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Abstract	
	
The purpose of this paper was to examine how ”the other” is portrayed in Joseph 

Conrad’s novel Heart of darkness from a postcolonial perspective. Thru this analysis 

determine if and in what way the novel may be beneficial to education surrounding 

postcolonial perspectives in the subject Swedish at upper secondary school. Thru close 

reading of the text focusing on the novels portrayal of “the other”, the analysis concludes 

that the novel gives a stereotypical and	dichotomous picture rooted in the novels 

contemporary science and culture of the western world. The way “the other” is portrayed 

in Joseph Conrad´s Heart of darkness does not consist with the fundamental values of 

the Swedish upper secondary school. The analysis has concluded that the novels 

potential as an educational tool in the education surrounding postcolonial perspectives 

is limited due to it´s lack of non-European perspectives.  
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1. Inledning 
Att läsa och arbeta med skönlitteratur är en grundförutsättning i ämnet svenska på 

gymnasial nivå. Detta är väl förankrat i läroplanen där det framgår av ämnets syfte att: 

”Eleven ska ges möjlighet att i skönlitteraturen se såväl det särskiljande som det 

allmänmänskliga i tid och rum.”1 Det står även att eleven ska ges möjlighet att 

använda bland andra medier litteratur ”som källa till självinsikt och förståelse av 

andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar. Den ska 

utmana eleverna till nya tankesätt och öppna för nya perspektiv.”2 

 

Även om det inte existerar någon given kanon inom den svenska grund och 

gymnasieskolan så skulle det inte vara ett för långsökt påstående att säga att det ändå 

existerar en slags outsagd västerländsk litterär kanonisering som svensklärare genom 

sin utbildning får lära sig att förhålla sig till. Detta går också i linje med läroplanens 

värdegrund där gestaltandet av rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande 

skall tillämpas i undervisningen med hjälp av en etik förankrad i kristen tradition och 

västerländsk humanism.3 Men denna etik som skolan har ansvar att i elever främja en 

känsla för, är som alla andra aspekter av samhällskroppen inte statisk och förändras 

allteftersom samhällets syn på västerländsk humanism och till och med kristen 

tradition förändras. Enligt min mening torde detta också leda till att den västerländska 

litterära kanoniseringen och dess tillhörande verk ändras och problematiseras i takt 

med samhällets förändringar, och må så också göra om vi skall kunna uppfylla en av 

skolans främsta uppgifter ”att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och 

därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.”4  

 

I och med att alla människor i världen genom teknologisk och ekonomisk utveckling 

med tiden kommer närmare och närmare varandra, skapas eller snarare synliggörs 

aspekter av vår samtid och vårt förflutna som tidigare inte varit så påtagligt. En av 

																																																								
1Skolverket,	Läroplan,	examensmål	och	gymnasiegemensamma	ämnen	för	
gymnasieskola	2011,	s.	160	
2ibid,	s.	160	
3ibid,	s.	5	
4ibid,	s.5	
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dessa aspekter av vårt förflutna som kanske påverkar vår samtid mest är den tidsepok 

eller företeelse vi valt att kalla imperialismen och/eller kolonialismen.  

 

Kolonialism var ingen ny företeelse med den moderna europeiska expansionen som 

påbörjades i slutet av 1400 talet. Romarrikets imperialism, Osmanska imperiets 

expansioner och morernas invasion av Spanien kan alla beskrivas som olika former av 

imperialism och kolonisation. Men det som särskiljer den europeiska imperialismen 

från resten av historien är att den utvecklades parallellt med att den västerländska 

kapitalismen utvecklades. Detta innebar att det i de koloniserade områdena inrättades 

västerländska ekonomiska strukturer och handel, där komplexa beroendesystem 

utvecklades med syfte att föra tillbaka avkastning i så stor utsträckning som möjligt 

till imperiestaterna i Europa, och där handelsvarorna kunde bestå av allt från 

inhemska varor och naturtillgångar till människor. 5 Utan att här närmare gå in på 

detta kan vi dra en slutsats att den moderna europeiska imperialismen har lämnat spår 

över hela jordklotet vars konsekvenser än idag är högst reella, och som fortsätter att 

generera ny problematik världen över.  

