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Abstract 

I en statlig underökning uppdagas att medier kan producera tankegångar som förstärker de 

etniska orättvisorna i samhället. Medier kan producera innehåll som kan spåras tillbaka till 

kolonialismens idéer. Vi undersöker därför om Sveriges Television producerar eller 

reproducerar koloniala tankegångar i sina TV-program om Afrika. Detta vore väldigt 

problematiskt med tanke på den folkbildningsambition som public service är menade att 

bedriva i Sverige.  

Vi har analyserat längre program, om afrikanska länder och samhällen, som Sveriges 

Television har producerat under tidsperioden 1960-1989. Detta var en tid då de flesta 

kolonierna började rämna i Afrika. Sveriges Television var också, mer eller mindre, de enda 

som gjorde TV i Sverige under denna tid. De hade en stark maktposition och ett stort 

förtroende hos det svenska folket. 

Vi använder oss av en kritisk diskursanalys för att försöka skönja maktrelationer mellan 

européer och afrikaner, samt fördjupa analysen med hjälp av postkoloniala perspektiv 

eftersom en central tanke med teoribildningen är att visa hur koloniala tankesätt fortfarande 

lever kvar trots koloniernas fall. Dessa perspektiv har vi använt i en kritisk diskursanalys då vi 

tittar på språkets betydelse när vi analyserar programmen för att upptäcka dolda 

maktrelationer. Detta görs för att vi ska kunna rikta kritik mot kolonialismens förtryckande 

strukturer.  

Våra slutsatser är att det faktiskt finns ett postkolonialt medvetande i programmen från -70 

och 80-talen. Det finns en stor mängd program där europeiska stormakter kritiseras för deras 

koloniala handlingar på den afrikanska kontinenten. Samtidigt är 60-talet ett undantag då de 

enstaka programmen, om afrikanska samhällen på Sveriges Television, inte reflekterar över 

Europas historiska och kulturella påverkan på den afrikanska kontinenten och dess folk. 
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Inledning 

I ett demokratiskt land är mediernas uppgift att bidra till den fria åsiktsbildningen och att 

upplysa såväl som engagera medborgarna för att så många som möjligt ska kunna delta i 

samhällsdebatten. Etermedierna i Sverige har en avtalsenlig plikt att bilda och informera. I 

den informationsplikten ingår exempelvis nyhetsförmedling, utrikespolitiska orienteringar och 

inhemsk samhällsspegling (Furhammar 1995, s. 29). Sveriges public service har 

folkbildningsambitioner. Deras nyhetsrapporteringar är stora källor till information och 

programmen som produceras ska vara av hög kvalité. Public service har som mål att ge 

utrymme för en politisk mångfald genom att i medier ge plats åt så många opinioner som 

möjligt och inte gynna eller missgynna någon part (Nord & Nygren 2002, s. 59). Public 

service handlar om socialt ansvarstagande och de har en självständig roll inom det 

demokratiska systemet (Nord & Strömbäck 2012: s. 74-75). Public Service grundbult går ut 

på att ge allmänheten ett särskilt berikande programutbud som ska vara till för alla. Public 

service-medierna prioriterar ”det viktiga”, innehållet styrs av vad respektive redaktion anser 

att publiken borde vara intresserad av (Häger 2014: s. 96).  

I en statlig utredning från 2006 Mediernas vi och dom: mediernas betydelse för den 

strukturella diskrimineringen konstateras att media är en tredje statsmakt och att det är en 

makt som ska kontrollera andra makthavare. Utredningen visar dock att medier inte granskar 

sig själva och de egna rollerna i reproduktionen av etniska orättvisor i samhället (Camauer & 

Nohrstedt 2006, s. 4). Resultatet blir att vissa grupper i samhället exkluderas när mediebilder 

produceras oaktsamt. 

På grund av det förtroende och den maktställning som SVT åtnjuter i Sverige är det sätt som 

personer med utländsk bakgrund och flyktingar beskrivs på speciellt viktigt i dessa kanaler. Vi 

kan utgå ifrån att uttalanden om folkgrupper i negativa ordalag får konsekvenser för dessa 

människor. (SOU 2006, s. 195) 

I samma utredning (SOU 2006, s. 262-263) förklaras att européernas bilder om afrikaner och 

den afrikanska kontinenten härstammar från koloniala förhållningssätt som utmynnar i rasism 

och tankar om europeisk överlägsenhet. I och med dessa utgångspunkter kommer vår 

undersökning fokusera på Sveriges Television och deras program om de afrikanska länderna 

under tidsperioden 1960-1989, för att där se ifall det fanns sådana kvardröjande koloniala 

attityder.  
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Syfte 

Syftet med vår uppsats är att undersöka hur program på Sveriges Television producerar 

tankebanor om afrikanska länder och dess folk mellan tidsperioden 1960–1989. Vi analyserar 

således vad journalisterna berättar om i dessa tv-program, vilka diskurser programmen 

producerar gällande Afrika. Eftersom journalistik producerar och reproducerar tankar om 

identitet vill vi undersöka på vilka sätt Sveriges Television konstruerar tankar om afrikanska 

länder och dess samhällen för en svensk publik.  

Vi undersöker om programmen främjar ett ”vi och de”-tänk där det finns positivt laddade 

diskurser om Sverige, Europa, och negativt laddade diskurser om afrikanska länder som 

härstammar från den koloniala tiden.  

Vi kommer att använda oss av en kritisk diskursanalys för att försöka skönja maktrelationer 

mellan européer och afrikaner, samt fördjupa analysen med hjälp av postkoloniala perspektiv 

eftersom en central tanke med teoribildningen är att visa hur koloniala tankesätt fortfarande 

levde eller lever kvar trots koloniernas fall.  

Frågeställningar 

För att kunna besvara uppsatsens syfte har vi kommit fram till följande frågeställningar:  

 Uppfyllde Sveriges Television sitt uppdrag att vara folkbildande för svenska folket i 

programmen om afrikanska länder och dess invånare? 

 Förändras tankegångarna om Afrika över tid och på vilka sätt? 

 Kan man urskilja kvardröjande koloniala tankesätt i de svenska programmen? 

Med den första frågan vill vi skildra vilka folkbildande tankebanor som Sveriges Television 

producerar om Afrika. Den andra frågeställningen kommer att besvaras genom det som 

källmaterialet rent konkret visar, där vi redovisar om tankegångarna gällande Afrika förändras 

i public service över tidsperioden som vi har undersökt. Den tredje frågeställningen kommer 

att besvaras genom vår kritiska diskursanalys som i det här fallet har en postkolonial ansats 

där vi bedriver kritik mot mekanismer som kan verka i det dolda, där vi undersöker och 

problematiserar ifall Sveriges Television har reproducerat eller producerat koloniala 

tankebanor under åren 1960-1989.  
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Material, urval och avgränsningar  

På svensk mediedatabas (SMDB) som finns vid Kungliga Biblioteket letade vi efter program 

som handlade om Afrika. Vi har valt 60-talet som utgångspunkt för källmaterialet då det är så 

långt bak i tiden man kan gå på SMDB när det gäller tv-program om Afrika i public service. 

Det är också en tid då de flesta afrikanska länderna i kontinenten blev självständiga från ett 

europeiskt inflytande (Cooper 2002, s. 82), därmed relevant för vårt teoretiska ramverk. 

Tidsperioden för källmaterialet avslutas när 90-talet tar vid då detta var en period då de 

kommersiella kanalerna började etablera sig (TV3 grundades 1987). Detta betyder att 

tidevarvet för vårt källmaterial sträcker sig över åren då Sveriges Television inte hade 

konkurrens från andra håll. Public service hade en ledande ställning under tiden som vårt 

källmaterial producerades inom, vilket motiverar användandet av vår metod som är den 

kritiska diskursanalysen där man analyserar maktpositioner med en kritisk blick. 

Vi sökte på ordet ”Afrika” i fritext, avgränsade i sökmotorn till att bara leta efter program i 

Sveriges Television mellan tidsperioden 1960-1989. När vi fick sökträffar i en lista sorterade 

vi efter fliken ”äldst först” för att på så sätt få tag på det äldsta som sparats i SMDB. Sedan 

granskade vi samtliga träffar fram till 1989, totalt fick vi 139 träffar där vi gallrade efter 

program om afrikanska länder och dess folk. Det som blev relevant att undersöka från dessa 

139 träffar blev reseskildringar från 60-talet, till 70-talets dokumentärprogram som bland 

annat berör tiden efter kolonialismen och kalla kriget, till 80-talets program som handlar om 

ekonomiska aspekter på den afrikanska kontinenten. Materialet som gallrades bort handlade 

mestadels om djurfloran på kontinenten, barnprogram, musikprogram, idrottsprogram, helt 

enkelt sådana program som inte handlade om de afrikanska länderna, samhällena och 

invånarna.  

Döden före döden: en film om spetälska i Afrika (1960) är det första programmet om Afrika 

på Sveriges Television som vi kunde hitta i databasen SMDB, detta program är således det 

första programmet i vår analys. Andra programmet är En bit Afrika (1963-1964) och det är en 

serie i sex delar där vi har valt ut de mest relevanta programmen för vår undersökning. Tredje 

programmet i vår analys är Tanzania ett u-land (1967) som också är en programserie på sex 

delar och tre av dessa avsnitt är relevanta för vår studie. Fjärde programmet i vår analys heter 

Afrika Nu: Sydafrika inte ett land (1979) som är del 1 av 6 i en programserie. Vi har även 

sista avsnittet i programserien Afrika Nu: Afrikas förlorade år (1979) som är del 6 av 6. Femte 

programmet är dokumentären Afrika berättar: Safari till verkligheten (1980). Det Sjunde 
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programmet för vår analys är dokumentären Drömsemester i exotisk miljö (1981). Åttonde 

programmet i analysen är debattprogrammet Ut i världen: Afrika i våra hjärtan (1985). Det 

nionde och sista programmet heter Dokument utifrån: Afrika – Europas soptunna (1989).  

Validitet och reliabilitet  

Validitet handlar om ifall studiens analytiska tillvägagångssätt korresponderar med studiens 

syfte, att analysen ger svar på de, i vårt fall, tre frågorna som vi ställer till källmaterialet. En 

vanlig kritik mot den kvalitativa metoden, till exempel kritisk diskursanalys som vi utför, är 

att den producerar resultat med låg reliabilitet (tillförlitlighet) eftersom kvalitativa resultat är 

begränsade till författarnas subjektiva förståelse för metod och teori. Det handlar inte om att 

utföra matematiska beräkningar och sedan definiera vad som är ”sant” och ”falskt”. Istället 

söker det kvalitativa tillvägagångssättet sporra och möjliggöra för en bredare förståelse för 

olika fenomen, eftersom olika människor belyser fenomen på annorlunda sätt. Därför 

förutsätter detta att vi redovisar ingående för vår förståelse av valda teori och metod under 

respektive kapitel. För att skapa validitet och reliabilitet är det viktigt att skapa en transparent 

forskningsdesign vilket ger läsaren möjlighet att testa de analytiska argumenten (Widholm 

2011, s. 63). Detta för att kunna locka fram en mångfald av olika perspektiv om någon annan 

vill analysera vårt källmaterial efter samma verktyg som vi använt oss av. Det vi kommer 

fram till i vår uppsats är inte nödvändigtvis samma saker som andra skulle komma fram till 

om de hade våra analysverktyg. Kvalitativa tillvägagångssätt handlar om att vara en del av en 

större kunskapsprocess. Det finns inga sanningar, eller ”rätt” och ”fel” i vår analys, utan bara 

tolkningar av olika fenomen som baseras på den egna förståelsen av metod och teori. Vi vill 

skapa insikter och därmed kunna öppna upp för diskussioner och tankegångar som kan leda 

till förståelsen för kolonialismens maktmekanismer, detta är särskilt viktigt i vår alltmer 

globaliserade värld.  

Anakronism 

I analysen av källmaterialet kommer vi att tolka det som sägs och visas. Här kommer vi till ett 

problem som inom historisk forskning kallas för anakronism. Denna beteckning handlar om 

värderingar som forskaren gör när denne tolkar det förflutna. Materialet vi tittar på ses med 

nutida ögon och bedöms inte utifrån dess egna villkor, dess egen tid eller kontext. Historikern 

Anna Edenheim menar att historiker inte tror på att de kan beskriva det förflutna såsom det 

verkligen varit och hon menar också att de inte kan täcka in allt det som har hänt. Däremot 

menar Edenheim att historikerna oftast är övertygade om att händelser i det förflutna kan och 
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bör tillskrivas en mening, en betydelse, en röd tråd, en kontinuitet, en länk till vårt eget nu 

(Edenheim 2011, s. 10). Vi är införstådda med att inte göra ett alltför anakronistisk tolkande 

av källmaterialet då detta gör att våra analyser inte blir korrekta. Eftersom vi är intresserade 

av att analysera tv-program om Afrika på Sveriges Television med hjälp av postkoloniala 

perspektiv, behöver vi först ge en bakgrund om Sveriges Television gällande program om 

Afrika under tidsperioden 1960-1989. Detta för att undgå de grövsta anakronistiska felsluten 

och hjälpa läsaren att förstå de historiska sammanhangen då våra undersökta program 

producerades.  

Bakgrund 

Kort historik över de dokumentära genrerna i Sveriges Television 1956–1969  

När de svenska tv-sändningarna startades 1956 öppnades en helt ny distributionskanal upp för 

verklighetsfilmer (Furhammar 1995, s.15). Sveriges radio blev filmproducent under 

pionjärtidens svenska TV-verksamhet och hade uppgiften att producera sina egna filmer dels 

att förse andra produktionsenheter med filmade inslag, och att ansvara för filmförhyrning 

utifrån (Furhammar 1995, s. 16). 1958 överflyttades filmtekniken till den tekniska 

avdelningen även kallad ”dokumentärfilmssektionen” där de hade hand om 

programproduktionen med huvuduppgiften att producera kortfilmer och dokumentärer. 

(Furhammar 1995, s. 17). Sektionen blev bestående ända fram till decennieskiftet 1969–70 då 

Sveriges Televisions andra kanal startade (Furhammar 1995, s. 17). Tv-dokumentärens 

begynnelse gjordes i förbindelse med radions programtraditioner, företagets ägandeformer 

och personalrekrytering vilket skapade självklara samband med de journalistiska 

professionerna inom pressen.  

Samhällsuppdragets utformning av tv-dokumentärerna skapade direkta anknytningar till 

etablerade folkbildarmönster. Radions och televisionens gemensamma uppdrag var det så 

kallade public serviceuppdraget ”i allmänhetens tjänst” (Furhammar 1995, s. 29). Detta var en 

ideologi som fäste stort avseende vid etermediernas folkbildande plikter (Furhammar 1995, s. 

34). Dokumentärfilmens historia i Televisionen var en naturlig fortsättning på 

dokumentärfilmens historia på biograferna, där det tidigt hade gjorts filmer om naturen, 

filmresor till när och fjärran, porträtt av städer, landskap, företag och personer (Furhammar 

1995, s. 21). Den nya tekniken, de nya produktionsformerna och det nya samhälluppdraget 

öppnade nya perspektiv på verkligheten (Furhammar 1995, s. 21).  
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Några av de tidiga svenska dokumentärerna handlade till exempel om svensk kulturhistoria, 

det moderna Sverige, det långväga resandet och djur och naturfilmer. Det sistnämnda hade 

varit en av den tidigare svenska dokumentärfilmens mest favoriserade motivkretsar, och även 

i TV blev naturfilmerna utomordentligt populära inslag på programmenyn (Furhammar 1995, 

s. 39). Ekonomiskt och publikt var 1960 talet ett gynnsamt decennium för hela TV-

verksamheten inom Sveriges radio och inte minst för dokumentärfilmen (Furhammar 1995, s. 

45).  

År 1970 fick Sverige ett tvåkanalsystem som man hoppades skulle erbjuda ett bredare 

programutbud än vad den gamla kanalen hade gjort. Ord som ”valfrihet” och ”ökad 

mångfald” hade motiverat den politiska makten till omorganisationen då man förutsatte att 

man på detta sätt dubblade samhällbevakningen och därmed fördjupade demokratin 

(Furhammar 1995, s. 117).  

Från decennieskiftet 1969-1970 inleddes den orädda samhällskritikens bästa tid i Televisionen 

(Furhammar 1995, s. 118). Detta var en tid då den undersökande journalistiken blev en 

samhällsfaktor att räkna med. Detta kan också sägas vara en tid då arbetarklassens tankar om 

samhället, dess existens och arbetsförhållanden blev synliga i televisionen. Svenska folket 

gjordes medvetna om miljöproblemen, befolkningsexplosionen och befrielserörelser 

(Furhammar 1995, s. 119). Sverige television sökte sig längre ut i världen än någonsin förr 

och gav inblickar i dolda politiska skeenden där ingen tidigare släppts in. Svensk television 

fick under denna tid medarbetare till kanalerna som var inspirerade av de socialistiska 

idéerna, dessa idéer hade en stark medvind i opinionsbildningen och attraherade många 

kreativa ungdomar (Furhammar 1995, s. 118). Som helhet var den nya televisionen ännu mer 

marxistisk och samhällsengagerad än tidigare. Vänsterorienteringen och solidaritetsidéerna 

tog sig många uttryck och präglade merparten av periodens dokumentärfilmer (Furhammar 

1995, s. 166). Ett av huvudintressena för 70-talets dokumentärskapare var engagemanget för 

förtryckta minoriteter långt borta och nära – och inte enbart för deras lidande historier utan 

också för deras sätt att leva och överleva, tro och tänka (Furhammar 1995, s. 166). 

Filmprofessorn Leif Furhammar menar att perspektivdominansen från vänstern fanns i 

dokumentärerna och i dess dramatiska uttrycksstyrka så kraftig att han kallar den för ”den 

kreativa partiskheten”, den var stark både extern och internt inom företaget (Furhammar 1995, 

s. 173).  
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Den ”kreativa partiskheten” i de politiserade dokumentärfilmerna började under 80-talet att 

bli sällsynt samtidigt som den fick motreaktioner. Humorn och ömsinnet blev mer 

karaktäristiskt än brösttonerna. De uttrycksfulla iakttagelserna blev viktigare som 

påverkningsmedel än övertalandet (Furhammar 1995, s. 208). Från och med början av 80-talet 

blir det vanligare att låta bilder och människor stå för sina egna budskap och man avstår från 

att vägleda publikens uppfattning med styrande kommentarer (Furhammar 1995, s. 212).  

80-talet innebar att Dokumentärerna började ersättas med magasinets studiobaserade program 

med studiopratandet, en intim studiopublik, kortare inslag, gästbesök och återkommande 

programvärdar (Furhammar 1995, s. 197). Detta berodde på den ekonomiska snålheten som 

innebar en krympning av den svenska produktionen och en markant ökning av de billigare 

alternativen: studiodebatterna, magasinprogram och import av program producerade utanför 

Sverige.  

Historik över programmen om Afrika och världen i Sveriges Television år 1950-1989 

Resefilmerna var den dokumentära kategorin som växte mer än någon annan under 1960-

talets första år, den svenska televisionen försökte kartlägga hela världen med filmkamerans 

hjälp (Furhammar 1995, s. 103). Dessa dokumentärer hade stort attraktionsvärde då den här 

arten av åskådliga beskrivningar av andra länder och människor var upplevelser som den 

svenska allmänheten aldrig tidigare mött (Furhammar 1995, s. 103).  

