inre motsättningar och korrumperat ledarskap” som Jesper 

Högström menar anses typiskt afrikanskt (Expressen 100611). Men man kan även se 

Benoît  Assou-Ekotto utmålas som en person med låg moral som inte bryr sig om 

något lag han spelar i utan bara om pengarna (Holmberg Expressen 100614).

6.4.7 Sammanfattning
I  Expressens artiklar om Kamerun ses de afrikanska lagen som både primitiva och 

outvecklade.  Det  lyfts  även  fram  hur  udda  Kameruns  spelare  är  samt  hur 

oorganiserade och odisciplinerade de afrikanska lagen är. Exotism och passivitet lyfts 

också fram, samt låg moral.

7. Avslutande diskussion

Mitt  syfte  var  att  undersöka  hur  de  afrikanska  fotbollslandslagen  skildrades  i  de 

svenska  reportrarnas  rapportering  av fotbolls-VM 2010 i  Sydafrika.  Detta  har  jag 

analyserat med hjälp av de stereotypifieringar John McLeod (2000, s. 44-46) funnit i 

Edward W. Saids bok Orientalism.

Först och främst vill jag klargöra att det var i många artiklar, 22 stycken, jag inte 

kunde  se  några  spår  av  koloniala  föreställningar,  i  varje  fall  utifrån  de 

stereotypifieringar McLeod (2000, s. 44-46) utvunnit ur Saids  Orientalism. Detta är 

något jag anser väldigt positivt och det visar att pressen kan skriva artiklar om de 

afrikanska landslagen utan att reproducera gamla, koloniala föreställningar. 
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Men, och detta är ett viktigt men. Som jag nu i min analys sett finns det fortfarande en 

hel  del  artiklar,  30  stycken,  där  man  kan  se  spår  av  de  koloniala  diskurser  som 

användes för att legitimera en europeisk exploatering av främmande länder. I vissa 

artiklar tydligare än i andra. Diskurserna tycks alltså vara relevanta även i dagens 

kontext. Detta är någonting som jag sett i både Dagens Nyheter och Expressen och jag 

kan egentligen inte se någon märkbar skillnad mellan de två. Jag vill även påpeka att 

jag sett detta i olika typer av artiklar, det är således inte begränsat till enbart analyser 

eller krönikor. Det är inte heller begränsat till vissa skribenter, även om vissa skrivit 

artiklar där andrafierande stereotyper om Orienten (Afrika) varit mer förekommande 

som  till  exempel  Göran  Bolin  (DN),  Jan  Lewenhagen  (DN),  Jonas  Esbjörnsson 

(Expressen) och Mats Olsson (Expressen).

Jag  tycker  mig  alltså  se  tendenser  till  hur  medierna  bidrar  till  en  strukturell 

diskriminering  genom att  utmåla  afrikanska  fotbollsspelare  som  annorlunda.  Den 

mekanism som Nohrstedt och Camauër framför (2006, s. 29), att detta bygger på en 

dikotomi mellan ett Vi och ett Dem är även det jag sett i mitt material. Vi utgörs av 

västvärlden och Dem av Orienten, i detta fall Afrika.

I en del av det material jag undersökt utifrån sterotypifieringar av Orienten ses Afrika 

som en tidlös kontinent, framför allt som en primitiv kontinent. Afrikaner ses som 

konstigt annorlunda, de afrikanska fotbollspelarna beter sig konstigt och gör bisarra 

saker. Det görs antaganden baserade på ras genom att de afrikanska fotbollspelarna 

ses  som  odisciplinerade  och  oorganiserade,  något  som  tycks  vara  en  utbredd 

föreställning om alla de afrikanska lagen förutom undantaget som i detta mästerskap 

bekräftar regeln, Ghana. Afrika ses som en feminin kontinent i  den mening att  de 

afrikanska  spelarna  beskrivs  som  exotiska  och  passiva.  Och  framför  allt  ses  de 

afrikanska fotbollsspelarna som fördärvade, i  synnerhet genom att  de utmålas som 

våldsamma. 

Men, jag har endast i en artikel hittat att det görs antaganden baserade på kön i den 

mening att  de afrikanska männen inte  ses  som tillräckligt  maskulina och manliga 

utifrån  typiska  könsstereotyper.  Att  det  inte  finns  några  tecken  på  att  kvinnor 
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exotiseras och anses oblyga och sexuella finns det en enkel förklaring på, det skrivs 

inte om kvinnor i dessa artiklar. Och kanske är det anledningen till att det inte finns 

mycket som säger att de afrikanska spelarna inte är tillräckligt manliga, de har ingen 

kvinnlig motpart att jämföras med.

När jag ännu är inne på det spåret vill jag belysa frånvaron av kvinnliga skribenter, 

endast två kvinnor har skrivit  artiklar i mitt urval och de stod tillsammans för tre 

artiklar. Detta har gjort det svårt att jämföra om det kvinnorna skrev skiljt sig från 

männen, vilket var en stark kritik mot Saids bok  Orientalism. Och, i de tre artiklar 

som skrevs av kvinnor såg jag faktiskt inte några spår av koloniala föreställningar.

7.1 Framtida forskning
Jag  skulle  vilja  se  framtida  forskning  på  kvinnliga  skribenters  frånvaro  i  VM-

bevakningen och vilka följer det ger. Finns det någon skillnad mellan manliga och 

kvinnliga skribenters syn på afrikaner eller andra som får representera de Andra?

Jag  skulle  även  vilja  se  framtida  forskning  hur  sportpressen  skriver  om  de 

nationaliteter som får representera de Andra i ett flertal olika sporter som ishockey, 

friidrott och tennis bara för att nämna några. Något jag sett i mitt material som jag 

också skulle vilja se forskning på är hur de afrikanska länderna hela tiden buntas ihop 

till ett, det tycks vara så att man är afrikan i första hand och till exempel ghanan i 

andra hand. 

Framför allt behöver vi fortsätta uppmärksamma hur ett Vi och ett Dem reproduceras 

för att nå en lösning på de stora problem som detta medför. 
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