 

För att fullt ut kunna kontrollera de koloniserade subjekten och kanske främst för att 

rättfärdiga sitt omänskliga koloniala företagande införlivade de europeiska 

kolonialmakterna inte enbart makt över de ekonomiska strukturerna i de koloniserade 

områdena, utan de skaffade sig även makt över de koloniala subjektens kulturer och 

föreställningsvärldar. Den moderna vetenskapens inflytande växte sig starkare i takt 

med kolonialmakternas expansioner och på något sätt lyckades den alltid förhålla sig 

till gagn för europeiskt maktövertagande.6 Litteraturen var inget undantag bland 

kolonialmakternas arsenal av verktyg för att implementera kulturell makt över sina 

kolonier. Det är därför föga förvånande att litterära verk från den moderna 

imperialistiska och koloniala tidsepoken med vår nutida kunskap om kolonialismens 

konsekvenser kan te sig problematiska. Det är heller inte förvånande att verk 

tillhörande samma tidsepok och innehållande kolonial problematik också har funnit 

en plats i den västerländska litteraturkanon.  

 

																																																								
5Loomba,	Ania,	Kolonialism/Postkolonialism:	en	introduktion	till	ett	forskningsfält,	
2.,	[omarb.	och	utvidgade]	uppl.,	Tankekraft,	Stockholm,	2008,	s.	18f	
6	ibid,	s.	65ff	
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Enligt Loomba så existerar litteratur inte enbart i samhället på grund av sina 

inneboende förtjänster utan den existerar för att institutioner så som till exempel 

utbildningsväsendet anser den fylla en funktion.7 Denna funktion kan variera över tid 

och aspekter som tidigare inte synliggjorts kan med tiden bli smärtsamt synliga. Trots 

att litteraturen kan te sig ideologiskt komplex och synkretisk kan den inte anses stå 

över historiska och politiska förlopp och kan därför behandlas, granskas och 

problematiseras med tanke på var, hur och när den är skriven.8  

 

Med tanke på ovanstående citat ur läroplanens värdegrund samt svenskämnets 

centrala syfte och den korta genomgången av den moderna europeiska imperialismens 

verkningar är det inte långsökt att tänka sig att blivande svensklärare med fördel kan 

tillskansa sig tillämpbara postkoloniala perspektiv på litteratur samt utveckla metoder 

för att på ett effektivt och fullgott sätt även kunna belysa och lära ut perspektiv 

härstammandes ur den postkoloniala teoribildningen.  

 

1.1 Bakgrund 

En av dessa koloniala representationer som definitivt kan sägas inneha en cementerad 

plats inom den västerländska litteraturkanon är Joseph Conrads Mörkrets hjärta. 

Romanen utkom 1902 och handlingen kretsar kring flodångarkaptenen Marlows resa 

längs med Kongofloden där hans uppdrag är att finna och föra tillbaka 

elfenbensjägaren Kurtz.9 Romanen har kritiserats för att den reproducerar en 

polariserande skildring av Afrika och afrikaner samt att den bygger på en kolonial 

dikotomisk föreställningsvärld. Den nigerianske författaren och litteraturkritikern 

Chinua Achebe skriver i sin kritik (1977) av romanen att Conrad har använt Afrika 

som ett metafysiskt och avhumaniserat slagfält. Hela kontinenten och afrikanen har 

reducerats till en kuliss och rekvisita där ett europeiskt sinne förvanskats. Achebe 

ifrågasätter hur ett verk som avhumaniserar Afrika och afrikaner och som genom dess 

placering inom den västerländska kanon fortsätter att sprida denna förlegade och 

																																																								
7	ibid,	.	78	
8	ibid,	s.	81	
9	Conrad,	Joseph,	Mörkrets	hjärta;	novellen	Pionjärerna,	Lindelöw,	Göteborg,	
2006	
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förvrängda bild, fortfarande kan kallas ett mästerverk.10 En av den postkoloniala 

teoribildningens förgrundsfigurer Edward W. Said skriver i sin bok Culture and 

imperialism ett svar till Achebes kritik. Said menar att även om det som Conrad 

genom Marlows berättelse beskriver som ett icke-europeiskt mörker i själva verket 

var ett icke-europeiskt motstånd så skulle Conrad ändå inte kunna måla upp någon 

annan bild än just en grundad i den imperialistiska föreställningsvärlden, eftersom det 

var den enda som för honom var tillgänglig.11 Även om detta innebär att 

innehållsmässigt problematisk litteratur kan bagatelliseras som enbart produkter av 

sin egen tid så har Said ändå en poäng här. Men Achebes ståndpunkt kan ges 

didaktiska implikationer. Vad gör texten med läsaren idag och varför läser vi den? 