När det gällde filmresor till när och fjärran mellan 1950-1960 var den turistiska attityden 

utbredd i resedokumentärerna. Furhammar anser om resedokumentärer att om kulturhistorien 

i TV gynnades av att en lång rad experter stod till förfogande, bedrevs resefilmandet i 

allmänhet ”på rätt anspråkslösa kunskapspremisser och med ganska nyckfulla prioriteringar” 

(Furhammar 1995, s. 39). Den förhärskande attityden till resefilmandet i främmande länder 

var påfallande turistiskt, man blandade uppslagsboksfakta och reseintryck och visade upp den 

sköna naturen, det livliga gatulivet och man gjorde det utan anspråksfullare avsikter än att få 

tittaren att känna det som om han gjort en liten guidad tur på ort och ställe (Furhammar 1995, 

s. 40). De informativa ambitionerna bakom reseprojekten låg enligt Furhammar på 

”besvärande anspråkslös nivå” (Furhammar 1995, s. 104).  

Under åren 1950 och 60-talet gjordes det i Sverige många dokumentärfilmer och reportage 

med Afrika som tema men också om många andra länder. Den tidige 

dokumentärfilmsproducenten Bo Bjelfvenstam gjorde till exempel ett antal filmer om Afrika 
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som frilansare: Oljevägen (1968) och Nigeria (1957). Reportage som, Miljard för malm 

(1963) och Svenskar i Nimba (1966) gjordes av Eric Forsgren. Serien En bit Afrika (1963-64) 

som handlade om Etiopien gjordes av gruppen kring naturmagasinet Just Nu.  

Många av filmerna från det tidiga 60-talet var ”balanserade” i den bemärkelse att de inte 

utmanade de föreställningar som var förekommande i den allmänna svenska opinionen 

(Furhammar 1995, s. 107). Sociala orättvisor förvandlades till pittoreska exotismer och 

filmarna undvek att åskådliggöra konflikter. Enligt Furhammar var det tidiga 60-talets 

resedokumentärer inte ute i ärende att oroa svenska TV-tittare (Furhammar 1995, s. 107).  

På 60-talet hade nya attityder banat vägen för dokumentärfilmer på 70-talet - argsinta och 

polariserande och detta berodde på reaktionerna i den nya världsbilden. Synen på de 

världshistoriska sammanhangen lanserades i stort i Sveriges Television under denna tid. Båda 

kanalerna ägnade tidigt var sin stor serie åt att sammanfatta den västerländska civilisationens 

ogärningar i främmande land nu och i gångna tider (Furhammar 1995, s. 154). TV2 kom 

redan under den första månaden av sin existens att sända filmer om samtidskolonialismen, 

och TV1 gjorde 1972 en världshistoriskt överblickande serie om imperialismen, Den vite 

mannens väg (Furhammar 1995, s.154). Den stora gruppen av filmer från u-länderna och om 

frihetssträvandena i världen var de mest signifikativa programmen i 70-talets svenska 

television (Furhammar 1995, s. 166).  

1980-talets dokumentärer från främmande länder och världsdelar blev ovanliga i 

programutbudet. Det stora flertalet dokumentärer som beskrev tillståndet i världen för svenska 

TV-tittare importerades från internationella TV-företag (Furhammar 1995, s. 245). 

Nyhetsredaktionerna Aktuellt och Rapport fick i med risdagens beslut åren 1978-79 en ny 

omorganisationsmodell som skulle stärka televisionens utlandsbevakning (Furhammar 1995, 

s. 244). Nyhetsredaktionerna tog över större delen av ansvaret, makten och medlen i 

utlandsrapporteringen (Furhammar 1995, s. 244).  

Trots den begränsade dokumentärverksamheten för frilansare, gjorde dessa under 80-talet, 

viktiga insatser i dokumentärer och reseskildringar från jordens alla hörn. Dokumentärerna 

och u-landsskildringarna från svälten i Afrika, till exempel Före katastrofen (1985), belyste 

och fördjupade problemen som befolkningen på den Afrikanska kontinenten drabbades av. De 

ständigt väntande hungerskatastroferna i Etiopien, Mauretanien, Mocambique, Zimbabwe, 

skildrades också av frilansare (Furhammar 1995, s. 246).  
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Tidigare forskning 

För att placera in vår egen uppsats i ett forskningssammanhang kommer vi att lyfta fram 

forskning som har inspirerat oss och berör de ämnen som vi vill undersöka. Tanken är att se 

ifall liknande synsätt på ”vi” och ”de” genomsyras i vårt undersökta källmaterial.  

Det har gjorts en mängd tidigare studier som handlar om diskursanalyser och postkoloniala 

perspektiv på medier. En för oss relevant uppsats är De annorlunda andra: en kombinerad 

narrativanalys av SVT:s representation av flyktingar och asylsökande, gjord på Stockholms 

universitet av Tilda Glaes (2013). Hon undersöker hur rester av kolonialismens uppdelningar 

av ”vi och dom” florerar i Sveriges Televisions nyhetsrapportering då det gäller flyktingar och 

asylsökande. Tilda Glaes undersöker om och hur nationell TV reproducerar koloniala 

stereotypa föreställningar om flyktingar och asylsökande som underordnade annorlunda och 

”de andra”. Studien är intressant för oss då den också använder postkoloniala perspektiv och 

teoribildningar. 

Frantz Fanon som är en av de mest framstående kritikerna mot kolonialismen, har genom sina 

arbeten fått epitet som ”tredje världens röst” och ”den postkoloniala teoribildningens fader”. 

Han prisas som en av avkolonialiseringens teoretiska huvudgestalter. I boken Svart hud vita 

masker, vilket handlar om mänsklighetens befrielse från rasismen, menar Fanon att den vita 

människan är instängd i sin vithet och den svarta människan är instängd i sin svarthet.  

Det är ett faktum: vita betraktar sig som överlägsna de svarta. Det är också ett faktum 

att svarta till varje pris vill bevisa för de vita hur rikt deras eget tänkande är, att deras 

intellekt är lika skarpa. (Fanon 1997, s. 27).  

”Vi” står för vithet och ”de” står för svarthet och ”de” ses som mindre värda inom koloniala 

diskurser. Fanons betraktelsesätt är av stor vikt för vår uppsats då detta maktförhållande är 

vad postkoloniala teoribildningar grundar sig på. 

Historikern Benedict Anderson skriver (1993) i boken Den föreställda gemenskapen: 

reflektioner kring nationalismens ursprung och spridning om nationell tillhörighet. Han 

menar att nationen är en föreställd gemenskap skapad av medlemmarna i landet. Till exempel, 

trots att en svensk aldrig kommer träffa alla medborgare i Sverige finns fortfarande en känsla 

av samhörighet med övriga i nationen. Dessa perspektiv är viktiga för vår uppsats då vi menar 

att dessa tankar om en föreställd gemenskap spelat stor roll varför ett ”vi” konstruerades i 

Europa.  
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Åke Holmberg har i boken The world beyond the west: the non-european world through 

swedish eyes, from 1915 to 1940 (1994) förklarat Sveriges roll i det vi kallar för ett europeiskt 

“vi”, att svenskar identifierade sig med västvärlden genom de kristna värdena och vithet. 

Svenskars syn på människor utanför Europa var inte mindre fördomsfull än de länder som 

koloniserade (Holmberg 1994, s. 8-9). 

Stuart Hall beskriver i sin bok Representation (2013) att idén med representation har blivit en 

viktig del i den moderna kulturforskningen. Representation handlar om språk, tecken och 

bilder som står för något. Representationen av andra ges en betydelse genomspråket i en 

kultur. Det betyder att man använder språket för att säga någonting meningsfullt om 

någonting eller att representera någonting. Representation är en väsentlig del i processen där 

mening produceras och växlas mellan medborgare i samma kultur (Hall, Evans & Nixon 

2013, s. 15). Genom språket får vi samma typer av förförståelse för vår kultur och andras 

kulturer. Till exempel menar Hall, Evans & Nixon (2013, s. 16) att när vi ser ett kristet kors 

representerar denna lidelse och Jesus korsfästelse.  

Det finns fortfarande inom populärkultur och massmedia exempel på rasistiska 

stereotypiseringar i reklambilder och tidskriftsomslag. Till exempel har det västerländska 

samhället i många decennier associerat ordet ”svart” med allt som är mörkt, ondskefullt, 

förbjudet, djävulskt, farligt och hädiskt (Hall 2013, s. 32). Kulturstudier undersöker hur 

språket skapar en mening och representerar saker. För uppsatsens del är dessa tankar viktiga 

då vi också tillskriver språket största vikt i formandet av kulturella identiteter. 

I vår presentation av tidigare forskning har vi hitintills presenterat perspektiv som ligger till 

grund för våra teoribildningar. I det följande presenterar vi forskning som ligger till grund för 

vår analys av public service. Ylva Brune, professor i journalistik, har i arbetsrapporten 

Svenskar, invandrare och flyktingar (1996) beskrivit hur nyhetsrubriker gestaltar bilder av 

utländska aktörer i svenska medier. En av hennes slutsatser är att det finns beröringspunkter 

mellan nyhetsrubrikernas gestaltning av dessa motsatsförhållanden och de mönster man funnit 

i populärkulturens bilder av orienten och i Väst diskurser om västvärlden kontra resten av 

världen (Brune 1996: s 16). Hennes slutsatser ledde vidare till ytterligare forskning som bland 

annat resulterade i en statlig utredning publicerad 2006. Utredningen (SOU 2006: 21) handlar 

om mediernas strukturella diskriminering av individer vilken konstrueras som ”de andra”. I 

den finns till exempel Ullrika Olaussons studie, den handlar om nationell identitet och dess 

exkluderande mekanismer samt mediernas exkluderande av minoriteter. Olausson visar att 
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medierna och deras innehåll kan aktualisera och understödja de polariserande 

andrafieringsmekanismer som skapar förutsättningar för diskriminering. Mediernas 

konstruktioner om ”de andra” hjälper oss att kunna förklara hur medier bidrar till att tankar 

om en nationell identitet skapar ett ”de andra”, vilka framställs som annorlunda och 

exkluderas från den nationella identiteten. 

Gunilla Hultén visar i sin bok Journalistik och mångfald (2009) att medier brister i att skildra 

den etniska och kulturella mångfalden i samhället, vilket bidrar till att påverka människors 

attityder i negativ riktning då nyhetsinnehållet ofta är missvisande, okunnigt och stereotypt. 

Heike Graf menar att medier konstruerar en verklighet och inte speglar den som ”den är”, 

vilket medierna dock själva hävdar att de gör. Innehållet i medier är en del av sociala 

praktiker och påverkas av sociala strukturer. Vidare menar hon att massmediers 

maktförhållanden främjar konflikter i samhället (Karlsson & Strömbäck 2015, s. 335-336).  

Hulténs och Grafs resonemang är viktiga för vår del av uppsatsen då vi menar att det inte 

finns några absoluta sanningar då alla verkligheter är konstruerade. Det är maktförhållanden 

som avgör vilka verkligheter som får företräde. Dessa perspektiv ledde oss fram till att 

använda den kritiska diskursanalysen som metod, då denna handlar om att analysera makt och 

kunskapsproduktion. Public service är en maktfaktor och kunskapskanal i samhället och då 

anser vi att denna makt bör synas med kritiska ögon. 

Martin Conboy, professor i journalistisk historia, visar i sin bok The language of the news 

(2007) att de dominerande värderingarna tenderar att härstamma från de som har politiskt och 

ekonomiskt kontroll i ett samhälle. Vidare menar han att då nyhetsmedierna ägs av den 

politiska och ekonomiska eliten är det inte särskilt förvånande att värderingarna från dessa 

dominerande klasser reproduceras i medier. Vilket betyder att medier skapar sanningar och 

utgångspunkter baserade på de dominerande normerna i samhället, detta förstärker bilder om 

kategorier av människor som förstås som utomstående (Conboy 2007, s. 24). De dominerande 

värderingarna som fanns utgick ifrån en vithetsnorm och dessa undersöker vi i vår analys. 

Teori 

Introduktion till postkolonialism 

De teoretiska perspektiven för vår uppsats hämtas ifrån postkoloniala teoribildningar. Det är 

relativt svårt att definiera exakt vad postkoloniala teorier innebär då beteckningen 

”postkolonialism” är en väldigt heterogen och en ganska diffus term – postkoloniala studier 
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kan innefatta allt från litteraturanalys till forskning i kolonialmakternas arkiv, från kritiska 

läsningar av medicinska texter till ekonomisk teori (Loomba 2008, s. 11).  

Postkoloniala studier tar sin avstamp i övertygelsen om att den moderna världen vilar på en 

kolonial ordning, som i vissa regioner sträcker sig ända fram till 1500-talet och Europas 

erövring av Nord och Sydamerika. Dessa studier handlar om att koloniseringen inte bara var 

ett styrelseskick och en ekonomisk utsugning, utan den har även präglat kunskapskategorier 

och skildringar av det förflutna eller föreställningar om framtiden. (Conrad 2015, s.93)  

Edward Said har i sin bok Orientalism från 1978 belyst kopplingen mellan kunskap och makt. 

Berättelser om andra folkslag och beskrivningen av dem i västerländska vetenskapliga texter 

har aldrig varit oskuldfullt och neutralt, utan alltid måste inordnas i en kontext av ojämlika 

maktförhållanden (Said 2004, s.93). Saids studier blev en grundmanifest för postkolonialteori.  

Den postkoloniala kritiken vill lyfta fram perspektiven från de som drabbades av 

kolonialismens effekter, den vill visa hur kolonialismen påverkade kulturellt och socialt de 

koloniserade folken. Det är därför postkolonialismen som teori alltid blandar det förgångna 

med nutid, den riktar sin udd mot aktiva omvandlingarna av nutiden som den kopplar samman 

med förgångna koloniala förhållandena. Dess intresse i den koloniala historien är 

uppsättningen av maktförhållanden som fortfarande kan ses i vår nutid (Young 2001, s.4) 

Postkolonial kritik menar att världen fortfarande lever kvar i spillrorna av kolonialismen. Om 

den koloniala historien och dess tid, särskilt under 1900-talet bestod av imperialismens makt i 

världen, handlar historien om det tjugonde århundradet om hur folken i världen tagit tillbaka 

kontrollen över makten till sig själva. Postkolonial teori är i sig själv en produkt av denna 

dialektiska process som önskar att bidra till nya insikter (Young 2001, s.4) 

Den ekonomiska aspekten är viktig för att förstå hur imperialismen och kolonialismen 

arbetade i de koloniserade länderna. Inom postkoloniala studier menar man att vår världs 

ekonomiska system är kontrollerad av väst och det är detta maktförhållande som gör att 

västvärlden dominerar resten av världen politiskt, ekonomiskt, militärt och kulturellt. Detta 

har gjorts av västimperialismens globalisering. Effekten blev att man smälte samman flera 

samhällen med olikartade historiska traditioner till att tvinga dem in i samma ekonomiska 

system som västvärlden gynnats av (Young, 2001, s.5).  

Den politiska friheten medförde inte ekonomisk frihet och utan ekonomisk frihet ingen 

politisk frihet. Antagandet av postkoloniala studier när det gäller de ekonomiska perspektiven 
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för kolonialismen handlar om att de många morden och felaktigheter som kolonialismen 

orsakade hos de koloniserade ses som produkt av den ekonomiska dominansen, väst gentemot 

nord. Det är därför som marxismens historiska roll av anti-kolonialism och motstånd, 

fortfarande är av största vikt inom postkoloniala tankegångar (Young 2001. s. 6). Marxismen, 

som både representerar en form av politisk aktivism med revolutionära idéer och en av de 

rikaste och mest komplexa teoretiska och filosofiska rörelser i mänsklighetens historia, har på 

ett vis alltid varit anti-väst, då den var utvecklad av Marx som var kritisk mot västvärldens 

sociala och ekonomiska yttringar och värderingarna (Young 2001 s. 6).  

Den ryska revolutionen var klar anti-imperialistisk, vilket medförde att länder på den 

afrikanska kontinenten efter kolonialismen såg sovjet som en allierad. Postkolonialismen 

inkorporerar marxismen som utvecklades utanför väst och som varit avvisad i västvärlden: en 

flexibel marxism som tar sin utgångspunkt från de lokala förhållandena i de underutvecklade 

länderna. Postkolonialistisk kritik är en form av aktivism då den ser på den politiska 

utvecklingen av rörelserna mot kapitalismen och den hämtar inspiration från dessa, samtidigt 

med förståelsen för att dessa grupper agerade från förhållanden som är väldigt annorlunda än 

dem som finns i nutid. (Young 2001 s. 10). Den postkoloniala kritiken fokuserar på de olika 

formerna av förtryck och maktstyre som finns i vår samtida värld: anti-kolonialismens 

politiska agenda, neokolonialismen, ras, kön, nationalism, klass och etnicitet. (Young 2001 

s.11). 

Sedan några år har det postkoloniala perspektivet börjat kritiserats då den beskylls bland annat 

för att fästa alltför stor vikt vid kulturella tolkningsmönster på bekostnad av aspekter som rör 

makt och sociala och ekonomiska strukturer i de koloniala relationerna. Det finns en tendens 

att i första hand rikta fokus mot frågor som rör representation och identiteter, medan 

kolonialismens strukturella villkor hamnar i skymundan (Conrad 2015, s.93). För det andra 

baserar sig det postkoloniala paradigmet på ett högst allmänt och ganska intetsägande 

kolonialismbegrepp. Man bortser från de grundläggande skillnaderna mellan olika former av 

kolonial makt, från den tidigmoderna periodens exploaterande imperier till de komplexa 

strukturer som kännetecknar dagens informella imperiebildningar. Detta medför att ett alltför 

allmänt kolonialismbegrepp riskerar att skymma skillnaderna mellan särdrag som utmärker 

skilda styrelseformer, sociala olikheter och kulturella dynamiker i olika tidsperioder och på 

olika platser (Conrad 2015, s.94). 
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Postkoloniala begrepp 

Postkolonialismen innehåller en uppsjö av idéer vilket kan göra teoribildningen förvirrande. 

Därför gör vi en kort förklaring av de övergripande begreppen som finns i denna studie. Dessa 

är nyckelbegrepp inom postkolonialismens kritiska studier. Samtliga av dessa begrepp betyder 

utövanden som har skapat polarisering och som fortfarande görs enligt postkoloniala kritiker. 

Imperium är ett sammanhängande begrepp för multietniska och multinationella politiska 

enheter som skapades genom erövring och indelades i ett dominerande centrum och 

underordnade utkanter långt ifrån (Howe 2002, s.30).  

Imperialism används för att belysa handlingar och attityder vilka skapade och vidmakthöll de 

politiska enheterna. En kontroll och ett herravälde från ett land eller folk över andra områden. 

Ibland används även begreppen kulturimperialism eller ekonomisk imperialism för att 

beskriva detta herravälde. Termen beroendet används också i sammanhanget då den är 

associerad till ekonomisk underutveckling. Detsamma kan sägas om ordet globalisering. 

Motståndarna mot globaliseringen ser globaliseringen och imperialismen som samma sak 

(Howe 2002, s.30). 

Kolonialism är något mer specifikt och strikt politiskt: ett styrsystem av en grupp över en 

annan där den första gruppen anser sig ha rätten (genom erövring) att utöva ett herravälde 

över de andra och utforma dess öde (Howe 2002, s. 30). 