Detta mer kritiska förhållningssätt går också i linje med de klassiska didaktiska 

grundfrågorna vad, hur och varför man till exempel läser en text. Att man inte bara 

frågar sig vilken text som bör läsas, utan också hur man skall arbeta med texten och 

vilken roll man som lärare spelar när man gör dessa val åt eleverna.12 

 

Användandet av förstärkande och/eller känslomässigt laddade ord är något som man 

vid uppsatsskrivning ombes att helt utelämna. Det är därför jag nu inte riktigt kan 

beskriva vad jag upplevde när jag för första gången läste Joseph Conrads Mörkrets 

hjärta med dess rasistiska skildring av Afrika och afrikaner. Jag kunde samtidigt inte 

sluta läsa romanen på grund av att jag förstod att den även innehöll en komplex och 

för sin tid säregen kritik av det europeiska koloniala förtagandet. Romanen är även en 

av anledningarna till att jag intresserade mig för den postkoloniala teoribildningen. 

Det är av denna bakgrund jag ämnar tillägna min undersökning. Jag vill som blivande 

gymnasielärare i historia och svenska undersöka denna komplexa romans 

användbarhet i undervisning kring postkoloniala perspektiv.  

 

 

 

																																																								
10Achebe,	Chinua,	An	Image	of	Africa:	Racism	in	Conrad’s	Heart	of	Darkness,	The	
Massachusetts	Review,	Volume	57,	Number	1,	Spring	2016,	pp.	14-27	(Article),	s.	
21	
11	Said,	Edward	W.,	Culture	and	imperialism,	Chatto	&	Windus,	London,	1993	s.	
26ff	
12Molloy,	Gunilla,	Att	läsa	skönlitteratur	med	tonåringar,	Studentlitteratur,	Lund,	
2003,	s.31f	
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1.2 Syfte och frågeställning 

Jag ämnar att i denna undersökning analysera Joseph Conrads Mörkrets hjärta ur ett 

postkolonialt perspektiv med fokus på hur ”den andre” skildras. Jag ämnar även 

undersöka romanen Mörkrets hjärtas relevans när det kommer till undervisning kring 

postkoloniala perspektiv i svenskämnet på gymnasial nivå.  

        

      Jag ämnar med min undersökning besvara följande frågeställningar: 

 

• Hur skildras ”den andre” i Joseph Conrads Mörkrets hjärta?  

• På vilket sätt kan Mörkrets hjärta vara undervisning kring postkoloniala 

perspektiv i ämnet Svenska på gymnasial nivå till gagn? 

 

1.3 Teori 

Som det i inledningen nämndes var det särskiljande för den moderna europeiska 

kolonialismen att den växte fram i symbios med den europeiska kapitalismen. Detta 

ledde i sin tur till helt nya koloniala praktiker som lämnade världen i ett tillstånd de 

föregående imperialistiska/koloniala projekten inte hade gjort. Denna tanke om en 

åtskild förkapitalistisk och kapitalistisk kolonialism har länge varit en rådande tanke 

inom den marxistiska teoribildningen och det är också från det lägret via strukturalism 

och post-strukturalism den postkoloniala teorin eller diskursen härstammar.13 Marx 

idé om att pengar och varor i det kapitalistiska systemet ofrånkomligt tenderar att 

alienera människor genom att ersätta mänskligt värde i produktivitet är en idé som 

också inspirerat många postkoloniala tänkare. De har dock varit tvungna att 

vidareutveckla idén till att inte bara innefatta klasskamp som drivande 

utvecklingsfaktor, eftersom även rasmässiga åtskillnader genomsyrade det koloniala 

företagandet.14 Frans Fanon beskriver i sin bok Svart hud, vita masker hur det i alla 

koloniserade folk skapats ett mindervärdighetskomplex genom att kolonialmakterna 

berövat dessa folk sina lokala kulturer. Han påpekar även att de koloniala subjektens 

enda chans till utveckling inom de koloniala systemen således blir att ”höja” sig över 

det han kallar ”sin djungelnivå” genom att ta till sig kolonialmaktens språk och 

																																																								
13	Loomba,	s.	18f	
14	ibid,	s.	35	
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kulturella värderingar. Subjektet kan på detta vis ”svära sig fri från sin svarthet, från 

sin djungel, och [förf:s kurs och anm] desto vitare blir han”.15  

 

Detta för oss vidare in på en aspekt som inte bara är viktig för denna undersökning, 

utan en aspekt som för den postkoloniala teoribildningen är grundläggande. 

Västeuropas intima förhållande mellan makt och kunskap. Edward W. Said 

presenterar i sin text Orientalism en metod för att studera kolonialism som utgår från 

att västvärlden genom sina ”studier” av dem som inte var europé alltså icke-europé 

och deras kulturer bidrog till att skapa och upprätthålla en dikotomi mellan européer 

och ”de andra”. Denna dikotomi var också lika central i självbildskapandet av den 

homogena europeiska kulturen som den var för att bibehålla och utvidga kontrollen 

över kolonierna och dess invånare. Said visar på hur produktionen av ”kunskap” om 

icke-européer var ett avgörande element för att utöva kontroll över dessa, skriver 

Loomba. Han visar därmed också att ”kunskapens” objektiva skal kan luckras upp så 

dess mer ideologiska inre blottas.16 För att utröna hur bilden av ”den andre” skapats i 

en västerländsk kontext studerade Said texter som europeiska romaner och 

reseskildringar. Hur dessa målar upp en bild av (i Saids undersökning) ”orientalen” 

och dennes kultur och hur detta senare bidrog till att det även skapades en 

vetenskaplig disciplin som kallades ”Orientaliska studier”17 Texter som behandlades 

och granskades av den västerländska akademiska sfären gavs prestige och kunde 

genom institutioner som till exempel utbildningsväsenden skapa inte bara kunskap 

utan också den ”verklighet” de beskrev.18 Dessa genom ”kunskap” skapade 

värdesystem som i detta fall innebar en homogen europeisk självbild utmålad i 

dikotomi mot ”den andre”, kunde alltså genom den simultant framväxande 

”objektiva” vetenskapen internaliseras i väst så väl som i den koloniserade världens 

befolkning. Detta gjorde sig givetvis inte enbart gällande beträffande européens 

självbild gentemot ”den andre” utan andra idéer och värderingar kunde genom 

institutioner såsom skola, sinnessjukhus och fängelser anpassa människor till vissa 

föreställningar om till exempel sexualitet, kriminalitet och vansinne. Vad som är 

																																																								
15Fanon,	Frantz,	Svart	hud,	vita	masker,	Daidalos,	Göteborg,	1997,	s	34	(min	
kursivering.	Och	förekommer	inte	i	citatet	utan	har	lagts	till	för	att	citatet	skall	
fungera	i	texten)	
16	Loomba,	s.	54	
17	ibid,	s.	53	
18Said,	Edward	W.,	Orientalism,	[Ny	utg.],	MånPocket,	Stockholm,	1997,	s.	181	
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normalt och vad som är avvikande. Makten kunde således flyta kapillärt genom 

samhällskroppen via dessa hegemoniska värdesystem som på grund av att de inte 

omslöt allt utan fanns inom allt även återskapade sig själva.19  

 

I denna undersökning kommer fokus att läggas på de andrefierande och 

främlingsgörande aspekterna av det koloniala företagandet. Dessa andrefierande 

processer har dock en äldre historia som i viss mån kan härledas tillbaka till det antika 

Grekland och Romarriket men framförallt till den europeiska konstruktionen av den 

kristna identiteten i opposition till islam, judendom och hedendom. Den västerländska 

vetenskapen tog sedermera inspiration av dessa förkoloniala föreställningar om ”den 

andre” och utvecklade dessa för att passa kolonialismens speciella behov. På sådant 

sätt skapades en binär och obeveklig diskursiv skillnad mellan olika ”raser” som 

kunde spridas och internaliseras till den europeiska allmänheten genom de 

internaliseringsprocesser som ovan är beskrivna. Dessa konstruktioner av ”de andra” 

var absolut nödvändiga i skapandet av den överlägsna europeiska självbilden vilket 

framgår av att dessa stereotypa framställningar av ”den andre” mellan de olika 

kolonialmakterna i stort sätt liknar varandra. Aggression, lathet, promiskuitet, 

girighet, brutalitet, oskuld, primitivism och irrationalitet är alla egenskaper som de 

europeiska kolonialmakterna använde i sina beskrivningar av ”de andra”. Många av 

dessa egenskaper användes också för att beskriva den inhemska europeiska 

arbetarklassen och europeiska kvinnor vilket återigen visar att kolonialismen var ett 

företagande som främst gynnade de övre europeiska samhällsklasserna.  