Kolonisation hänvisar till befolkningen som flyttar till andra områden och där de själva 

(emigranterna) håller kvar förbindelserna till deras förfäder, tidigare land, och använder dessa 

som motivation för att erövra det nya territoriet och skapa privilegier åt sig själva (Howe 

2002, s.31). 

Neokolonialism användes flitigt inom konflikterna under kalla krigets dagar och används 

fortfarande för koloniala studier där utländsk makt – vanligtvis men inte alltid de forna 

länderna som bedrev kolonialism – har och utövar mycket makt med dolda influenser som 

liknar de äldre formerna av herravälde. Frankrikes roll över sina tidigare afrikanska kolonier 

är ett exempel på detta (Howe 2002, s. 31-32). 

Etnocentrism betyder att man bedömer en kultur genom att jämföra den med sin egen, vilket i 

värsta fall leder till fördomar och skevheter om hur andra människor lever (Giddens 1994, vol 

1, s. 112-113). 
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Eurocentrism Europa ses som den enda aktör som aktivt gestaltar världshistorien, i någon 

mening som dess ”urkälla”. Europa handlar medan resten av världen lyssnar. Europa har 

formande kraft, medan resten av världen är passiv. Europa skapar historia; resten av världen 

har ingen innan de kommer i kontakt med Europa. Världens centrum är Europa och resten är 

dess periferi. Endast européer är i stånd att inleda förändringar och modernisering; resten av 

världen är det inte (Conrad 2015, s. 106).  

Stereotyper är avgörande för att definiera den egna gruppens gränser, de informerar personer 

om den egna gruppens förtjänster och de andra gruppernas brister och tjänar på så vis som ett 

rättfärdigande av tanken att ”jag är en X och inte en Y” (Hylland-Eriksen 1993, s. 35). 

Exotifiering är också en mekanism som bidrar till att skapa skillnader mellan ”vi” och ”de”. 

När en människa framställs som exotisk reduceras denna till att bli en representant för ”sin” 

kultur och ”sitt” folk, snarare än att den blir en individ med egna kunskaper och känslor. 

Genom beskrivningar och illustrationer förstärks tanken på ”de andra” och bidrar på så vis till 

klyftor människor emellan (Nationalencyklopedin 2017).   

Västerländsk kunskapsproduktion med rötter i kolonialismen 

Litteraturprofessorn Ania Loomba som har introducerat postkolonial teori på ett 

framgångsrikt sätt i universitetsvärlden med boken Kolonialism/postkolonialism (2008) 

diskuterar de centrala frågeställningarna i postkolonialismen. Kunskapsproduktionen om 

Afrika, kan omöjligen vara oskyldig eller ”objektiv” då den produceras av människor som är 

påverkade av kolonialismens relationer och historia (Loomba 2008, s. 55).  

Detta betyder att problematiken kring en västerländsk kunskapsproduktion om ”de andra” i 

högsta grad även gäller de västerländska medierna, eftersom medier också producerar 

kunskap, som kan forma stereotypa bilder om afrikanska länder och folket. Medieforskaren 

Birgitta Löwanders avhandling Rasism och antirasism på dagordningen – studier av 

televisionens nyhetsrapportering i början av 1900-talet (1997) handlar övergripande om att 

medier bidrar till att skapa en kollektiv förståelse och nationell konsensus. Löwanders slutsats 

är att nyhetsmedier förstärkte rådande maktstrukturer där ”de andras” underordning 

legitimerades genom bland annat den undanskymda roll som de tilldelades. Löwander anser 

att den dominerande bilden av ”de andra” som problem är central i en rasistisk mediediskurs 

(Hultén 2006, s. 22). Ania Loomba (2008, s. 229) menar att när det görs försök att gestalta 

marginaliserat folk, formas de ovanliga samhällena som en andemening. ”De andras” historier 
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och kulturer begravdes av kolonialmakten och de individer som förtrycktes under 

koloniseringen objektifieras.  

Författaren och nobelpristagaren Toni Morrison, har genom att studera den amerikanska 

litteraturens klassiker, visat afrikanens betydelse för uppkomsten av en vit amerikansk 

identitet. För Morrison är afrikanen en projektionsyta mot vilken den nya vita amerikanska 

identiteten kan framträda som en kontrast och skillnad (Hultén 2006, s. 52). Morrison tar 

också upp i sin undersökning några lingvistiska strategier som hon menar är för att 

upprätthålla en rasmässig åtskillnad, genom exempelvis troper, allegorier och stereotyper. 

Samma tillvägagångssätt som är verksamma i en eurocentrisk och kolonial diskurs (Hultén 

2006 s. 52-53). Med animaliserandetroper (djurliknelser) visar Morrison hur den koloniserade 

liknas vid ett vilt och ohämmat djur som saknar anständig klädsel och deras hyddor jämförs 

med bon eller lyor. Icke – europén förknippas med det vegetativa och instinktiva i motsats till 

det lärda och kulturella. Morrison menar vidare att de är kropp snarare än tanke och att de 

koloniserade beskrivs som barn (infantilisering) (Hultén 2006, s. 52).  Dessa tankar var 

vanliga om ”de andra” och bidrog till att ”legitimera” koloniseringen av andra folk med 

devisen om att man skulle civilisera den svarta människan.  

Vi och de andra 

Postkolonial teori handlar övergripande om att synliggöra koloniala diskurser och kolonialt 

tänkande. I grova drag är dikotomier vad postkoloniala teoribildningar baseras på. 

Konstruktioner vilken uppfattas som binära motsatser: Vithet kontra svarthet, Västländer 

gentemot Östländer och så vidare. Edward Said menar att orienten i europeiska romaner, 

reseböcker och andra skrifter bidrog till att upprätta en dikotomi mellan européerna och ”de 

andra”, en dikotomi som han menar var lika central för skapandet av den europeiska kulturen 

som den var viktig att för att vidmakthålla och utvidga kontrollen över kolonierna (Loomba 

2008, s. 54). 

Tankarna om ”vi och de andra” är central för den europeiska självförståelsen. Dessa tankar 

kan produceras på olika sätt. Tankar som konstruerar den europeiska identiteten är till 

exempel demokrati, frihet, vetenskap, förnuft, progressivitet och kristendom (Eriksson, 

Eriksson-Baaz & Thörn 2005, s. 20-21). Dessa tankar kontrasterades mot alla människor som 

inte anses omfatta detta. Utmärkande för ”de andra” är att de framställs som ett stort kollektiv 

(Berg & Trépagny 1999, s. 112). ”De andras” livsstilar reduceras, förenklas och 
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homogeniseras. ”De andra” är alla likadana, ”de” är inte som ”vi”, enligt de europeiska 

koloniala diskurserna.  

Platser bidrar också till skapandet av ”de andra”. Edward Said menar (2004, s. 131) att de 

geografiska gränserna följer de sociala, etniska och kulturella på ett sätt som man kan vänta 

sig, alla möjliga slags antaganden och fiktiva föreställningar fyller upp det område som ligger 

utanför ens eget. Det skapas en form av kulturell distansering som baseras på att en plats 

tillskrivs en betydelse (Said 2004, s. 130). 

Stereotyper som primitivismen (kultur) och svarthet (biologi) konstruerades som afrikanernas 

sanna natur vilken de inte kunde fly ifrån (Hall 2013, s. 234). Detta kan också jämföras med 

gestaltningen av kvinnornas biologiska natur där negativa stereotyper bekräftade deras sätt att 

vara. Dessa stereotyper som fanns om mörkhyade och kvinnor var negativa och fördomsfulla.  

Misstänksamheten mot främlingar grundar sig på etnocentrism, detta innebär att man 

uppfattar främlingar som främmande varelser, som barbarer eller som moraliskt och mentalt 

underlägsna (Giddens 1994, vol 2, s. 59-60). Om de koloniserande folken är irrationella är 

européerna rationella. Om ”de andra” präglas av barbari, känslosamhet och lathet, 

kännetecknas européer av civilisation, sexuell självbehärskning och sträng arbetsmoral: Om 

Afrika är statiskt och underutvecklat betraktas Europa som utvecklingsinriktat och 

framåtskridande (Loomba 2008, s. 56).  

Metod 

Allmänt om diskurser och diskursanalys 

Michel Foucaults begrepp och teorier har haft en stor inverkan på praktiskt taget alla 

diskursanalytiska inriktningarna och han menar, förenklat, att en diskurs kan utryckas som en 

praktik vilken frambringar en viss typ av yttranden och tankar om fenomen (Hultén 2006, s. 

40). Dessa yttranden förstås som allmänna och oemotsagda sanningar inom ramen för en 

social kontext. 

Språk betraktas således inte som ett färdigt system utan som en handling. Inte heller ska det 

ses som en spegel av verkligheten därute, utan som en aktivitet. Språk används och detta 

betyder att fakta inte ligger färdiga, utan är produkten av språktillämpningen. Språket gör 

något med världen; det bildar vår verklighet. Språk betraktas som en socialpraktik och måste 
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förstås utifrån sin historiska, samhälleliga, kulturella och ideologiska kontext. Diskurser 

bygger föremål, världar, sinnen och sociala relationer (Börjeson & Palmblad 2007, s.10).  

Socialkonstruktionismen hävdar att det inte kan finnas en versionsfri eller oberoende 

verklighet, all kunskap är socialt konstruerad och kan därför aldrig avspegla en entydig 

verklighet därute (Börjeson & Palmblad 2007, s.9). Forskare kan bara studera olika sätt att 

förstå, uppfatta, och förklara dessa typer av fenomen samtidigt som man kan undersöka vad 

olika former av föreställningar förutsätter och vilka följder de får i skilda sammanhang. Detta 

betyder inte att konkreta samhällsfenomen, exempelvis missbruk och kriminalitet förnekas 

inom ramen för konstruktionism. Poängen är att vi bara kan tänka genom diskursiva mönster. 

Det finns egentligen inget sant eller falsk, utan bara tolkningar av saker och ting. 

Diskursanalys kan förklara varför vissa tolkningar får företräde, eftersom man genomför en 

maktanalys. Verkligheten konstrueras genom språket – genom att namnge ting, grupperingar 

eller händelser har sammanhang skapats – verklighet har producerats (Börjeson & Palmblad 

2007, s.10). Men vem eller vad är det som producerar verkligheten? Vid analyser av diskurser 

riktas därför fokus på språket då ord är vad som formulerar människors tankebanor. Särskild 

vikt läggs vid relationen mellan språk och makt med syfte att visa hur språkbruk formas av 

maktrelationer och ideologier i vid mening (Hultén 2006, s. 38). Diskurser framkommer 

genom kommunikation. Public service producerar kunskap vilka uppfattas av folket som 

”sanningar”, eftersom de haft och har en maktposition i Sverige.  

Kritisk diskursanalys 

I vår studie använder vi oss av kritisk diskursanalys och den modellen bygger på att 

kombinera ett flertal olika metoder och teoretiska perspektiv. I vårt fall är dessa narrativ, 

kategorisering och de teoretiska postkoloniala perspektiven. 

Den kritiska diskursanalysen har utvecklats med hjälp massmedieforskare som Fairclough, 

Fowler, Hall, Hodge, Kress, Van Dijk och andra. Den är till för forskare som har som 

ändamål att kritiskt studera och identifiera mönster i språket, som legitimerar eller 

naturaliserar de dominerande sociala normerna. Detta är i vår studie de koloniala 

tankebanorna som främjar maktrelationer där länder och kulturer positioneras i positiv 

respektive negativ bemärkelse. Detta görs i studien genom att analysera det som sägs i våra 

program.  
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Kritisk diskursanalys används ofta för att undersöka hur språket används inom nyhetsmedier 

för att bibehålla och reproducera samhällets sociala hierarki och reproduktionen av denna 

process inom media. Kritisk diskursanalys har bidragit med undersökningar av mediers 

strukturella förhållanden. Vilket betyder att massmediernas nuvarande strukturer och makt 

främjar diskriminering och ojämlikhet i redaktionerna samt bidrar med att främja konflikter i 

samhället (Karlsson & Strömbeck 2015, s. 336). Ett konkret exempel på resultat som kritisk 

diskursanalys uppdagat har varit att man genom metoden har kunnat visa hur ”färgade” ses 

som problem och det ”vita” ses som det normala i brittiska tidningar (Hultén 2006, s. 19). 

Forskarna noterade att tidningarna endast i ringa utsträckning uppmärksammade orsaker till 

främlingsfientlighet och diskriminering. Vi använder inte den kritiska diskursanalysen i 

nyhetsmedier, utan vi använder den i programserier och dokumentärer som vi har kunnat 

studera för att därmed kunna se om samma förhållanden råder i programmen för Sveriges 

Television som undersöks.  

När vi undersöker vårt material kommer vi att använda oss av Norman Faircloughs modell för 

kritisk diskursanalys. Han sammanfattar denna modell i sin bok Media discourse (1995). För 

att genomföra en Kritisk diskursanalys på en kommunikativ händelse ska man enligt 

Fairclough (1995, s. 57-60) arbeta efter tre stycken dimensioner: text, diskursiv praktik och 

social praktik. 

Text är den första dimensionen och kan vara det skrivna, det muntliga eller det visuella. 

Genom att analysera text utförs traditionella former av lingvistikanalys, till exempel: 

undersöka vokabulär, semantik, grammatik, ljudsystem eller meningsbyggnad. Fairclough 

(1995, s. 57) menar också att man kan analysera narrativ på den kommunikativa händelsen. 

Detta har vi anammat då vi analyserar den övergripande strukturen i vårt källmaterial, detta 

för att enkelt presentera vad filmerna handlar om så läsaren enklare kan följa med när vi 

fördjupar oss i materialet. Som stöd för att analysera de narrativ i vårt källmaterial använder 

vi oss av begreppet narrativitet taget från en professor i journalistikhistoria, Martin Conboy, 

som erbjuder oss mediekritiska verktyg. Han menar (2007, s. 43) angående narrativitet att det 

fungerar som ett analysredskap där man fokuserar på att besvara de klassiska journalistiska 

frågorna: Vem? Vad? Hur? Varför? När? På så vis, genom att besvara dessa frågor, kan vi ge 

läsaren en överskådlig bild av vad programmen vi analyserar handlar om och på så vis kan vi 

skildra den första dimensionen i vår kritiska diskursanalys. Handlingen som utspelar sig i våra 

program. 
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Diskursiv praktik är den andra dimensionen i Faircloughs kritiska diskursanalys. Det handlar 

om textproduktion och textkonsumtion, alltså hur programmen väljer att producera och vad 

publiken får. Den diskursiva praktiken är, förenklat, det sätt på vilket sätt texten är 

producerad, distributionskanalerna, de omständigheter under vilket texten har blivit till. Den 

diskursiva praktiken produceras oftast från en institution (Fairclough 1995, s. 58-60). Till 

exempel i vårt fall är denna institution Sveriges Television, de har en stark position i 

samhället och vars uppdrag är att arbeta i allmänhetens tjänst. I vårt fall är det public service 

som producerar den diskursiva praktiken då de är institutionen som visar samtliga av våra 

undersökta program. Det handlar också om hur texten konsumeras och av vilka. De riktar sig 

till Sveriges befolkning som utgör konsumenterna inom denna diskursiva praktik. Fairclough 

menar (1995, s. 58-59) till exempel att institutionella processer kan vara det som ska 

analyseras i den diskursiva praktiken. Exempel på sådana processer är i vårt fall redaktionella 

tillvägagångssätt som involveras när det kommer till produktion av programmen. 

När det kommer till vår analys av den diskursiva praktiken har vi använt oss av ytterligare ett 

analysredskap från Conboy. Detta verktyg kallar han för Kategorisering och där ska man 

ställa frågorna: Vilka personer får komma till tals? Hur skapas hierarkiska strukturer? Vem är 

protagonisten? Den dominerande aktören i berättelsens tema? Vem blir omnämnd först? Vem 

ges mest plats? Vems åsikter ges mest betydelse? Vem är representerad som den riktiga 

kommentatorn som producerar en samstämmig syn som de ”privilegierade” vill se den? Hur 

gör medierna, till exempel i programmen, för att presentera detta för sina tittare? (Conboy 

2007, s. 31). Dessa frågor har vi använt som utgångspunkt och haft i åtanke när det kommer 

till arbetet med den andra dimensionen i vår kritiska diskursanalys. Kategorier anger vad som 

räknas in och vad som står utanför, klassifikation är en väsentlig del i mediers representation 

av ”de andra” (Hultén 2009, s. 49). Från källmaterialet kommer vi att gräva fram citat, och 

stapla upp dessa i block, som vi menar på något sätt svarar på Conboys frågor om 

kategorisering för att därmed synliggöra den diskursiva praktik vilken SVT producerar och 

dess konsumenter konsumerar.  

Den tredje och sista dimensionen i Norman Faircloughs kritiska diskursanalys handlar om den 

sociala praktiken. När det kommer till att undersöka den sociala praktiken menar Fairclough 

(1995, s. 62) att man kan analysera den direkta miljön där konversationer utspelar sig inom 

för att analysera diskurser i samhället och kulturen. Institutioner som till exempel Sveriges 

Television gör program som kan synliggöras med hjälp av teoretiska perspektiv. För vår 

studie är dessa de postkoloniala perspektiven. 
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För att kunna se den diskursiva praktiken som produceras av public service måste vi enligt 

Fairclough (1995, s. 59) tränga in i både text, som är det som sägs i det undersökta 

programmet och den sociala praktiken som är tiden då programmen utspelar sig inom. Dessa 

tre dimensioner är inte statiska utan överlappar ständigt i den sociala interaktionen mellan 

varandra. 

En kritisk diskursanalys kan användas på många olika sätt då det finns många olika teoretiska 

perspektiv att analysera efter. Enligt Fairclough (1995, s. 62) är det därför användbart att 

avgränsa till tre aspekter: ekonomiska, politiska och kulturella. De ekonomiska aspekterna 

handlar om de ekonomiska strukturerna, det politiska handlar om makt och ideologi och det 

kulturella behandlar frågor om normer och identitet. Dessa är kontextbundna till tid och rum. 

Vi använder postkoloniala teoribildningar som stöd för den sociala praktiken som är tredje 

dimensionen i vår kritiska diskursanalys, då dessa perspektiv berör ekonomiska, politiska och 

kulturella aspekter. 

Detta kan besvaras genom att synliggöra implicita eller dolda meningar, opinioner och 

värderingar vilket är en grundtanke med diskursanalysen. Det handlar om att bedriva 

ideologisk kritik med hjälp av teoretiska perspektiv. Dessa kan vara inbakade i sociokulturella 

etablerade diskurser – tankesätt som vi oftast tar för givna och som vi lätt förväxlar med 

neutral information eller objektiv fakta. Diskurs som vid första anblick uppfattas som 

analytisk ointressant då den framstår som sann, logisk, självklar eller odiskutabel kan vid 

närmare betraktelse rymma ideologiska element, som i vårt fall är tankebanor om afrikaner 

som kan spåras till kolonialismens förtryckande mekanismer.  