 

Som tidigare nämnts har dessa stereotypa framställningar en äldre historia än 

kolonialismen. Långt innan kolonialismen fanns det rasistiska och stereotypa 

uppfattningar om till exempel afrikaner, och detta visar på en europeisk besatthet av 

hudfärg och nakenhet. Dessa gamla stereotypa föreställningar erbjöd ett ideologiskt 

”rättfärdigande” av olika typer av exploatering. Därför kan kopplingar mellan 

rasideologier och ekonomisk exploatering förklaras som ett dialektiskt samspel där 

föreställningar om ras uppstår ur och strukturerar ekonomisk utsugning. 

Konstruktionen av ras kan sammantaget beskrivas som en kombination av 

kolonialmakternas behov, förutfattade meningar och vissa observerade kännetecken. 

																																																								
19	Loomba,	s.	50ff	
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Men rasföreställningar kunde även påverkas av samspelet och dynamiken i det 

faktiska mötet. Detta betyder inte att de människor som i koloniala diskurser 

stereotypiserades själva äger ansvar över hur de representerades, utan 

förvrägningsprocessen kunde snarare sägas stödja sig på specifika omständigheter i de 

aktuella situationerna.20 

 
Felaktiga representationer och konstruktioner under den koloniala eran bör därför 

utforskas och nystas upp istället för att betraktas som resultat av någon föregivet tidlös 

och oföränderlig faktor som rasism eller orientalism.21 

 

1.4 Metod  

Undersökningen kommer bestå ut av en postkolonial analys av Joseph Conrads 

Mörkrets hjärta med fokus på den bild som ges av ”den andra”, som i detta fall utgörs 

av afrikaner eller närmare bestämt dem som idag kallas kongoleser. Detta för att 

undersöka huruvida de beskrivningar av ”den andre” som förekommer i romanen 

stämmer överens med den samtida vetenskapliga och allmänna bilden av för 

européerna främmande kulturer och folk. Därefter kommer det med hjälp av 

analysens resultat föras en diskussion kring romanens användbarhet vid undervisning 

kring postkoloniala perspektiv i ämnet Svenska på gymnasial nivå. Romanen 

innehåller ett flertal andra intressanta aspekter ur ett postkolonialt perspektiv men till 

förmån för undersökningens begränsade omfattning har denna avgränsning gjorts. 

 

Analysen kommer byggas upp kring en närläsning av Joseph Conrads Mörkrets hjärta 

där fokus ligger på de partier i romanen som behandlar och beskriver 

lokalbefolkningen. Men för att kunna sätta dessa beskrivningar i relation till något så 

kommer även de beskrivningar av européer som förekommer i romanen att 

analyseras. Den utgåva av Mörkrets hjärta som analysen bygger på är en av Einar 

Heckscher relativt nyöversatt utgåva. Anledningen till att analysen utförs på en 

svensk översättning och inte på originalspråket engelska, är att undersökningens andra 

frågeställning frågar sig just hur romanen kan vara undervisning kring postkoloniala 

perspektiv i ämnet Svenska på gymnasial nivå till gagn. Undersökningens didaktiska 

																																																								
20	Loomba,	s.	111-122	
21	ibid,	s.	116	
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värde överskuggar alltså det litteraturvetenskapliga värdet på grund av att det rör sig 

om en uppsats skriven under en lärarutbildning.  

 

1.5 Tidigare forskning 

Under denna rubrik kommer en kort redogörelse ges för den tidigare forskning som 

använts i undersökningen och analysen av Joseph Conrads Mörkrets hjärta. Det är 

vanligt att Mörkrets hjärta belyses på något sätt i teoretiska texter som rör den 

postkoloniala teoribildningen. I synnerhet när det kommer till litteraturvetenskapliga 

områden inom det postkoloniala forskningsfältet. Till förmån för undersökningens 

omfattning har därför tre kritiska analyser av Mörkrets hjärta med postkolonial 

karaktär valts ut. De är som följer i bokstavsordning: 

 

• Achebe, Chinua, An Image of Africa: Racism in Conrad’s Heart of Darkness, 

The Massachusetts Review, Volume 57, Number 1, Spring 2016, pp. 14-27 

(Article) 

• Said, Edward W., Overlapping territories, Interwined Histories i Culture and 

imperialism, Chatto & Windus, London, 1993 

• Zhuwarara, Rino, Heart of darkness revisited, the african response i Moore, 

Gene M. (red.), Joseph Conrad's Heart of Darkness: a casebook, Oxford 

University Press, New York, 2004 

 

Chinua Achebes text är en publicerad version av en föreläsning han höll på University 

of Massachusetts 1975.22 I denna diskuterar han den rasistiska porträttering av 

Afrikaner som han anser genomsyrar hela Mörkrets hjärta samt romanens status som 

mästerverk. Han går även utanför själva romantexten i sin kritik och försöker påvisa 

att Joseph Conrad var rasist genom att referera till Conrads första möte med en 

afrikan vilket finns nertecknat av Conrad själv.23 Achebes text kan kritiseras för att 

den i för stor utsträckning antar att Marlows berättelse i Mörkrets hjärta är Conrads 

egen. Achebes text har för denna undersökning stor relevans när det kommer till dess 

kritiska analys av romanen Mörkrets hjärta. De aspekter av Achebes text som 

																																																								
22	https://muse.jhu.edu/article/612953	(2017-12-28)	
23	Achebe,	s.	14ff	
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behandlar Conrad som person har för denna undersökning ingen relevans eftersom 

denna analys av romantexten uteslutande fokuserar på bilden som ges av ”den andre”. 

 

Edward W. Saids text eller det kapitel i hans bok Culture and Imperialism (1993) i 

vilken Mörkrets hjärta behandlas går inte lika hårt åt romanen eller dess författare 

som Achebe. Han försvarar Marlows och Conrads bild av afrikanen genom att påstå 

att det inte fanns någon annan bild tillgänglig ur ett europeiskt perspektiv vid tiden för 

romanens författande. Han menar även att Conrad på grund av sitt eget främlingskap 

som polack i England lyckades hålla en ironisk distans i sina verk som för tiden och 

den imperialistiska litteraturen var unik. Dock menar Said som det ovan under 

rubriken bakgrund förklaras, att Conrad misstar detta icke-europeiska ”mörker” för 

vad det egentligen var. En icke/anti-europeiskt motståndskraft.24  

 

Rino Zhuwarara frågar sig i sin text varför Mörkrets hjärta fått överväldigande 

negativ respons från afrikanska författare och intellektuella. Han frågar sig om det 

handlar om ett misslyckande från de afrikanska läsarnas sida att uppskatta subtiliteten 

och finessen hos ett europeiskt mästerverk eller om det handlar om, vilket Zhuwarara 

menar. Att Mörkrets hjärta ifrågasätter själva människans natur i en specifik historisk 

kontext karaktäriserad genom imperialism. Att det som börjar som en omstörtning av 

ideal inom den imperialistiska diskursen, undergräver sig självt genom en konstnärlig 

process som ju längre in i berättelsen vi kommer blir mer och mer beroende av 

samtida stereotypa föreställningar.  Och att dessa stereotypa föreställningar har varit 

skadliga för svarta människor i århundranden.25 Med sitt fokus på bilden som 

Mörkrets hjärta ger av afrikaner, har Zhuwararas text relevans för denna 

undersökning. 

 

  

 

 

 

																																																								
24	Said	(1993),	s.	25ff	
25Zhuwarara,	Rino,	Heart	of	darkness	revisited,	the	african	response	i	Moore,	Gene	
M.	(red.),	Joseph	Conrad's	Heart	of	Darkness:	a	casebook,	Oxford	University	Press,	
New	York,	2004.,	s.	220f	
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2. Analys av Joseph Conrads Mörkrets hjärta 
Denna analys är uppdelad i tre tematiska avsnitt. Varje avsnitt belyser någon aspekt 

av synen på ”den andre” i romanen. De citat från Mörkrets hjärta som förekommer i 

analysen kan därför förekomma flera gånger och de följer heller inte någon efter 

berättelsen kronologisk ordning. Det kommer i denna undersökande del presenteras 

ett urval av för undersökningen relevanta citat ur Mörkrets hjärta. Till förmån för 

undersökningens längd har inte alla citat med relevans för undersökningen tagits med. 