En annan möjlig metod för att analysera vårt källmaterial är framing. Det tillvägagångssättet 

handlar om att hur problem och lösningar konstrueras och vilka effekter dessa har i det 

offentliga samtalet. Framing syftar till att beskriva och förklara förekomster av olika 

gestaltningar i mediernas rapporteringar och studier som analyserar gestaltningseffekter på 

opinionen (Karlsson & Strömbäck (red) 2015, s. 361). Vi valde bort framing eftersom vår 

uppsats är teoretiskt driven av postkoloniala perspektiv. Kritisk diskursanalys handlar om att 

ha teoretiska ramverk, det handlar också om kunskapsproduktion och maktrelationer vilket 

passar bäst för vår studie då vi undersöker program inom Sveriges Television.  
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Analys 

Disposition 

Vi kommer att disponera analysdelen på följande vis. Vi börjar med några korta påminnelser 

om våra tillvägagångssätt, alltså hur vi angriper källmaterialet. Vi skriver om Conboys 

begrepp narrativitet som är ett analytiskt verktyg för att undersöka hur berättarstrukturer 

fungerar i nyhetsinnehåll. Detta analytiska verktyg om berättarstrukturer hjälper oss att 

undersöka, i vår analys, den första dimensionen i Faircloughs kritiska diskursanalytiska 

modell vilken handlar om text. 

Det andra steget i vår analys handlar om Faircloughs modell om diskursiv praktik, vilket är de 

diskurser som public service producerar i programmen. Där använder vi oss återigen av 

Conboy. Här har vi hans begrepp kategorisering till vår hjälp för att notera maktförhållanden. 

Vi kommer också belysa källmaterialet med vårt teoretiska ramverk, de postkoloniala 

perspektiven, vilket är den tredje dimensionen i Faircloughs analysmodell om social praktik.  

Källmaterialet kommer att analyseras i tidsmässig kronologisk ordning, det börjar med Döden 

före döden: en film om spetälska i Afrika (1960) och avslutas med Dokument utifrån: Afrika – 

Europas soptunna (1989).  

Narrativitet 

I analysen använder vi oss av Martin Conboys (2007, s. 43-44) fokus på narrativitet – Där 

han tittar på hur berättandet byggs upp i nyhetstexter genom att ställa frågor om vem, vad, hur 

och när. Vi använder oss av liknande analysredskap fast i visuell media och sätter detta i 

relation med vem, vad, hur och när i våra undersökta program. Vi använder detta som redskap 

i den första dimensionen av vår kritiska diskursanalys när det handlar om texter och det 

visuella. Här ger vi en övergripande bild om vad programmen handlar om så läsaren enklare 

kan följa med i nästa analytiska moment som är kategorisering.  

Kategorisering 

Detta är för vår del viktigt inom ramen för den andra dimensionen i vår kritiska diskursanalys, 

vilken har att göra med den diskursiva praktik som public service konstruerar genom deras 

kategoriseringar i programmen. På vilka sätt skapar SVT, genom språket, tankar om länderna 

i Afrika och afrikaner i våra program? Vilka personer får komma till tals? Hur skapas de 

hierarkiska strukturerna? Vem är protagonisten? Den dominerande aktören i berättelsens 
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tema? Vem blir omnämnd först? Vem ges mest plats? Vems åsikter ges mest betydelse? Vem 

är representerad som den riktiga kommentatorn som producerar en samstämmig syn som de 

”priviligierade” vill se den? Hur gör medierna, till exempel i filmen, för att presentera detta 

för sina tittare? (Conboy 2007, s. 31). Kategorisering handlar om att ge möjliga svar på 

sådana frågor. Således analyserar vi blockcitaten efter sådana kategoriseringsfrågor, där vi 

också försöker att belysa blockcitaten efter våra postkoloniala perspektiv för att sätta 

händelserna i en större kontext. 

Narrativitet i Döden före döden: en film om spetälska i Afrika 

Programmet inleder med att tittaren får information om spetälska. Bland annat förklaras att 

det är världens äldsta sjukdom och att den har funnits i Skandinavien. En svensk doktor blir 

intervjuad i Sverige där han pratar om sjukdomen i landet. Sedan kommer två journalister – 

Lars Brah och Bertil Rubin och de berättar om deras film gällande spetälskan i Afrika. Filmen 

är gjord för Rädda Barnens räkning. Tittaren får se grafiska bilder på människor med 

spetälska från fyra olika länder i Afrika: Nigeria, Kongo, Etiopien och Uganda. Döden före 

döden: en film om spetälska i Afrika (1960) avslutas med att reportern sammanfattar 

spetälskans rent medicinska sida.  

Kategorisering och postkoloniala perspektiv i Döden före döden: en film om spetälska 

i Afrika 

En journalist från SVT står på en strand och intervjuar de två utsända svenska journalisterna 

från Rädda Barnen. Reportern frågar varför de har gjort filmen om spetälska och en av dem 

svarar. 

Ja, jag vill säga det till er, att den här filmen har vi inte gjort för att chocka er, men jag måste 

säga att vi har gjort den lite för att skaka om er. För när man tänker på att vi i vår värld har tid 

och råd att utforska månens baksida, när vi ännu inte har upptäckt allt som finns i vår värld, tänk 

er att det finns miljoner i vår tid av människor som så ruttnar bort. Det är de människorna som vi 

i detta program vill fästa er uppmärksamhet på. Det är också de människorna som praktiskt taget 

har offrat sitt liv, gått ut till främmande världsdelar med bara en liten tanke men ändå en så stor 

tanke att hjälpa sina medmänniskor (Döden före döden: en film om spetälska 1960: 13.07-

14.00). 

Mannen som säger detta riktar sig till de svenska tittarna och menar att ”vi i vår värld” har tid 

och råd att utforska månens baksida, samtidigt som det finns människor som ”ruttnar bort” på 

vår planet. De som ”ruttnar bort” är de spetälska afrikanerna som tittaren får se många 
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grafiska bilder på genomgående i filmen. Här kritiseras alltså de rika stormakterna för att inte 

hjälpa de spetälska, ”vi i vår värld har tid och råd att utforska månens baksida…”  

Mannen i filmen menar också att syftet med filmen är att fästa stor uppmärksamhet på 

volontärarbetare: ”de människor som praktiskt taget har offrat sitt liv…” för att bland annat 

hjälpa de spetälska ”medmänniskorna” i afrikanska länder.  

Tittaren får se grafiska bilder på barn med spetälska i en by. 

Har man som vi stått här i Alberts spetälskeby, sett unga och gamla till och med barn sitta där 

med sina vanställda ansikten, armar och ben. Ja då frågar man sig: är det verkligen möjligt att vi 

år 1960 offrar mer för att utforska månens baksida än för att utrota världens äldsta sjukdom? Vi 

sänder upp raketer och sputnikar som kostar miljoner och åter miljoner allt medan vi ännu inte 

bringar ordning på vår egen planet. Kunde vi inte undvara några raketer och istället sätta in 

oerhörda krafter på något mera positivt – att rädda människoliv. (Döden före: en film om 

spetälska 1960: 20.58-21.33) 

I blockcitatet uttrycker berättarrösten en global medvetenhet om ekonomiska skillnader. Han 

menar att resurserna läggs på helt fel saker. ”Vi” sänder upp raketer och sputnikar istället för 

att rädda afrikaner från spetälska. Programmet fortsätter att vara starkt kritiska mot ”Vi” 

vilket betyder västlandet och framförallt de privilegierade. Återigen vädjas till svenska folket 

om att hjälpa ”de” som är i behov av vår hjälp.  

Tittaren får se scener från operationsborden, när läkare opererar de smittade och ännu fler 

grafiska bilder från denna plats. 

Ibland när jag är ute och talar, vet ni, då kan det komma fram folk till mig och säga såhär: ”jaa, 

det var hemskt men ni måste förstå att många människor måste dö bort, annars blir ju jorden 

överbefolkad.” Men då brukar jag svara precis som jag säger till er nu: ”Det är väl varken er 

eller min uppgift att sortera de människor som skall räddas eller ha rätt att leva kvar på vår jord? 

Vår uppgift, eller rättare sagt förmånen, det måste väl ändå alltid få vara att hjälpa våra 

medmänniskor. Vem som ska dö eller inte, det avgör väl ändå en högre makt?” När jag första 

gången skulle gå igenom en sådan här spetälske barack, ja då stannade jag vid dörren, det fanns 

ingen dörr men stanken, röken, odören, den var precis som en levande dörr. Jag tvekade men när 

jag såg den här svenska sjuksköterskan försvinna in i mörkret, då tänkte jag: ”kan hon som 

fruntimmer, då kan du också!” Men jag sprang ut, jag kräktes, å så in igen. Jag trevade mig fram 

i mörkret, ja då snavade jag över en liten grå sten. Vet ni den grå stenen visade sig vara en liten 

flicka som började slicka mina fötter. Som skrek och bad: ”ta mig härifrån, ta mig härifrån!” Ja, 

jag sprang ut i det fria, stod där ute med en liten skälvande 8-års flicka i min hand, när vi senare 

hade tvättat henne, hon var avlusad och avloppad, men hon hade fått en liten ren bomullskjol, då 



 

26 

 

kände jag mig stolt, jag tyckte att jag hade räddat ett människoliv. Men plötsligt stod vid min 

sida två små barn, en pojke som släpade ett dött ben bakom sig, i handen höll han sin lilla syster 

som var klädd i en säck, de sa ingenting. Men deras ögon liksom talade: ”ska ni människor bara 

nöja er med att rädda en medmänniska här och där? Har inte alla vi barn rätt att leva vidare 

oberoende av hudfärg eller ras? Ska verkligen jordens äldsta sjukdom, redan omnämnd 1400 år 

före kristifödelse, fortfarande, fast botemedel finns, få skörda sina offer. Små barn som kan 

räddas har rättighet att bli räddade! Rädda barnen. (Döden före döden: en film om spetälska 

1960: 43.00-45.00). 

Här förklarar berättarrösten att de spetälska afrikanerna är våra medmänniskor och att det är 

vår skyldighet att rädda dem, särskilt barnen (eftersom det är intresseorganisationens 

huvudtanke att hjälpa dem).  

Filmens syfte är att visa, för det svenska folket, den enorma misär som sjukdomen skapat i 

afrikanska länder. Det som sägs i filmen presenteras som fakta och kommer ifrån de svenska 

journalisterna och den svenska läkaren. Det förekommer inte någon direkt nedsättande bild av 

afrikaner i filmen, det klargörs att afrikanerna i filmen är i en enorm beroendesituation på 

grund av spetälskan. Kritiska röster riktas mot ”vi” som inte hjälper ”de” spetälska. Kritiken 

mot den rika befolkningen i väst är framträdande över hela programmet.  

Narrativitet i En bit Afrika. Del 1 

Programmet inleds med att berättaren talar om för tittarna hur landet ser ut och hur folket 

lever där. Vi får bland annat följa med till huvudstaden Addis Abeba och andra delar av 

Etiopien.  

Kategoriseringar och postkoloniala perspektiv i En bit Afrika. Del 1 

De personer som kommer till tals mest i En bit Afrika. Del 1 (1963) är svenska, äldre män 

som berättar om sina specifika områden gällande det Etiopiska samhället.  

Längre fram i programmet kommer ett inslag från Asmara som är en gammal kolonial stad.  

En helt annan typ av stad är Asmara. Uppbyggt av italienare är den. Enda stad i Etiopien som 

byggs med någon tanke på stadsplanering. Här bor det en kvarts miljon etiopier, här pulserar 

affärslivet och trafiken på ett helt annat sätt än i andra etiopiska städer. Här märks ett europeiskt 

inflytande som fortfarande håller sitt grepp. (En bit Afrika. Del 1 1963: 18.33-18.55) 

Staden uppvisar en klar kontrast gentemot de fattiga områdena som också visas i programmet. 

Asmara framställs som någonting helt annorlunda jämfört med Etiopiens övriga städer. 
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Affärslivet, byggarbetet i staden och trafiken ger tittaren en inblick i en ”välordnad”, 

”progressiv” stad, vi märker positiva tankebanor gällande Asmara och detta på grund av det 

europeiska inflytandet.  

Den europeiska prägeln i koloniala städer var kännetecknande för de västerländska 

reseskildringarna under kolonialismens epok, det var ett kulturellt och vetenskapligt mode 

under 1700-och 1800-talet som pågick långt in på 1900-talet (Eskilson & Fazlhase 2001, 

s.177). Dessa skildringar var inte opartiska eftersom de kanaliserades och präglades av 

betraktarens livserfarenheter och etnocentriska utgångspunkt (Eskilson& Fazlhases 2001, s. 

178).  

Narrativitet i En bit Afrika. Del 3 

Filmen börjar med att berätta om olika souvenirer man kan köpa från staden Asmara. I 

programmet får vi träffa Svante Pohlstrand, konservator som bor med sin familj i en stadsdel i 

huvudstaden Addis Abeba. Vidare följer reportern med Pohlstrand till en sjö söder om 

huvudstaden, de vandrar i en urskog och möter människor. 

Kategoriseringar och postkoloniala perspektiv i En bit Afrika. Del 3 

När reportern är ute i skogen möter han en liten pojke som bär på majskolvar. 

Jag tycker alltid att när jag träffar en sådan här grabb att jag sällan har sett sådana här vackra 

människor som i Etiopien. Han bar på några underliga färgade grässtrån och på majskolvar. (En 

bit Afrika. Del 3 1964: 20.38-20.52). 

Under sekvensen syns reportern gå fram till pojken, han rör vid honom, tar på hans mössa och 

undersöker hans majskolvar. Edward Said skriver att väst skapar en kunskap om orienten och 

objektifierar orientalen, framställer orienten som något som kan bedömas, studeras och 

avbildas som i en kursplan (Said 2004, s. 113). Reportern bedömer pojken och framställer 

honom som någonting som kan objektifieras. Stereotyper framkommer då pojken framställs 

som en primitiv vacker människa i samklang med naturen.  

När reportern och Svante Pohlstrand kommer tillbaka från sjön och hem till villan intervjuar 

reportern Pohlstrand vid verandan. 

Reportern: – Vad heter den här skogen? Den intervjuade: – Ja, jag kallar den för min skog 

(ohörbart) Reportern: – Aa. Varför? Den intervjuade: – Ja, jag hittade på den alldeles själv. 

Annars frågar man ibland om vissa platser. Den där hittade jag av en tillfällighet och jag tycker 
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den var så trevlig. Reportern: – Svante Pohlstrands skog? Den intervjuade: – Ja! (En bit Afrika. 

Del 3 1964: 22.30-22.50) 

När reportern intervjuar Svante Pohlstrand om ett skogsområde, vilken Pohlstrand tillägnar 

sig, ger detta oss en bild som vi kan koppla med hur européerna erövrade områden. Med tanke 

på den sociokulturella kontexten om européers koloniala historia borde det möjligen vara en 

aning stigmatiserat att en vit man obehindrat kallar ett område för sitt på den afrikanska 

kontinenten. Detta kan förklaras i enlighet med ett etnocentriskt synsätt som finns där 

Européerna tar sig företräden och bestämmanderätt över andras områden. Said menar att 

denna sorts överhöghet, vilken européerna definierar och helgar som en europeisk rättighet, 

kommer i princip att bestå av rätten att besätta det ena eller andra området, såväl som dess 

kuster för att därstädes grunda fria städer eller europeiska kolonier eller handelshamna (Said 

2004, s. 289). 

Narrativitet i sjätte programmet En bit Afrika. Del 6 

Programmet börjar med en introduktion om Etiopiens magra betesmarker, sedan får vi följa 

med på en tågresa till staden Awash som ligger 220 km öster om huvudstaden Addis Abeba. 

Efter safarin åker de ut till öknen och visar bilder på området, där träffar de nomader som ska 

in till staden och sälja sina varor.  

Kategoriseringar och postkoloniala perspektiv i En bit Afrika. Del 6 

Under tågresan till staden Awash: 

Och vill vi inte vara otåliga. Lite varmt och lite trångt är det, lite sakta går det kanske. Men det 

allra mesta går sakta här nere. Tiden, utvecklingen. Tänk på att du är i Afrika nu. Det är det 

stående svaret för den som har bråttom. (En bit Afrika 1964. Del 6: 03.16-03.32)  

I citatet reproduceras en vanligt förekommande kolonial diskurs som dessutom tillskrivs hela 

kontinenten Afrika. Ania Loomba menar att ”vi” – Europa – framställs som väldigt 

framåtskridande och civiliserade, samtidigt som ”de” – Afrika – framställs som stillastående 

(Loomba 2005, s. 56). Berättarrösten i blockcitatet förklarar för de svenska tittarna att 

utvecklingen, men också tiden i sig går långsamt i hela Afrika. Detta baserat på en tågresa i 

ett enda afrikanskt land – Etiopien.  

När reportrarna senare befinner sig vid tågstationen i Awash, dit nomaderna kommer varje 

måndag för att köpa, byta och sälja, får vi se bilder på det som säljs vid tågstationen och höra 

berättarrösten fundera över det han ser. 
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Men det saluförs allt möjligt krimskrams: tygbitar, glaspärlor, kammar, till och med tvål i detta 

land där det knappt finns vatten att få för pengar. Man tänker ibland: är det så säkert att den 

kultur som vi företräder och prånglar ut åt alla håll, att den verkligen är den rätta för ökenfolk 

här ute. Jag menar har verkligen den västerländska kulturen och tekniken något bättre alternativ 

till den triangeln som bildas av öknen, nomaden, kamelen. I sin egen miljö är i alla fall den 

triangeln hundra procentigt effektiv och på sitt sätt oslagbar. Jag vet att det här är kvasi-filosofi 

av sämsta sort, men man kommer gärna att tänka på det när man granskar den utrustning som en 

vit man behöver i öknen och som ändå är långt ifrån garanti att allt ska gå vägen. Vad vi behöver 

det är en bil förstås istället för en kamel, och så bensindunkar eftersom ingen bensin kan köpas 

på platsen, smörkedjor för leran och sanden, en bredbrättad hatt för att inte få solsting, sololja 

för att inte bli sönderbränd, damasker för att skydda mot taggar och törnen, ordentliga skor ifall 

man måste gå hem, förbandslåda för att inte försäkringsbolaget ska knorra om något skulle 

hända, injektionsspruta för ormserum till exempel och Palludrin för att förebygga Malaria, och 

så vatten hur mycket som helst. Och när man sen har fått den där utrustningen komplett så är det 

bara poliserna som fattas. De stiger på vid gränsposteringen mot öknen, som vägvisare och 

kontrollanter och som eskort, för Danakilöknen är inte riktigt pacificerad ännu. Man handskas 

fortfarande lite vårdslöst med knivar och skjutvapen här ute. (En bit Afrika. Del 6 1964: 15.16–

17.30). 

I citatet blir etniska och materiella skillnader mellan ”vi” – väst – och ”de” – Afrika – 

framträdande. I inslaget produceras en bild av att västerländska kulturer och livsstilar sprider 

sig och ”prånglar ut åt alla håll”. Berättarrösten undrar om västerländska livsstilar verkligen är 

det rätta för ”ökenfolket”, bland annat kan han inte förstå varför det säljs tvål på marknaden 

när han menar att det är svårt nog att få tag på vatten. Detta spär på bilden om att ökenfolket 

skulle vara irrationella.  

Berättarrösten positionerar också Etiopiska nomader genom att reducera deras livsstil till 

triangelmönster som handlar om att ”öknen, nomaden, kamelen” är mest lämplig för 

människorna som syns i inslaget. Deras liv primitiviseras och förenklas radikalt, samtidigt 

som berättarrösten menar att de passar bäst i sin egen miljö. Detta anspelar på att de inte 

skulle passa in i ett västerländskt samhälle. Stereotyper som primitivismen (kultur) och 

svarthet (biologiskt) konstruerades som afrikanernas sanna natur vilken de inte kunde fly ifrån 

(Hall 2013, s. 234). I citatet märks att inslaget presenteras ur ett etnocentriskt perspektiv där 

vår västerländska ”civiliserade” kultur jämförs gentemot en ”primitiv” kultur, detta 

producerar skevheter om ”de andra”. 
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Narrativitet i Tanzania ett u-land. Del 1. Två världar 

Programmet börjar med att tittaren får se bilder på undernärda barn vid landsbygden i 

Tanzania. Sedan kommer bilder från Dar es Salaam, Tanzanias huvudstad. Tittaren får se 

bilder från gatorna i staden, dansuppvisningar och får följa med till universitetet i Dar es 

Salaam. En tjänsteman från universitetet blir intervjuad, Imanuel Bahbo. Berättarrösten säger 

att Bahbo ofta går på bio med sin fru och att de gärna går ut och dansar. Berättarrösten 

förklarar att landet har svår torka. Vi får se bönder som arbetar i vattenbristen. Programmet 

återvänder sedan tillbaka till en stad där berättarrösten säger att många försöker söka sin 

lycka. Programmet avslutas med ett möte där presidenten Julius Nyerere närvarar. Temat för 

just detta program är att skildra fattigdomen på landsbygden i Tanzania och kontrastera det 

med livet i stadsmiljö – vilket mer påminner om ”hur européer lever”. 

Kategorisering och postkoloniala perspektiv i Tanzania ett u-land. Del 1. Två världar 

Det är en svensk manlig berättarröst som utvecklar händelseförloppet i programmet. Precis 

som i En bit Afrika (1963-1964) är det genomgående journalisten själv som berättar för 

tittaren vad som händer och ger förklaringar till det tittaren ser, han presenterar kunskaperna 

om landet för de svenska tittarna. I programmet får tittaren se en dansuppvisning, sedan 

övergår avsnittet till att visa upp bilder från stadsmiljö.  

Dansarna i uppvisningen på National Stadium kändes mycket främmande, men vi möter rätt 

snart människor som vi kände igen. Studenter vid University Collage i Darasalam som bar 

europeiska kläder och som rörde sig bland byggnader som verkade bekanta. (Tanzania ett u-

land. Del 1. Två världar 1967: 03.09-03.25) 

Det berättas om ett upplyst Tanzania, ett land med eget universitet och människor som bär 

europeiska kläder. Här försöker man i programmet hitta liknelser mellan det europeiska 

”vi:et” och folket i Tanzania. Den europeiska självbilden präglas av tankar som bildning och 

civilisation (Loomba 2008, s. 56). Tanzanierna blir i programmet också tillskrivna sådana 

kännetecken. ”De” studerar precis som ”vi”, ”de” bär europeiska kläder precis som ”vi”. 

Maktförhållandet och den europeiska kulturens ställning i Tanzania blir märkbar och detta 

problematiseras inte i programmet utan ses snarare som någonting positivt.  

Den dominerande aktören i programmets huvudsakliga innehåll är president Julius Nyerere. 

Programmet lyfter fram hans politik som handlar om att få Tanzania mer utvecklat. 
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Den här affischen ser man ofta i Tanzania:” It can be done play your part”. Så slutade president 

Nyrere sitt tal 1964 när han presenterade landets utvecklingsplan, å det har blivit mottot för 

utvecklingsarbetet i landet. Först om alla gör sin insats kan utvecklingen genomföras. (Tanzania 

ett u-land. Del 1. Två världar 1967 20.01-20.25) 

Lite senare i programmet citerar berättarrösten ett tal från Nyerere och tittaren får se bilder på 

marscherande tanzanier: 

De uppgifter som ligger framför oss är oerhörda. När vi försöker överblicka dem, är vi benägna 

att ställa oss samma fråga som tusenfotingens unge: hur ska jag börja, vilken fot ska jag lyfta 

först? Svaret är densamma som denne fick: rör dig barn, rör dig! (Tanzania ett u-land. Del 1. Två 

världar 1967: 22.53-23.15) 

Genomgående i avsnittet framställs Tanzania som ett land under utveckling. Enligt Loomba 

var den europeiska kolonialismens frammarsch synonym med vetenskapens och förnuftets 

triumf över alla annan icke-europeisk kunskap (Loomba 2008, s. 34). Vi ser i programmet att 

detta afrikanska land, trots att Tanzania inte längre är koloniserat 1967, anammar 

karaktäristiska västerländska attribut: Tanzania har utbildning, demokrati, en folkvald 

president och politik med ideologier som nationalism och socialism. ”De andra” länderna 

skulle uppmuntras att efterlikna ”oss”. Sveriges Television ger en ”positiv” bild av landet då 

programmet fokuserar på att hitta ”våra” attribut hos ”dem”. Men Tanzania efterliknar i varje 

fall det sovjetiska systemet då landet valt att anamma socialismen. Folket i Tanzania har valt 

denna politiska och anti-imperialistiska ställning.  

Narrativitet i Tanzania ett u-land. Del 3. Hamisi 16 år  

Programmet börjar med scener från ett klassrum, i skolbänkarna sitter barn och sjunger. 

Kameran zoomar in på Hamisi, 16 år, berättarrösten förklarar att han hör till de 60 % av barn 

och ungdomar som har fått en plats i Tanzanias skolor. Detta på grund av att föräldrarna klarat 

av att betala skolavgiften. Genomgående i filmen får tittaren får följa Hamisi då programmet 

handlar om ungdomars drömmar i ett land med stor arbetsbrist. Vi får se bilder från Tabora, 

en av Tanzanias större städer, vilket är staden där pojken Hamisi bor. Berättarrösten menar att 

det kommer många från landsbygden som söker lyckan i städerna, de hoppas på att få arbete 

och pengar. Tittaren får även en inblick i Hamisis hem och hans familj, det förklaras hur de 

lever. Till exempel är det bara fadern som har arbete och lön, han har också två fruar. Det 

förklaras också att flickor har sämre möjligheter än pojkar i Tanzania. 
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Kategorisering och postkoloniala perspektiv i Tanzania ett u-land. Del 3. Hamisi 16 år 

Protagonisten i denna film är 16-årige Hamisi som försöker studera och få en yrkesutbildning. 

Tittaren får se bilder när pojken går nedför en gata i Tabora. 

Några av Hamisis tankar: Läxorna, engelska, mattematik, geografi. Lyssnar på popmusik i 

radion, Malaika ligger högst på listan. Undrar om de har råd att köpa en ny transistorradio. 

Rolling Stones ligger också bra till. Hamisi har inte råd att gå på bio och några extra jobb finns 

inte att få i en stad med stor arbetslöshet. (Tanzania ett u-land. Del 3. Hamisi 16 år 1967: 04.43-

05.07).  

Loomba skriver att koloniserade länder efter självständigheten tenderade att kulturellt 

eftersträva europeiska ideal, vanor och materiella ting (Loomba 2008, s. 23). Västerländska 

kulturer har konstruerats som globalt eftersträvansvärt på grund av kolonialismen och 

imperialismen, en form av kulturimperialism. Återigen vill programserien hitta likheter 

mellan tanzanier och européer. Berättarrösten förklarar att den tanzaniska pojken lever likt en 

ungdom i västvärlden – han tänker på läxorna, studerar engelska och lyssnar på populär 

brittisk musik.  

Senare i programmet sitter Hamisi i skolbänken.  

Innehållet i läroböckerna handlar ofta för lite om Afrika. En pojke som gått ut klass åtta vet 

mycket om de europeiska krigen, men har alldeles för små kunskaper i exempelvis 

jordbruksskötsel. Trots att mer än 90% av befolkningen i Tanzania lever av jordbruk. (Tanzania 

ett u-land. Del 3. Hamisi 16 år 1967: 11.30-11.48)  

Här lyfter programmet upp en stor problematik med skolorna i Tanzania. Loomba (2008, s. 

78) menar att litteratur tillhör institutioner som utbildningssystemet vars syfte är att bygga upp 

kolonisatörers kulturella auktoritet (Loomba 2008, s.78). I citatet märks att böckerna som 

eleverna läser handlar mer om Europa än om Afrika och det egna landet, litteraturen har rötter 

i den västerländska kunskapstraditionen. Postkoloniala perspektiv ser att litterära texter inte 

bara cirkulerar i samhällen endast på grund av att utbilda befolkningen utan också för att 

kvarhålla kolonialmakt. Till exempel nämner inte undervisningen i Afrika kolonialismen trots 

att de flesta västerländska akademiska discipliner präglades av koloniala diskurser (Loomba 

2008, s. 70). I programmet säger berättarrösten att en skolpojke i Tanzania lär sig mer om 

Europa än Afrika. I citatet problematiserar också berättarrösten detta maktförhållande, då han 

menar att de borde lära sig mer om jordbruk istället för europeiska krig.  
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Narrativitet i Tanzania ett u-land. Del 4. Att komma till stan 

Detta program följer också en 16-årings drömmar som han söker förverkliga i stadsmiljö. Han 

heter Onaji och vi får i början se när han reser med tåg till staden. Han har avslutat sin 

grundskoleutbildning på åtta år men han har inte lyckats, till skillnad från Hamisi som vi fick 

följa med i föregående program, fortsätta med någon yrkesutbildning. Onaji vill inte vara kvar 

i byn där han kommer ifrån då han har andra ambitioner än att bli kaffeodlare som var det 

enda alternativet för honom, enligt berättarrösten, om han stannade kvar i sin by. Därför reser 

han in till staden och besöker en manlig släkting där han kan få bo och få hjälp med att söka 

arbete. Det förklaras för honom att det nästintill är omöjligt att få arbete i staden. Till sist 

lyckas dock Onaji få jobb i en nystartad tändsticksfabrik utanför staden. Arbetet innebar 

dåliga arbetsförhållanden med dålig lön, men han fortsätter ändå att arbeta då han tack vare 

detta kan klara sig för att bo kvar i staden. Till sist ger han upp arbetet vid tändsticksfabriken 

och söker nya arbetsmöjligheter. Efter fem månader i staden, då han gått från ströjobb till 

ströjobb, funderar han på att ge upp och resa hem till byn. Slutligen lyckas Onaji ändå få 

möjlighet att studera jordbruk på en yrkesutbildning då en ny skola har öppnat. 

Kategorisering och postkoloniala perspektiv i Tanzania ett u-land. Del 4. Att komma 

till stan 

Pojken Onaji som kommer från landsbygden men har gått några år i skolan, sitter på tåget in 

mot staden. Onaji vill inte vara kvar i byn där han kommer ifrån utan vill söka lyckan i 

stadsmiljö.  

Han har hört av de som kommit hem till byn på besök att i staden kan man få arbete och 

yrkesutbildning. I staden finns allt det andra han längtar efter: affärer, dans, bio, ja till och med 

television som man kan få se ifrån grannlandet Kenya. (Tanzania ett u-land. Del 4. Att komma 

till stan 1967: 02.34-02.54) 

Berättarrösten förklarar att pojken Onaji drömmer om stadslivet där det bland annat finns 

affärer, dans, bio och television. Dessa tecken är enligt berättaren eftersträvansvärda för 

pojken. Alla dessa fenomen är kopplade till västländer och det är sådana drömmar Onaji 

drömmer om i programmet. Loomba skriver att koloniserade länder blev offer för kulturellt 

förtryck från erövrarna, de ideologier som vinner spridning i ett samhälle återspeglar och 

reproducerar de dominerande klassernas intressen (Loomba 2008, s. 37). Västerländska 

kulturella yttringar är dominerande i ett efterkolonialt land. 
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Senare lyckas Onaji skaffa ett jobb på ett öl-lager, detta gör att han får pengar som gör att han 

kan gå ut och roa sig. Berättarrösten menar att nu får Onaji chansen att pröva på det stadsliv 

som han har drömt om när han bodde hemma i byn. Tittaren får se när han går på disco och 

dansar till västerländsk musik. Sedan när han är hemma syns pojken läsa en serietidning i sin 

säng.  

Det här är Onajis dilemma. Att veta att det finns ett annat liv, men att vara utan chans att nå fram 

till det. Utan chans att få utbildning, arbete och pengar. (Tanzania ett u-land. Del 4. Att komma 

till stan 1967: 16.17–16.50) 

Det andra livet som berättarrösten talar om är att kunna gå på bio, disco och läsa 

serietidningar. Här märks i sekvensen att pojken vill göra kulturella saker som härstammar 

från väst och som är moderna i västerländer. Loomba menar att föreställningarna om oss 

själva uppstår i den kontext vi lever inom, denna kapitalistiska värld frambringar av sig själv 

en mängd illusioner och drömmar som av vissa inte kan uppnås (Loomba 2008, s. 38). 

Kapitalismen har inrättats i Tanzania och säljer precis samma drömmar som ”vi” har.  

Narrativitet Afrika nu: Sydafrika inte ett land. Del 1 

Programmet börjar med afrikansk folkmusik och bilder på afrikaner som dansar, sedan bryts 

denna bild och tittaren får se vita människor som spelar västerländsk folkmusik. Programmet 

handlar om Apartheid. Genomgående är programmet starkt kritiska mot denna rasmässiga 

polarisering och det riktas hård kritik mot de vita människorna som befinner sig i Sydafrika. 

Det visas många bilder där man ser Apartheids effekter, svarta människor som rotar i de vitas 

soptunnor efter mat och intervjuer med vita människor som hävdar att den vita rasen är 

överlägsen. Det är ett program som handlar om hur apartheids olika mekanismer fungerade. 

Till exempel förklaras att Apartheid inte bara skiljer vita från svarta utan också svarta från 

varandra, föräldrar från barn, bröder från systrar och man från hustru. Många olika röster och 

olika individer lyfts fram genomgående i programmet. Detta i form av intervjuer. 

Kategorisering och postkoloniala perspektiv i Afrika nu: Sydafrika inte ett land. Del 1 

Tittaren får se scener från ett köksbord i där en flicka spelar gitarr och sjunger framför sina 

åhörare.   

De här barnen är födda till härskare, de är födda vita. De är en produkt av apartheid – ett 

samhällssystem som lär ut att det är guds vilja att den vita rasen ska härska över alla andra. Det 

verkligt tragiska med apartheid är inte att det gör människor grymma, utan blinda. Blinda för 

scener som den här: svarta kvinnor som letar mat i de vita samhällets sophögar, så skapar 
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apartheidsystemet en klyfta inte bara mellan vita och svarta, utan också mellan människor och 

vanlig enkel värdighet. (Afrika nu: Sydafrika inte ett land 1979: 01.15-01.51) 

Här kritiserar berättarrösten starkt de rådande samhällsnormerna. Kolonialismen producerade 

skillnader mellan vita och svarta, där de vita européerna underkuvade de svarta afrikanerna, 

kristendomen var en stor bevekelsegrund till denna polarisering (Loomba 2008, s. 111-113). 

Religionen användes för att kolonisera folkslag och landområden. Denna medvetenhet 

uttrycker berättarrösten i citatet. Han kritiserar denna livsåskådning hårt samtidigt som 

programmet visar verkliga bilder på de svarta människors misär i Sydafrika under apartheid.  

Senare blir en, vit, äldre herre intervjuad på gatan om vad han tycker om svarta. Han är 

väldigt upprörd.  

Jag ser dem inte som människor! Ska en apa tala om för en europé vad hans ska göra? Ska man 

be en hund på gatan tala om vad man ska göra? (Afrika nu: Sydafrika inte ett land 1979 08.19-

08.38) 

Den intervjuade mannen uttrycker sig djupt rasistiskt med direkt negativt laddade tankar som 

härstammar från kolonialismens tänkande om ”de andra”. Gunilla Hultén menar att den 

koloniserade liknas, av den vita europén, med djur och att de är politiskt omogna samt är den 

vite mannen underlägsen (Hultén 2006, s. 53). Allt detta sägs av mannen i citatet. Den vita 

mannen drar svarta människor över en kam och gör djurliknelser. I denna vita mannens värld 

är det för honom självklart att europén inte ska underkasta sig en svart befolkning.  

Programmet går vidare till en kristen gudstjänst. 

De här gudstjänstdeltagarna är färgade, men deras bön leds av en vit pastor. De sjunger psalmer 

som spelas av en vit organist, de får höra predikningar om platser de aldrig kan hoppas på att få 

besöka, arbeten de aldrig kan hoppas på att få, människor de aldrig kan få hoppas på att älska 

eller gifta sig med. (Afrika nu: Sydafrika inte ett land 1979: 14.13–14.35) 

Under kolonialismen menar Ania Loomba att svarta människor ansågs av vita att vara 

förtappade själar som ådragit sig guds vrede, men eftersom bibeln också hävdar att 

mänskligheten har ett gemensamt ursprung då kan dessa ”förtappade själar” ledas in till den 

kristna vägen (Loomba 2008, s. 112). I citatet förklarar också berättarrösten att vita människor 

spred kristendomen till de svarta sydafrikanerna. Berättaren ställer sig kritisk till detta då han 

påminner om att de svarta människorna förtrycks av de vita och därför kommer de aldrig få 

uppleva den kristna värld som det berättas om.  
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Narrativitet i Afrika nu: Afrikas förlorade år. Del 6 

Avsnittet är den sista delen i programserien Afrika nu och handlar om att man vill besvara 

frågorna: Vad ska Afrikas människor göra för att ta igen den tid de förlorat? och varför har en 

så stor del av Afrika en så lång väg att vandra? Dessa frågor besvaras med exempel tagna från 

kolonialtiden och slaveriets historia. Programmet belyser frågorna med hjälp av intervjuer 

gjorda med en afrikansk president, en statsvetare, flertalet invånare från olika delar av den 

afrikanska kontinenten och också genom det som berättarrösten förklarar. Frågorna som ställs 

är av ekonomisk karaktär och exemplifieras med scener från diverse boendekooperativ och 

statliga projekt som ska främja de olika ländernas ekonomier. Det förs diskussioner om den 

ekonomiska situationen som de fria länderna i Afrika befinner sig i och det problematiseras 

vad som är den rätta vägen att gå för att främja Afrikas välfärd. 

Kategorisering i Afrika nu: Afrikas förlorade år. Del 6 

Professor i statsvetenskap Willard Johnson svarar på frågan: Vad ska Afrikas människor göra 

för att ta igen den tid de förlorat? Varför har en så stor del av Afrika en så lång väg att 

vandra?    

Det är tydligt att Afrika ligger efter Europa i alla former av modern ekonomisk verksamhet. Den 

stora frågan är: varför är det så? Man bör nog säga "stulen tid snarare än "förlorad tid". 

Kolonialism och slaveri var ingen kyrkutflykt med missionärerna. Det var en mycket svår period 

som varade drygt 400 år och inleddes med att portugiserna kom och berövade Afrika minst 10 

miljoner, kanske 30 miljoner människor. Det var faktiskt en utländsk investering i Europa och i 

Nya världen. Att Afrika berövades sina mest produktiva och arbetsföra människor i 400 års tid 

ledde till att endast den kontinenten förblev underbefolkad.  (Afrika nu. Afrikas förlorade år 

1979: 04:50-06:13) 

Denna väsentliga fundering kan besvaras genom att titta på vad historien har att berätta om 

den ”stulna” tiden. Att fånga hela Afrikas historia och återge detta är som att fånga vind i ett 

såll, men kort kan man säga att, kolonialismens historia som symboliskt anses ha börjat för 

fyrahundra år sedan, 1492, är den våldsamma historien om slaveriet, om det osagda, om de 

onämnbara dödstal på grund av förtrycket och den tvingade till migration för miljoner 

människor – Afrikaner, Amerikaner, Araber, Asiater, och Européer. På grund av 

annekteringen av territorier och av land, den institutionaliserade rasismen och krossandet av 

kulturer och det västerländska tvingandet att inpränta egen kultur hos de koloniserade. (Young 

2001, s. 4).  
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Från Afrika levererades massor av afrikanska fångar, från brittiska fartyg till slavmarknaderna 

i Amerika, de karibiska sockerplantagerna, där franska, spanska, holländska, portugisiska och 

brittiska kolonier fanns (Hochschild 2006, s. 21). 1800-talet var slaveriseklet, den var mycket 

större och förfärligare än något århundrade. Slavjägare levererade allt mer mänskliga varor till 

marknaderna med ett kraftigt utbud som följd. Afrika drogs in i en ond cirkel av ofrihet, efter 

1850 översteg den interna afrikanska efterfrågan på slavar de omgivande kontinenternas begär 

efter afrikansk arbetskraft. Då låg ännu den största expansionsfasen i framtiden: kulmen 

nåddes först på 1870-och 1880-talen. Afrikanska slaventreprenörer kunde välja mellan att 

förbli plundrare och köpmän eller att utnyttja sina slavar och sina merkantila kontakter till att 

bli plantageägare. Grödorna varierade – jordnötter i Senegal, kryddnejlikor på Zanzibar och 

Pemba, Hirs och durra på den västafrikanska savannen – men likheterna var större än 

skillnaderna. Arbetarna var ofria. (Harrison 2008, s. 234).  

Det är omöjligt att besvara frågan hur omfattande slavhandeln var då smugglingen och 

sifferuppgifterna är osäkra, men det uppskattas att den samlade transatlantiska slavhandeln 

från 1450 till 1900 pendlar mellan 11.3 till 13 miljoner slavar. Forskare uppskattar att det 

exporterades 1-2 miljoner slavar över den indiska oceanen, enbart under 1800-talet, samt 

ytterligare ett antal miljoner förslavade afrikaner som blev kvar på hemkontinenten (Harisson 

2008, s. 603). 

I början av 1800-talet var kontinenten glest befolkad och befolkningstillväxten hade varit svag 

under många år. Afrikas andel av jordens befolkning hade under de tre föregående 

århundradena sjunkit från cirka 20 procent till 7 procent. Orsakerna till den svaga 

befolkningsutvecklingen berodde främst på två saker: kontinentens ekologiska begränsningar 

när det gällde att bedriva ett mera intensivt jordbruk av det slag som utvecklades inom jordens 

tempererade och subtropiska zoner, och för det andra drabbades den av en växande slavhandel 

som fick förödande verkningar för dess demografiska och institutionella utveckling (Schön 

2014, s. 198)  

Professor i statsvetenskap Willard Johnson får frågan: men har inte den långa kolonialtiden på 

något sätt gynnat kontinenten? 

Om ni var afrikan, skulle ni ha svårt att tycka det, visst finns det vägar, järnvägar och moderna 

städer i Afrika tack vare européernas närvaro. Det har ju uppfört en del rätt anslående 

anläggningar. Men vart leder då vägarna och järnvägarna? Från kusten till plantagerna, till 
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gruvorna. Vägarna skulle tjäna deras syften: att exploatera råvarorna och ibland sådana varor de 

tyckte var lämpade för bearbetning i Europa. (Afrika nu, Afrikas förlorade år: 14:05-15:03) 

Effekterna av kolonisation var en transformation av inhemsk ekonomi genom genomförandet 

av den ekonomiska och ideologiska effekten av kapitalismen in i icke kapitalistiska samhällen 

genom att bryta ner och transformera detta icke kapitalistiska produktionssätt, ett sätt som 

krävde ockupation av landområden (Young 2001, s. 24). Den europeiska civilisationen krävde 

råvaror och dessa fanns i exotiska länder utanför Europa. Den teknologiska utveckling krävde 

och var beroende av råmaterial som på grund av klimatet eller geologin endast hittades på 

avlägsna platser i världen (Hobsbawm 1989, s. 63). Det imperialistiska införlivandet av de 

afrikanska områdena skedde ofta med våld och med en fruktansvärd skadegörelse på plats 

(Davidsson 1971, s. 239). Under den viktorianska eran, drottning viktorias regeringstid, 1837-

1902, trodde de i allmänhet att det var moraliskt berättigat med invasioner och expropriering, 

så länge den alltid försiggick utanför Europas gränser. De anslöt sig till en vulgariserad form 

av darwinism och ansåg sig själva vara oändligt överlägsna alla dessa ”stammar utan lag”, 

dessa ”förvirrade och vilda folk”, att det var deras plikt att rädda sådana förmörkade varelser 

från de nattsvarta djup de hade kastats ut i (Davidsson 1971, s. 248).  

Berättarrösten beskriver i programmet Tanzanias ekonomiska utveckling och menar att landet 

inte har en enda värdefull exportvara. Man får lita till jorden och människorna. Men kaffe och 

nötter ger inte någon större förmögenhet. Folket har organiserats i bykooperativ genom sin 

speciella form av socialism försöker man bli självförsörjande och minska beroendet av 

utlandsbistånd. Tanzania har uppställt blygsamma mål för sin utveckling men frågan är om de 

kan nå detta på egen hand? Professorn Willard Johnson svarar:  

Inget afrikanskt land kan självt ange villkoren för sin ekonomiska tillväxt.  Fattigdom och 

underutveckling i ett land kan inte förklaras om man bara ser till vad som sker inom det landet. 

Man måste se till det internationella systemet det verkar i. Jag tror Tanzanias är så hängiven 

folkets intressen och så hederligt som tänkas kan. Det skulle göra vårt land gott att få en ledare 

med Nyereres förmåga och engagemang. Men Nyerere bestämmer inte priset på landets sisal, 

kaffe, acajounötter eller andra varor. Det bestäms av uppköparna som sitter i London, i New 

York eller någon annanstans. De kan fördubbla, tredubbla produktionen, medan inkomsten kan 

sjunka till hälften på grund av prissänkningar, beslutade i New York på grundval av om vi vill 

dricka något kaffe i år eller köpa bananer från Afrika eller Guatemala. Afrika nu, Afrikas 

förlorade år 1979: 25.05–26.25) 
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Afrikanerna hade efter befrielsekrigen fått sin efterlängtade frihet men de fick inte ha kontroll 

över ekonomin. Intellektuella i den afrikanska kontinenten menade att Afrika fortfarande var 

beroende av västvärldens ekonomiska system – kapitalismen. Kwama Nkrumah var en 

ghanansk politiker och en av grundarna för den afrikanska organisationen för enhet och en 

representant för Panafrikanismen. Nkrumah presenterade också de teorierna om 

”Neokolonialismen” i sin bok, Neocolonialism: The last stage of imperialism från 1965 

(Young 2001, s. 46).  Nkrumah menade att det ekonomiska systemet som länderna i Afrika 

har efter självständigheten är ett ekonomiskt system från väst, vilket också betyder att dess 

politiska system bestäms utanför Afrika (Young 2001, s. 46). Resultatet av detta menar 

Nkrumah är att utländsk kapital används för att exploatera kontinenten snarare än till 

utveckling för världens fattiga länder i världen. Denna medvetenhet uttrycks också i 

programmet under citatet.  

Investeringarna under neokolonialismen ökade istället gapet mellan rika och underutvecklade 

länder (Nkrumah 1965, s. s.x) Vidare menar Nkrumah att neokolonialismen i likhet med 

kolonialismen är ett angrepp och ett försökt till att exportera de sociala konflikterna som de 

kapitalistiska länderna brottas med (Nkrumah 1965, s. xii). Vi kan se i citatet att 

neokolonialismen används som ett analysverktyg i den postkoloniala kritiken gentemot de 

gamla kolonierna. Kritiken innebär att det fortfarande finns en klar fortsatt västerländsk 

ekonomisk hegemoni där de postkoloniala länderna fortfarande ses som beroende av sina 

gamla kolonialherrar och att de forna kolonialherrarna fortfarande agerar i egenskap av 

kolonialister gentemot de förra koloniserade länderna (Young, 2001, s 45).  

Under denna tid då uttrycket neokolonialism myntades rådde kalla krigets mentalitet vilket 

gjorde att ett flertal av de afrikanska länderna som var på väg att bli fria, funderade vilken 

ekonomiskt väg som var den mest fördelaktiga för framtiden. Relationen till stormakterna 

efter andra världskriget blev en viktig del i den politiska och den ekonomiska väg man skulle 

välja för framtiden, man valde antingen att motverka den ena eller utöva det andra. Vänstern 

teoretiserade om postkolonialismen, beroende teorin, teorin om världssystemet, och på den 

kapitalistiska sidan erbjöds teorier om Keynesianismen, monetarismen och neoliberalismen 

(Young, 2001, s 44). Nkrumah till exempel valde socialismen och lierade sig med 

sovjetunionen, Kina och Kuba. 

Berättaren säger: dagens Afrika hotas av långt mer olycksbådande påverkan utifrån, under 

senare år har stormakternas intressekonflikter alltmer koncentrerats hit. Det kommer kanske 
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att innebära stora förändringar när det gäller handel och övriga relationer med den här väldiga 

kontinenten. Professor i statsvetenskap Willard Johnson berättar om Afrikas roll i den 

moderna världen.  

Vi skulle grundlägga ett sunt förhållande med ömsesidig respekt om vi kunde nalkas Afrika för 

dess egen skull och respektera vad afrikanerna gjort för att själva lösa problemen.  Dessutom 

skulle vi inte alltid överlåta åt socialistländer att stödja befrielsesträvanden. Närhelst en 

befrielserörelse eller gerilla kämpar för friheten mot ett system som väst har intressen i, tror vi 

genast att ett stöd för gerillan är ett brott mot våra egna traditioner. Vad ska vi säga till 

afrikanerna? Att vi sitter fast i den västerländska kapitalismens fyrahundraåriga historia?  Att det 

innebär slaveri, kolonialism och styrning utifrån? Att vi är ovilliga att eller oförmögna att ställa 

upp på friheten där? (Afrika nu, Afrikas förlorade år 1979: 42.34–43.50) 

På konferenserna i Bandung (1955), Havanna (1966) och på andra platser utformade ledarna 

för en rad länder i Afrika, Latinamerika och Asien ett projekt där man önskade värdighet men 

också livets grundförutsättningar (jord, fred och frihet). Ideologin om ”tredje världen” som 

det nya maktblocket i världen skulle med hjälp av institutioner driva dessa förhoppningar 

framåt (Prashad 2010, s.17).  

I kläm mellan de två stora nationerna USA och Sovjetunionen mitt i kalla kriget slöt sig de 

underutvecklade länderna samman. Inom Förenta Nationerna krävde den så kallade 77-

grppen, en sammanslutning av fattiga länder, politisk jämlikhet på det politiska planet genom 

att upprepa de viktigaste argumenten i projektet tredje världen. Dessa var krav på 

omfördelning av världens råvaror, en värdigare utdelning på befolkningarnas arbetskraft och 

ett gemensamt erkännande av tredje världens vetenskapliga, tekniska och kulturella arv 

(Prashad 2010, s. 18).  

Projektets misslyckande kunde man redan se under 1960-talet då regimerna i de befriade 

länderna skyddade eliten bland de gamla samhällsklasserna. När de gamla samhällsklasserna 

kommit till makten arbetade dessa för sina egna intressen. På 1970-talet hade kraven på jord, 

bröd och fred ignorerats. Detta ledde till inbördeskrig och budgetkriser då man i länder 

misslyckades med att kontrollera priserna på råvarorna. Om man inte stod på rätt sida i kalla 

krigets politiska ställningstagande fick man inga pengar från väst (Prashad 2010, s. 20). 

Länderna klarade inte av att kontrollera strypningen från finanskapitalets sida. Kommersiella 

banker lånade pengar bara om staterna gick med på ”strukturanpassningar” helt enligt 

planerna från Internationella Valuta Fonden och världsbanken. På grund av detta försvann 
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”tredje världens” ideologiska plattform där befolkningen i Afrika skulle få det bättre genom 

kraven om en ny ekonomisk världsordning (Prashad 2010, s. 20).  

Postkolonialismens perspektiv utgår från tredjevärldens röster och dess intellektuellas teorier 

för att analysera förhållanden efter kolonialismens styre. Detta för att bekämpa det ofta 

undangömda handlandet av de imperialistiska systemens fortsatta herravälde av ekonomisk, 

politisk och kulturellt art (Young 2001, s. 58) 

Narrativitet i Afrika berättar: Safari till verklighet 

Programmet inleder med bilder från Kenya, de filmar höglandet samtidigt som en kvinnlig 

berättarröst skildrar ”Karen Blixens Kenya” där hon då berättar om klimatet. Berättarrösten 

målar upp en väldigt idyllisk bild av landet och berättar bland annat att luften är väldigt lätt 

och frisk. Sedan kommer en manlig berättarröst in och skildrar ”Ernest Hemingways Kenya”, 

där tittaren får höra en berättelse om en noshörningsjakt samtidigt som bilder från höglandet 

fortfarande rullar. Efter denna skildring skiftar återigen berättaren, en ny manlig röst hörs 

skildra den afrikanska författaren ”Ngugi wa Thiong’os Kenya” och tittaren får se stadsbilder 

på fattigdom och misär. Det är en helt annan berättelse i jämförelse med de två första som mer 

fokuserar på att romantisera Kenya och se skönheter. Den sista berättelsen målar upp ett 

eländigare Kenya. Övergripande handlar avsnittet om att lyfta fram kenyanska röster för att 

visa att deras Kenya inte är densamma som landet uppfattas med västerländska ögon.  

Kategorisering i Afrika berättar: Safari till verklighet 

Den kenyanska författaren Ngugi wa Thiong’o berättar om Kenya. Han är en författare som 

skildrar arbetarna i Kenya, han har själv bakgrund från landsbygden i landet. Ngugi wa 

Thiong’o riktar kritik mot utvecklingen i Kenya, då landet enligt honom har utvecklats mot 

alltmer imperialistiska intressen ända sedan frigörelsen. Berättarrösten gör ett utdrag från hans 

bok ”Petals of Blood” som skrevs 1977. 

Karega hade genomlevt en rad förödmjukelser under sitt hopplösa sökande efter arbete i staden 

och sina än mer förnedrande försök att sälja frukt och fårskinn till turisterna. Äta eller ätas. Han 

insåg den nålvassa skoningslösa sanningen i dessa ord. Han hade själv upplevt denna sanning, 

ända sedan han tvingats sluta skolan. Han hade upplevt den i Mombasa, i Nairobi, på te och 

kaffeplantagerna, på socker och vetefälten och i sågverken. Det var alltså ett sådant samhälle 

man höll på att bygga. Som man hade byggt ända sedan självständigheten. Ett samhälle där 

några få svarta lierat sig med europeiska intressen för att fortsätta det koloniala spelet. Att suga 
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musten ur de andra, att förneka de rätta att växa upp fritt i ljus och luft. (Afrika berättar: Safari 

till verklighet 1980: 43.19–44.15) 

Här lyfter programmet fram en kenyansk röst, i författaren Ngugi wa Thiong’os, som var 

starkt kritisk mot kolonialismen. Författaren har postkoloniala perspektiv när han skildrar en 

scen där den fattiga karaktären Karega funderar över samhället han lever i. Den Postkoloniala 

teorin menar att det enorma beroendeförhållandet som kolonisatörerna försatte de 

koloniserade i fortfarande finns kvar trots koloniernas fall. I boken ”Petals of Blood” menar 

Ngugi wa Thiong’o att européerna fortfarande exploaterar den afrikanska kontinenten. 

Författaren Ngugi wa Thiong’o blir en protagonist i programmet då hans åsikter ofta 

framkommer i programmet, han blir också intervjuad vid ett tillfälle.  

Jag hoppas att livsstrukturerna i Kenya ska förändras, att vi ska få mer demokrati och att vi ska 

få en sant kenyansk kultur framträda och speglas i litteratur och teater, en sann patriotisk 

kenyansk kultur som speglar en nationell ekonomi befriad från utländskt, imperialistiskt 

övervälde. En ekonomi som kan garantera bönderna och arbetarna lämpliga bostäder och 

tillräckligt med kläder och föda. Annars har vi kenyaner ingenting att vara stolta över. (Afrika 

berättar: Safari till verklighet 1980: 45.12–46.13) 

Ännu en gång får Ngugi wa Thiong’o komma till tals och denna gång i form av en intervju. 

Här får författaren mer direkt utföra sin kritik mot imperialismen. Det är hans egna ord som 

framkommer till skillnad från föregående blockcitat då berättarrösten citerade hans 

skönlitterära verk. Ngugi wa Thiong’o använder återigen postkoloniala perspektiv då han 

kritiserar de imperialistiska herraväldena. Kolonialismen omstrukturerade ekonomierna i de 

kuvade områdena och drog in dessa i komplexa beroendeförhållanden där mänskliga 

tillgångar flödade mellan koloniserade och koloniserade länder (Loomba 2008, s. 19). De 

imperialistiska ekonomiska systemen som inpräntades i kolonierna levde kvar efter 

koloniernas fall, vilket har resulterat i att länderna fortfarande är styrda av väst – detta 

kritiseras av Ngugi wa Thiong’o.  

Programmet avslutas också med den kenyanske författaren då berättarrösten talar om honom, 

samtidigt får tittaren se bilder på arbetare som klyver trä med en sågklinga. 

Ngugi som i sina tidigare romaner behandlat historiska ämnen, från Kenyas koloniala period och 

från frihetskampens år, har blivit alltmer kritisk inför det nya klassamhälle han sett utvecklats i 

sitt land efter självständigheten. I början av det här programmet hörde vi ett citat ur Ngugis 

senaste roman ”Petals of Blood”, som snart kommer ut på svenska. Den här boken, som gjorde 
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president Kenyatta rasande, är ett häftigt angrepp på landets politiska och ekonomiska 

makthavare som, menar Ngugi, går hand i hand med utländska intressen när det gäller att suga ut 

Kenyas bönder och arbetare. Boken väckte stor uppståndelse bland den bildade elit i Kenya som 

läser böcker på engelska. (Afrika berättar: Safari till verklighet 1980: 10.03.01–01.04.00) 

Ännu en gång ger programmet utrymme åt författarens budskap. Imperialisterna använde sig 

av språk för att överta de koloniserade människornas liv på ett kulturellt plan, européer lärde 

ut det egna europeiska språket för att kunna kulturellt kontrollera människorna som de 

koloniserade (Loomba 2008, s. 93-94). I programmet förklaras att Ngugi wa Thiong’o kom 

till en insikt där han plötsligt vägrade skriva böcker på engelska, istället började han skriva på 

kikuyu då fler kenyaner kunde läsa på det språket. Detta gjorde han för att han vägrade ta sig 

an kolonialmakters språk och i förlängningen kolonialmakternas kultur.  

Narrativitet i Drömsemester i exotisk miljö 

Detta program är en fransk dokumentärproduktion av Cirylle Chardon. Tretton franska 

turister åker till Afrika för en drömsemester i exotisk miljö. I dokumentären får vi följa med 

dessa turister på en resa som de dokumenterar med egna kameror och som senare kommer att 

visas upp för alla andra när de återvänt hem. Filmerna kontrasteras mot gamla journalfilmer 

från den franska kolonisationens dagar och dessa jämförs med varandra av producenten 

Cyrille Chardon som också var med på resan till Afrika. Vi får ta del av vad dessa personer 

känner och vad de beskriver under sina utflykter på de exotiska platserna. Producenten 

kontrasterar också i filmen hur japanska turister som kommer till Paris upplever sitt möte med 

en annan kultur. Han följer ett japanskt par som har betalat pengar för att få uppleva ett 

katolskt låtsasbröllop i slottsinramning i Paris. 

Kategorisering i Drömsemester i exotisk miljö 1981 

De franska turisterna besöker en liten by och hamnar framför en hydda där ett barn gömmer 

sig:  

Minns ni jag gav flickan en karamell, så att hon skulle komma ut... jag måste använda blixt... så 

klart man överdriver lite, inte skulle jag vilja att någon filmade mina ungar hemma hos mig. De 

måste ha sett att vi såg på dem litegrann som underliga djur. Man stövlar helt sonika in hos folk, 

bara för att det står öppet. Man tänker sig inte för. Så söt hon är... men egentligen har de det 

gräsligt. Nej i grunden är de lyckliga, någon undernäring ser vi inte till. (Drömsemester i exotisk 

miljö 1981: 16.53–17.45) 
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I filmen får vi följa de franska turisterna till ett antal platser där de får träffa och ta del av byns 

danser, sånger och maträtter, som de febrilt filmar med sina handkameror. När turisterna väl 

återträffas efter hemkomsten diskuteras de olika scenerna och alla tar del av vad andra filmat 

under resan.  

I dokumentären kontrasteras gamla journalfilmerna om kolonisatörernas olika resor in i den 

Afrikanska kontinenten med filmerna gjorda av de franska turisterna. Chardon varvar alltså 

dessa journalfilmer, i sin egen dokumentär, för att visa om tankebanorna och föreställningarna 

om Afrika som dessa turister har är desamma som de tidigare kolonisatörerna hade i de forna 

kolonierna. De franska turisternas tankar om afrikanerna ger en dyster bild av hur man ser på 

människor som inte härstammar från västvärlden. 

Tankar om afrikanerna som annorlunda har levt kvar länge hos européerna. Dessa idéer fick 

sin näring i Europa från kolonisatörer som återvände hem då de hade med sig fördomar om 

etniska icke-vita. Ett flertal av dessa kolonisatörer, de som inte var soldater från 

arbetarklassen, tillhörde den utbildade eliten (civilingenjörer, domare, officerare, doktorer, 

koloniala administratörer, företagsledare, professorer) denna elit som då återvände till Europa 

fortsatte att sprida rasistiska tankar på nya och inflytelserika positioner i samhället. Dessa 

jobbade som rådgivare på de koloniala institutionerna eller som rådgivare åt politiker som 

hade hand om kolonialfrågor (Macmaster 2001, s. 68). Programmet visar hur fransmännen gör 

afrikanerna till sina motsatser. Trots att de vet att det som de gör och säger är fel så tar 

turisterna sig friheten att göra detta ändå i ett slags europeisk överhöghet gentemot ett 

kolonialt subjekt som i detta fall var fattiga afrikaner.  

Den kulturella postkoloniala kritiken tar fasta på historien från 1492 till tiden efter 

kolonialismen runt 1970. Den utgår ifrån perspektiven av de människor som utsattes för 

kolonialismens effekter och den vill visa vilka sociala och kulturella konsekvenser detta 

medförde för dessa samtidigt som den vill berätta deras berättelse. Postkolonialismen belyser 

de förtrycktas syn och kritiserar kolonisatörerna (Young 2001, s. 4). Filmen vill belysa hur 

kolonialismen lever kvar i tankarna hos de franska turisterna som är på ”drömsemester i en 

exotisk miljö”. 

De franska turisterna är på flygplatsen på vägen hem då de säger till filmteamet:   

Det ska bli skönt att slippa dem. (Den franska kvinnan tittar på en kille som också är på 

flygplatsen). Ska jag ge dig en slant? (Drömsemester i exotisk miljö 1981: 38.56–39.00)  
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Författaren Stefan Jonsson skriver i sin bok: De andra att i de berättelser som lärs ut historia, 

antropologi, nationalekonomi och andra discipliner sker samma avgränsning mellan det 

välbekanta och det annorlunda, mellan självet och De andra. De som liknar mig, de jag 

identifierar mig med, förkroppsligar alltid godhet och det onda sammanfaller alltid med det 

främmande – med allt som framför allt skiljer sig ifrån mig, och som och som på grund av just 

denna skillnad framstår som ett överhängande hot mot min existens (Jonsson 1993, s. 43). 

Jonsson skriver ”det som måste betonas är inte främst att vi fruktar den andre därför att han är 

ond, utan snarare att han är ond just därför att han är annorlunda, främmande, olik konstig och 

oren” (Jonsson 1993, s. 43). De franska turisterna är med Jonssons terminologi, ”vi”, som 

anses vara goda medan ”de andra” är afrikanerna som förkroppsligar de onda, de som alltid 

vill kräva pengar och det som skiljer sig från ”vi”.  

Den franske filmaren Cirylle Chardon filmar också ett japanskt par som har betalat för att få 

uppleva ett katolskt låtsasbröllop i slottsinramning. I filmen får vi följa det japanska parets 

väg in i bröllopskedjan, som avslutas med att prästen lämnar över vigselattesten. Berättar 

rösten säger:  

Liksom vi har de betalat för sina exotiska upplevelser för att känna delaktighet i främmande 

seder och mystiska riter. Men är de medvetna om det? (Drömsemester i exotisk miljö 1981: 

51.32–51.45) 

Delen med det japanska paret är ganska intressant för den lyfter fram en annan sida av de 

exotiska upplevelserna. Den utgår inte från den afrikanska kontinenten som vi är vana vid. 

Det japanska paret upplever samma sak som de franska turisterna i filmen men med 

skillnaden av att deras upplevelser är från miljöer som inte är desamma. Kontrasterna blir 

franska slottsmiljöer med västerländska seder mot hyddor och avlägsna byar där det 

afrikanska levnadssättet upplevs som jobbigt att uppleva och ta del av. Skillnaderna mellan 

den upplevda afrikanska kulturen och den västerländska/franska är stor. Varken Japan eller 

Frankrike har tidigare varit koloniserade. Japanerna åker till Europa för att uppleva något som 

kostar, vilket med andra ögon betyder något lyxigt, medan de franska turisterna upplever 

något som gör att de förstärks i tron på att de är trots allt bättre då de är ”civiliserade”. 

Japanerna i filmen ser den västerländska kulturen som något vackert som de inte kritiserar 

utan som de vill få uppleva. För dem är Europa något gott, här finns inga hot. 
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Narrativ i Ut i världen: Afrika i våra hjärtan 

Detta är ett program där författaren Per Wästberg – som har skrivit en hel del om Afrika – 

diskuterar nya och gamla Afrikabilder med programledaren och dokumentärfilmaren Bo 

Bjefvenstam. Båda visar med hjälp av gamla reseskildringar i film och i litteraturens värld 

hur bilden av afrikanerna såg ut och hur den skapades men också hur den har förändrats i 

modern tid med televisionens och biståndsorganisationers utveckling. 

Kategorisering i Ut i världen: Afrika i våra hjärtan 

Per Wästberg samtalar med Bo Bjelfvenstam i programmet, Per Wästberg säger:  

En stor skillnad är naturligtvis att vi ser Afrika som en verklighet bebodd utav människor, 

någorlunda som oss själva som är medlemmar i FN, en kontinent uppdelad i stater med olika 

politiska system som bara kanske alltför mycket speglar vår europeiska verklighet utav 

blandning av demokrati och diktatur. Det fantastiska med 1885, styckningen av Afrika av 

kolonialstater, att det verkligen inte är länge sedan, är ju att Afrika då verkade vara ett stort 

övningsfält dels för den europeiska överklassens friluftsaktiviteter dels för drömmar om guld 

och oerhörda fynd som skulle ge livet en höjd glädje, standard och rikedom i Europa. Och inte 

minst som "lebensraum" som tyskarna sade, ett område för en överflödsbefolkning.  (Afrika i 

våra hjärtan 1985: 29.45–30.45)  

Flyttströmmen under 1800-talet och fram till första världskriget till nya kontinenter var 

enorm. Det har uppskattats att närmare 50 miljoner människor emigrerade till nya kontinenter 

under perioden 1820-1913. Det var till den alldeles dominerande delen en europeisk 

emigration till områden som erbjöd likartat klimat som Europa i Amerika, södra Afrika och 

Australien (Schön 2014, s. 135).  

Den viktorianska propagandan av imperialismen framhöll att den skapade en modern prägel 

till de koloniserade folken och kolonisatörer sågs som pionjärer i denna mission. Dessa 

beskrevs som rationella, mogna och behärskade i kontrast till den vilda, bråkiga och infantila 

folken som de härskade över. Imperialismen var ett manligt fenomen där ett flertal 

herrklubbar bildades. På dessa klubbar ägde endast överklassens män medlemskap. I dessa 

herrklubbar fanns det en tanke, en retorik som förknippade deras ”mission” med manlig dygd, 

till skillnad från de koloniserade folken som uppfattades som feminint svaga (Howe 2002, s. 

93).  

Kvinnornas roll under imperietiden är komplicerad. Somliga menar att den tidiga 

västerländska feminismen var i sig själv kolonialistisk: den gav endast kvinnorna en slags 
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jämställdhet om de höll sig till kriterierna inom äktenskapet som tilläts i den koloniala 

missionen. Men många anser att det fanns ett flertal europeiska kvinnor som var kritiska till 

imperialismen, till exempel blev många kvinnor involverade i kampen mot slaveriet vilket 

kom att bli den första moderna politiska rörelsen som kvinnorna i Europa engagerade sig i. 

Det fanns också ett flertal kvinnor som under denna period skrev politiska texter där man kom 

att dra paralleller mellan rasismens orättvisor i kolonierna och könsdiskrimineringen i Europa 

(Howe 2002, s. 93). Kvinnorna kan inte klandras för de brott som imperierna ägnade sig åt, 

eftersom de inte hade någon delad makt i detta (Howe 2002, s. 93). Den imperialistiska 

världsbilden var en manlig världsbild, som styrdes av en patriarkalisk tudelning i över- och 

underordnade. 

Beträffande missionärerna säger Bjelfvenstam att de hade en annorlunda syn än övriga 

européer. De såg afrikanerna och betraktade dem som en sorts människor vilken kunde 

”omvandlas”. Pär Westberg säger: 

Ja, de gjorde faktiskt fantastiskt tappra insatser, där ju inte bara gudstro och omvändelse stod i 

centrum utan viljan att göra det bättre, inte minst för kvinnor och barnen. Man kan ha olika syn 

på vad de åstadkom i deras blindhet för det bästa på den Afrikanska traditionen. Men ofta nog så 

slöt sig missionärerna, som i Nigeria, till de som var utkastade inom en stam, till albinos, till 

kvinnor, vanskapta, till tvillingar och de tog dessa utstötta som en sorts rebelltrupp. De var 

lättast att omvända och sen så gick man därifrån in i stammens centrum, alternativt som ofta i 

Kongo, så gick man på hövdingen och lovade först att inte avsätta hans medicinmän och 

respektera och sedan började man visa hur mycket skickligare man själv var på att bygga hus, 

som stod emot cykloner och tornados, bössan som sköt alla de djuren, att man kunde skjuta 

krokodiler som ätit små barn länge i floden och sen så övertygar man på ren mannakraft och 

teknik och inte med gudshjälp de svarta. De sade att det var gudsförtjänst att de var så duktiga 

och så kunde man bryta ner det här motståndet framför allt från inhemska medicinmän och börja 

bygga upp sjukhus och skolor och teckna upp språket. (Afrika i våra hjärtan 1985: 38.10–39.53) 

Missionärerna såg sig själva stå utanför ekonomiska och politiska intressen i kolonierna, de 

utövade istället en slags kulturimperialism gentemot afrikanerna. De ”frälste” människorna i 

den egna religiösa tron, den europeiska skolbildningen, lärde ut de egna idéerna om moral, om 

familjeliv, och sociala seder (Howe 2002, s. 90). Missionärernas verksamhet gick hand i hand 

med den imperialistiska politikens tillvägagångssätt. Enligt Hobsbawm (1989, s. 71) öppnade 

missionsverksamheten vägen till nya områden. 
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Senare I programmet förklarar Per Wästberg:  

Det uppkom så sent som på 50-talet ett hundratal reseskildringar på svenska varje år, ett trettiotal 

av dem rörde Afrika och jag gick igenom dem och man kan säga att nästan allihopa utan 

undantag är detta exotiska Afrika där man reser omkring som i ett väldigt djurreservat i en 

zoologisk trädgård där också lite underliga människor går omkring och de är inte mycket att bry 

sig om. (Afrika i våra hjärtan 1985: 44.27–44.55) 

Under det sena 1800-talet var utvecklingstänkandet på frammarsch i Europa och den tog sin 

vetenskapliga utgångspunkt i Charles Darwins teorier om att det naturliga urvalet styrde den 

biologiska utvecklingen, den starkaste varianten övervinner medan den svagare gick under. 

Teorin fick sådan genomslagkraft att den även ansågs förklara samhällets utveckling. 

Samhällets utveckling var lika lagbunden som naturens utveckling. Denna lagbundenhet 

innefattade tron på att utvecklingen gick från ett stadium till ett annat och att vissa kulturer 

var mer utvecklade än andra. Skillnaderna i utvecklingsnivån gjorde också att utvecklade 

kulturer var överlägsna mindre utvecklade kulturer. Man tänkte hierarkiskt och delade utifrån 

motsatsparet ”natur” och ”civilisation”. De primitiva folken stod längst ned på trappstegen. 

De skilde sig minst från aporna och levde nära och i samklang med naturen. Motpolen var den 

västerländska civilisationen, som hade lärt sig behärska naturen (Berg & Trepagny 1999, s. 

102). 

Författaren Rudyard Kipling myntade begreppet ”the white man`s burden” och menade att 

den vite mannen hade en moralisk skyldighet att sprida ”utvecklingen”, civilisationen och inte 

minst den kristna religionen till de ”underlägsna” infödingarna genom imperialismen. 

Civilisationsgraden avgjordes av västerländska måttstockar. (Berg & Trepagny 1999, s. 103). 

I de reseskildringar som Wästerberg beskriver kan vi skönja utvecklingstanken där 

överklassen reste till Afrika och ville uppleva Afrikas djurliv som de undersökte ur ett 

biologiskt perspektiv. En spännande resa i en kontinent som var helt i händerna på 

kolonisatörerna, de tog inte någon som helst hänsyn till folken som befolkade dessa områden. 

Man ville ge en bild av hur överlägsen den utvecklade kulturen var gentemot de primitiva 

folken som levde i naturtillståndet i sina böcker. Trots att nyfikenheten fanns om dessa 

primitiva folk, vilka sågs som lägre stående, fick de en mindre roll i romanerna. 

Narrativitet i Dokument utifrån: Afrika – Europas soptunna 

Detta avsnitt handlar om den ofantliga mängden kemiskt avfall som europeiska länder har 

dumpat i afrikanska länder. I-länderna köper mark från affärsmän i afrikanska länder och 
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slänger där avfallsprodukterna som inte kan förbrännas i industrierna. Programmet belyser 

den korruption där afrikanska affärsmän blir enormt rika på grund av dessa affärer. Flera av 

de fattigaste länderna i Västafrika, länder med enorma skulder, får förslag från europeiska 

företag att ta emot avfall mot stora summor. Republiken Benin, tidigare fransk koloni, skrev 

ett avtal där de gick med på att ta emot över 5 miljoner ton kemiskt avfall om året i över tio 

år, detta för kostnaden av 2.50 dollar per ton. Det är bolaget CESCO som skrivit avtalet, 

programmet djupdyker i deras affärer och berättar om människorna bakom bolaget.   

Kategorisering i Dokument utifrån: Afrika – Europas soptunna 

De som får komma till tals i programmet är europeiska experter: miljöexperter, ledande 

aktörer för CESCO och en EU-ledamot. Nigerias general för utrikesdepartementet blir också 

intervjuad om den rådande situationen som CESCO har skapat. En engelsk expert på 

avfallshantering blir intervjuad, han heter Henry Pullen och är renhållningsentrepenör i 

England. Journalisterna ber Pullen granska allt avfall som deporteras till Benin:  

Här finns exempel på flyktiga lösningsmedel som rätt lätt tar eld. Här finns några växtgifter, 

färgborttagningsmedel, metylenklorid. Här finns avfettningsmedel. Avfettningsmedlet skulle 

ganska lätt avdunsta i det afrikanska klimatet och utgöra en allvarlig hälsorisk för folk på och i 

närheten av upplaget. De skulle inte få deponeras i England. (Dokument utifrån: Afrika – 

Europas soptunna 1989: 01.49.15–01.49.46) 

Det faktum att Pullen menar att detta aldrig skulle få dumpas i England säger en hel del om 

den europeiska maktpositionen över afrikanska länder, då europeiska företag tillåts sälja 

kärnavfall till afrikanska länder. Dessutom, på grund av kolonialismen hamnade afrikanska 

länder i en enorm ekonomisk beroendeställning gentemot väst. Kolonialismen skapade 

ekonomisk obalans i de koloniserade länderna och detta gjorde att den europeiska industrin 

kunde fortsätta att växa (Loomba 2008, s. 19). Eftersom afrikanska länder var ekonomiskt 

beroende kunde då europeiska företag utnyttja detta, vilket vi i programmet ser ett tydligt 

exempel på att CESCO gjorde. Vi ser alltså att imperialismen lever kvar trots att kolonierna 

officiellt har rämnat. Hela det afrikanska landet Benin blir totalt beroende av det engelska 

företaget CESCO som köper mark i landet där de kan dumpa kärnavfall. Avfall som ”vi” 

producerar får ”de” ta hand om. 

Senare visar programmet upp hur Andrea Achade, hälsovårdsministern i Benin uttrycker sin 

mening i en hemlig promemoria som berättarrösten läser upp.  
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Detta förödande projekt är ett hot mot rikets och folkets säkerhet. Marken, grundvattnet och 

luften skulle förorenas. Minns Tjernobyl. (Dokument utifrån: Afrika – Europas soptunna 1989: 

01.53.38-01.53.54) 

Efter detta uttalande sparkades han ur regeringen anklagad för kuppförsök, han placerades i 

husarrest. Trots att Benins hälsovårdsminister fördömer dumpningen av kärnavfall har landet 

ingen chans gentemot det europeiska storföretaget. Dessutom förlitar sig Benin på att 

jordbruket ska fungera då landet inte är industrialiserat. 

Det märks att detta drag från CESCO också börjar splittra Afrikanska länder mellan varandra. 

Benins grannland Nigeria fördömer Benins beslut att ge plats för kärnavfall. Ike Nwachukwu, 

general för utrikesdepartementet, Nigeria: 

Vi kommer att visa vår besvikelse över en sådan trolös handling och vidta alla tänkbara 

diplomatiska åtgärder för att hindra det. Nigeria kommer att förklara sin inställning mycket 

tydligt samt förvägra Benin rätten att vara känt som en vänligt sinnad granne. Det som händer i 

Benin kommer att påverka vårt ekosystem för grundvattnet för de bägge länderna är gemensamt 

och eventuella föroreningar i Benin betyder förorening av vårt vatten. (Dokument utifrån: Afrika 

– Europas soptunna 1989: 01.59.55-02.00.52) 

Nationerna i Afrika gör vad de kan för att bli kvitt sina skulder, i Benins fall köpte staten 

livsfarligt kärnavfall från det europeiska CESCO. Vi märker i citatet att även Nigeria 

påverkas vilket leder till att de fördömer Benin. Trots koloniernas fall skapar ändå europeiska 

makter enorm oreda på den afrikanska kontinenten och exploaterar den.  

Senare får tittaren se en intervju med en EU-ledamot som förklarar sin syn på denna 

exploatering. 

Vi vet mycket väl att det som sagts hittills bara är toppen av ett isberg för de här afrikanska 

länderna lockas att ta emot pengar och giftavfall betyder mycket pengar. Vi vet också att 

européer och amerikaner frestas att skicka sådant avfall som det skulle blivit oerhört dyrt att ta 

hand om i Europa och skicka det till Afrika ur syn ur sinn. (Dokument utifrån: Afrika – Europas 

soptunna 1989: 02.04.00-02.04.34) 

Den europeiska kolonialismen handlade väldigt mycket om att omstrukturera de afrikanska 

ländernas ekonomier i syfte att stärka kapitalismen och den industriella utvecklingen i Europa 

(Loomba 2008, s. 19). Detta medvetande uttrycker också EU-ledamoten i citatet, han menar 

att västerländska stormakter frestas att sälja livsfarligt avfall för stora summor pengar. Det 
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skickas ur vägen, det säger en hel del om maktpositionen som västländer har gentemot de 

gamla koloniserade länderna. 
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Slutsatser 

Vår ambition har inte varit att ge en heltäckande bild över Sveriges Televisions 

Afrikaprogram. Vi har velat belysa med hjälp av postkoloniala perspektiv hur Sveriges 

Television skildrat Afrika i svensk television under den undersökta tidsperioden, mellan 

1960-1989. Större delar av denna tid präglades av befrielsekampen, koloniernas upplösning, 

kalla kriget, Afrikanska länders politisering och nya ekonomiska strukturer. Under denna tid 

dominerade Sveriges Television tv-sändningarna. Därför har det varit för oss relevant att 

kunna studera denna maktposition vilken Sveriges Television som institution haft och hur 

denna makt har manifesterat sig mellan 1960-1989 gällande programmen om Afrika. 

Frågeställningarna som har hjälpt oss att analysera vårt material är följande:  

 Kan man urskilja kvardröjande koloniala tankesätt i de svenska programmen? 

 Förändras tankegångarna om Afrika över tid och på vilka sätt?  

 Uppfyllde Sveriges Television sitt uppdrag att vara folkbildande för svenska folket i 

programmen om Afrikanska länder och dess invånare? 

Första frågan i frågeställningen för vår uppsats var: Kan man urskilja koloniala tankesätt i de 

svenska programmen?  

Programmen från det tidiga 60-talet som vi har analyserat har varit ganska olikartade, både 

när det gäller att visa de afrikanska länderna och dess folk. Filmer som Döden före döden 

(1960) som behandlar spetälska i några afrikanska länder och reseskildringarna i En bit Afrika 

(1963-1964) samt Tanzania ett U-land (1967) är ur ett folkbildningssyfte mycket olika och i 

varierande kvalité. Två av de här programmen, Tanzania ett U-land (1967) och Döden före 

döden (1960), har ett klart folkbildningssyfte. Dessa två visar upp behoven som finns i 

afrikanska länder, men programmen skildrar helt olika typer av beroendesituationer.   

Dokumentären Döden före döden (1960) präglas av intresseorganisationen Rädda Barnens 

perspektiv där man vädjar och diskuterar varför fler i väst inte bidrar ekonomiskt för att stävja 

sjukdomen. De argumenterar för att västvärlden är mer intresserad av ”att utforska månens 

baksida” istället för att hjälpa döende ”medmänniskor”, ur ett postkolonialt perspektiv är det 

svårt att lägga en teoretisk ansats i denna film då filmen är i rent medicinskt utbildningssyfte. 
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Denna film har dock varit viktig i vår undersökning då det är den första filmen med ett 

Afrikatema i Sveriges tv-historia. 

Programserien En bit Afrika (1963) är problematiskt ur ett folkbildningssyfte, den verkar inte 

ha någon ambition att folkbilda. Det är en rent turistiskt film där tittaren får följa med ett team 

från ett populärt tv-program i Sverige. Bildningsambitionen i programmen är låg. Den 

Etiopiska befolkningen skådas utifrån biologiska antaganden där afrikanerna ses som lägre 

stående. Här har SVT:s tv-produktion misslyckats med sin roll som folkbildare. 

Genomgående i programserien objektifieras etiopierna, de har inga egna röster och 

journalisterna pratar om dem, och de som får företräda kunskaper om landet är vita svenska 

män.  

I programserien Tanzania ett U-land (1967) får tittaren följa med två pojkar som har olika 

förutsättningar i sina liv, men de drömmer om samma saker. Trots den positiva bilden vi får 

se på SVT, märker vi också hur kapitalismens prägel har blivit närvarande i landet då deras 

önskemål är att leva som i väst. Detta problematiseras inte alls av berättarrösten, en möjlig 

förklaring till detta kan vara att de postkoloniala perspektiven inte var framträdande i Väst 

under tiden som programmet producerades. Vi kan dock urskilja att västerländska kulturella 

yttringar och ideologier fortfarande påverkar människorna landet på olika sätt. Detta 

framkommer i programmet från Sveriges Television.  

Under 70-talet analyserade vi två stycken dokumentärer: Afrika Nu: Afrikas förlorade år 

(1979) och Sydafrika – inte ett land (1979). Båda dessa dokumentärer präglas av svensk 

public service folkbildningsideal. Vi kan se att 70-talet präglas av ökande postkolonial 

medvetenhet i dokumentärfilmerna, vilket också kan sägas vara en del av Sveriges politiska 

ställningstagande gällande apartheid. Ur ett rent journalistiskt perspektiv är det journalistiska 

tillvägagångssättet mer framträdande i form av intervjuer. Om -50 och 60-talen inte utmanade 

föreställningarna som förekom i den svenska opinionen med sociala orättvisor och konflikter, 

både i hemlandet och utomlands, är 70-talet den klara motsatsen mot tidigare perioder. Både 

konflikter och sociala orättvisor behandlas i stort i våra analyserade dokumentärer från 70-

talet.   

Afrika Nu: Afrikas förlorade år (1979) är en dokumentär som innehåller mycket postkolonialt 

tänkande som var framträdande och nytt i västländer under denna tidsperiod. Postkoloniala 

frågeställningar ställs i dokumentären där kritik lyfts mot att kolonialismen fortfarande finns 
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kvar, det frågas vad detta innebar för miljontals afrikaner. De kritiska frågorna som ställs i 

programmen besvaras av dessutom intellektuella afrikaner, tidigare koloniala subjekt får en 

framträdande roll i programmet. Det relevanta i dokumentärerna är att tittaren får höra 

afrikanernas egna tankar om kolonialismen och problematiken som den har lämnat efter sig.  

Sydafrika – inte ett land (1979) är en dokumentär där journalisterna reser till Sydafrika under 

apartheid. Syftet med programmet är att skildra hur rasismens olika mekanismer fungerade i 

landet och vilka konsekvenser detta har medfört för folket. Tittaren får se hur de 

privilegierade vita oroas över att de svarta sydafrikanerna får alltmer inflytande. Programmet 

lyfter fram vita röster som reproducerar tankar som härstammar från kolonialismens dagar. 

Tittaren får bekanta sig med både den vita och den svarta befolkningen i programmet och 

maktförhållandet mellan dessa. I dokumentären skildras ett förtryck som kan kopplas till 

koloniala tankebanor. 

Med hjälp av postkoloniala perspektiv belyser 70-talets dokumentärer rasismens idéer och 

spårar dessa till kolonialismens tänkande. Tittaren får se god journalistisk där folk får träda 

fram som tidigare marginaliserats under kolonialismen. 

80-talet är en fortsättning på de postkoloniala perspektivens frammarsch i svensk public 

service. Postkoloniala perspektiv lyfts fram ännu mer och programmen tenderar att verkligen 

problematisera kolonialismens biverkningar: kulturimperialismen kopplas till den 

amerikanska samt västerländska kapitalismen, litteraturkritiken kopplas till den västerländska 

pedagogiken, det engelska språkets följder för den afrikanska kulturen problematiseras, den 

ekonomiska beroendeteorin samt neokolonialismens ekonomiska dominans över de 

underutvecklade länderna i världen gestaltas och slutligen framhäver programmen 

orättvisorna genom att poängtera den fortsatta koloniala synen på Afrika.  

Afrika berättar: Safari till verklighet (1980) är en dokumentär som framhäver författaren 

Ngugi Wa Thiong’os perspektiv genomgående i hela dokumentären. Han är en framstående 

antikolonial kritiker från Kenya. Han blir intervjuad om den västerländska kulturens påverkan 

i det Kenyanska samhället och han är starkt kritisk mot denna påtryckning. Ngugi Wa 

Thiong’o menar att den kenyanska och, för övrigt afrikanska, kulturen, språket och historien, 

har helt utraderats under imperialismens dagar. Detta ser han som ett stort problem och han 

vill återerövra den kenyanska kulturen till folket i landet. I dokumentären framhävs 
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imperialismens härjningar i det kulturella Afrika, där kenyanerna, och afrikanerna vill återta 

identiteterna som fråntogs av imperialisterna. 

Drömsemester i exotisk miljö (1981) vill visa hur den franska imperialismens syn på ”vi” och 

”de” fortfarande genomsyrar ett turistlag, från Frankrike, på besök i ett afrikanskt land. Den 

franske dokumentärskaparen vill med filmen lyfta fram hur fransmännen interagerar i ett 

tidigare koloniserat område. Med hjälp av gamla journalfilmer framkommer arrogansen som 

fransmännen hade gentemot de forna koloniserade folken. Journalfilmerna sammankopplar de 

nutida turisterna med de gamla kolonisatörerna. Vilket resulterar i att skillnaderna är väldigt 

små, nu som då, när det kommer till maktrelationer mellan koloniala herrar och dess 

undersåtar. Detta trots att imperiernas ”glansdagar” är förbi. Sveriges Television vill med 

denna dokumentär visa hur starka de imperialistiska tankarna och idéerna lever kvar i vår 

moderna tid.  

Afrika Nu: Afrika i våra hjärtan (1985) är en diskussion mellan två intellektuella, Bo 

Bjelfvenstam och Per Wästberg, där de diskuterar gamla Afrikabilder och deras 

motsvarigheter i dagens samhälle. Författaren Per Wästberg illustrerar för tittarna historien 

om hur de välbärgade klasserna i Europa använde Afrika som ett nöjesfält. Syftet med 

diskussionen är att undervisa tittarna i rasismens och imperialismens idétänkande från dåtid 

till nutid.  

Dokument utifrån: Afrikas soptunna (1989) är ett grävande journalistiskt arbete där det 

engelska storföretaget CESCOs dumpning av kärnavfall i republiken Benin granskas. I 

programmet skildras hur ett europeiskt storföretag fullständigt kör över ett underutvecklat 

land i Afrika. Företaget dumpar miljoner ton kärnavfall från europeiska industrier i Benin. 

Denna orättvisa kan genomföras på grund av att Benin befinner sig i en ekonomisk situation 

som gör landet beroende av rika västländer. Detta utnyttjar CESCO fullt ut. Tittaren får en 

förståelse för hur kapitalistiska storföretag agerar gentemot sina forna kolonier och hur denna 

neokoloniala struktur gör länderna ännu mer beroende av den forna koloniala makten.    

Många av de studier som har gjorts på medier och rasism är hämtade utifrån en kontext där 

invandrare och medier i de europeiska länderna har undersökts. Denna undersökning faller 

utanför detta på grund av att vi har undersökt program som skildrat den afrikanska 

kontinenten där invandrare inte har varit undersökningens primära studiesyfte. Men utifrån 

dessa tankar har vi velat se ifall de negativa tankegångarna även genomsyras i programmen 
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från public service om den afrikanska befolkningen. Vi har försökt hitta samband mellan den 

negativa bilden som konstrueras i västerländska medier om invandrare i västvärlden och 

bilden av afrikaner i våra undersökta dokumentärer. Våra slutsatser är att vi inte kan hitta 

några direkta exkluderande mekanismer i våra undersökta program i public service. 

Forskningen om medier och deras exkluderande mekanismer, som vi presenterat under 

tidigare forskning, är enligt vår undersökning inte särskilt exkluderande mot ”de andra”. 

Snarare är de kritiska postkoloniala perspektiven mer och mer framträdande desto närmare 

nutid vi kommer i källmaterialet. Detta kan bero på att dokumentärerna ofta har politiska 

angreppssätt gentemot kolonialismen och imperialismens illgärningar. Bovarna inbegriper den 

västerländska historien.   

Den andra frågan i frågeställningen för vår uppsats var: Förändras bilden om Afrika över tid 

och på vilka sätt? 

Bilden av Afrika förändras i vår undersökta period på sättet att den förändras i samband med 

att de postkoloniala perspektiven börjar framträda mer och mer. Mot slutet av 70-talet och 80-

talet är den postkoloniala kritiken väldigt framträdande i Sveriges Television.  

Som helhet var den nya televisionen ännu mer marxistisk eller samhällsengagerad än tidigare. 

Vänsterorienteringen och solidaritetsidéerna tog sig många uttryck och präglade merparten av 

periodens dokumentärfilmer (Furhammar 1995, s. 166).  

Detta kan förklaras med att 60-talet var en period då befrielsekampen och stödet till tredje 

världen var som mest framträdande. Detta visar sig i de dokumentära filmerna som gjordes av 

Sveriges Television. Med tiden får de tidigare koloniserade folken mer och mer utrymme i 

Sveriges Television och därmed får svenska folket en allt större inblick i de förtrycktas 

situation.  

Begrepp som kulturimperialismen, det ekonomiska beroendet, neokolonialismen, orättvisor 

och rasism är framträdande teman i de undersökta dokumentärerna från sena 60-talet till 1989. 

Det anmärkningsvärda i undersökningen, i vår mening, är det postkoloniala medvetandet och 

kritiken mot kolonialismen som existerar i svensk public service. I kapitlet om tidigare 

forskning när det gäller synen på ”de andra”/invandrare, visar forskningen att medierna 

upprätthåller negativa och stereotypa bilder av människor med påbrå utanför Europa. Men vår 

undersökning visar att endast en programserie i vårt undersökta material (En bit Afrika 1963-

64) upprätthåller en stereotyp och okunnig bild om det etiopiska folket.  
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Den tredje frågan i vår frågeställning var: Uppfyllde Sveriges Television sitt uppdrag att vara 

folkbildande för svenska folket i programmen om Afrikanska länder och dess invånare? 

Postkoloniala teoretiska ansatser är i vårt källmaterial framträdande i slutet av 60-talet och 

ända fram till sista programmet från 1989. Vilket har gjort att koloniala tankebanorna om ”vi” 

och ”de”, där ”de” framställs som underställda ”vi” inte har producerats av programmen 

själva. Snarare har de koloniala diskurserna som framträtt i programmen blivit 

problematiserade. Vår uppsats exemplifierar hur väl det postkoloniala tänkandet varit 

framträdande i Sveriges Television under den undersökta tidsperioden. Det är bara på 

journalisterna från naturprogrammet En bit Afrika (1963-1964) som vi kan applicera 

postkoloniala perspektiv och själva kritisera programmets innehåll, eftersom det framkommer 

i En bit Afrika (1963-1964) tydliga koloniala diskurser om afrikaner och Afrika. I de flesta 

andra programmen arbetar redan journalisterna med perspektiv från postkoloniala 

teoribildningar i sina frågeställningar. Vi anser att Sveriges Television kunde ha anammat en 

större förståelse för tredje världens problematik redan under 60-talet. Redan då krävde diverse 

länder från tredje världen krav på politisk jämlikhet och en mer rättvis omfördelning av 

världens råvaror, i Förenta Nationerna. I programmen vi har undersökt om 60-talet blir En bit 

Afrika (1963-1964) ett exempel på att Sveriges Television ägnat, när det gäller skildringar om 

Afrika, sig åt naturalistiska och biologiska inslag i programmen, istället för att belysa de 

problem som tredje världens hade och problematisera deras beroendesituation. 

Vår kritiska diskursanalys med postkoloniala perspektiv vill bedriva ideologisk kritik mot 

kolonialismens härjningar, därför undersökte vi ifall Sveriges Television var influerade av 

koloniala tankebanor där de ouppmärksamt reproducerade och befäste negativa tankar om 

länder och samhällen utanför väst. Vi behövde dock inte själva bedriva vår kritiska 

diskursanalys ideologikritik mot kolonialismen i Sveriges Televisions program, då vi anser att 

public service själva redan använder postkoloniala perspektiv. Detta visar sig i många av våra 

blockcitat, i vår analys, som är rent postkoloniala i grunden. Vårt postkoloniala ramverk 

kompletterar snarare programmen med postkoloniala perspektiv istället för att kritisera dem. 

De maktaspekter som vi upptäckte i programmen genom den kritiska diskursanalysen med 

postkoloniala perspektiv är att västländernas dominans präglade de afrikanska ländernas 

situation ända fram till slutet av vårt källmaterial från 1989. 

Som vi skrev i inledningen har public service uppdraget inneburit målet att vidmakthålla en 

politisk mångfald genom att i medier ge plats åt så många opinioner som möjligt och inte 
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gynna eller missgynna någon part (Nord & Nygren 2002, s. 59). Vi anser att public service 

uppdraget som folkbildande institution därmed, enligt oss, är i enlighet med de riktlinjer som 

Sveriges Television arbetar med. Eftersom programmen rent generellt kritiserar kolonialismen 

– dessutom i flera fall med postkoloniala perspektiv – och inte reproducerar koloniala 

tankebanor om Afrika eller afrikaner.  

Diskussion och förslag till vidare forskning 

Postkolonialismen som teoribildning är väldigt användbar när det gäller kritiska studier inom 

historia, ekonomi, kultur och journalistik. Ett problem med denna teori är att den omfattar en 

mängd begrepp, men använder man teorin i rätt tidsperiod alltså studier mellan koloniernas 

fall och fram till nutid är ansatsen mycket användbar. Den bidrar att sätta kolonialismen och 

dess ekonomiska utsugning utifrån, en marxistisk synvinkel, i rätt kontext. Då blir teorin 

användbar om man ska granska kapitalismens och neokolonialismens mekanismer i vår 

alltmer globaliserade värld. Därför anser vi att denna teoribildning är relevant då den granskar 

makt som härjar i det dolda, till exempel att kolonialmakter fortfarande har sitt grepp om de 

gamla kolonierna. Därför antar vi att om vi hade haft ett annorlunda källmaterial, till exempel 

medier med en högerpopulistisk syn och granskat dessa med några begrepp från 

postkolonialismen skulle detta vara användbart i vissa fall.  

Andra journalistiska tillvägagångssätt som man kan använda för att göra liknande studier som 

vår är en framingstudie, tyvärr är inte denna inriktad på maktförhållandena på samma sätt som 

en kritisk diskursanalys med postkoloniala perspektiv. Studier med semiotiska inslag är också 

användbara i postkoloniala studier. Just de semiotiska inslagen är givande då det semiotiska 

tillvägagångssättet undersöker hur människor gestaltas med hjälp av bild och ljud och således 

kan man också hitta de journalistiska verktygen som i programmen reproducerar ett ”vi” och 

”de”, förutsatt att man har postkolonial teoribildning. 
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