För att undvika missförstånd har citaten situerats i romanens berättelse. 

 

2.1 Den upplyste européen och den ursprunglige vilden 

Följande citatet är taget från ett avsnitt i boken då Marlow och hans besättning blivit 

attackerade av någon/några de inte kan se på grund av en tät dimma. Parentesen följer 

en kort konversation med en besättningsmedlem som Marlow givit epitetet 

”kannibal”. Detta epitet kommer närmare undersökas i det sista tematiska avsnittet. 

 
(jag tror inte någon av dem hade något klart tidsbegrepp, så som vi har, med oändliga 

tidsåldrar bakom oss. De hörde fortfarande hemma i tidernas begynnelse – hade så att 

säga inga nedärvda erfarenheter att bygga på)26  

 

Citatet från Mörkrets hjärta har valts för att det så tydligt visar det diskursiva 

skillnadsgörandet mellan olika ”raser” som var så påtagligt relevant för 

konstruktionen av det europeiska självet.27 I citatet finns också det begrepp 

närvarande som har varit och är avgörande i det europeiska identitetsskapandet, ”vi 

och dom”. Denna undersökning ämnar undersöka bilden som Mörkrets hjärta ger av 

”den andre”, men för att kunna få klarhet i denna åtskillnadsprocess måste den bild 

som ges av ”oss” som i citatet syftar på européerna också klargöras.  

 

Romanens handling kretsar kring Kurtz och Marlow. De kan alltså sägas utgöra 

handlingens huvudpersoner och det är därför inte förvånande att beskrivningar av dem 

är utförliga. Marlow beskriver i egenskap av berättare (bortsett från inledningens 

anonyma extradiegetiska berättare) inte sig själv men det är hans tankar och hans 

																																																								
26	Conrad,	s.	83	
27	Loomba,	s.	111	
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upplevelser vi följer. De övriga européer som förekommer i romanen beskrivs 

genomgående mer efter sina kläder och inre egenskaper än sina fysiska attribut. 

”När jag nästan var framme mötte jag en vit man, så oväntat elegant klädd att jag först 

uppfattade honom som någon sorts hallucination.”28 Marlow beundrar denne vite man 

för att han lyckas hålla en elegant stil i ”vildmarken”. Mannen berättar även för 

Marlow om hur han lyckats kuva en kvinna ur lokalbefolkningen till kontorsarbete 

vilket får Marlows beundran att tillta. Han är även noggrann och ordningsam i en 

annars kaosartad situation på en handelsstation. Denna bild av en europé är för 

romanen lite säregen. De flesta européer som förekommer i romanen är oftast slitna, 

härjade och väderbitna. Ett exempel är den svenske kapten som Marlow stöter på. 

”Han var en magerlagd och butter ung man, med ljust stripigt hår och sävligt hasande 

gång.”29 Européerna intar en roll som lokalbefolkningen utesluts från. De för dialog 

och har personligheter, de beskrivs och uppträder personligt säreget, mänskligt, 

medan ”de andra” tillskrivs en roll för att markera ett annorlundaskap, ett primitivt 

ursprung där de inte beskrivs som individer med individualiserade termer. Ett 

exempel taget från samma parti i romanen där Marlow träffar den eleganta vite 

mannen är hur några ur lokalbefolkningen beskrivs på följande sätt: ”Glesa rader av 

dammiga negrer kom och gick på breda platta fötter;”30 

 

I romanen spelar lokalbefolkningen en biroll. De beskrivs nästan uteslutande utefter 

sina yttre attribut och någon dialog mellan européer och lokalbefolkning är föga 

förekommande. De används som en förnimmelse av européens avlägsna ursprung, det 

som lurar där under den polerade europeiska ytan av sofistikation och utveckling. 

Följande citat är taget ur ett parti i romanen som sträcker sig över några sidor där 

Marlow filosoferar kring människans ursprung och sitt eget släktskap med detta 

ursprung och dessa ”ursprungliga” människor.  

  
De tjöt och tjoade, hoppade och snurrade och gjorde förfärliga grimaser; men vad som 

fascinerade en var just tanken att de var människor – som man själv – tanken på ens 

avlägsna släktskap med deras vilt passionerade livskänsla.31  

 
																																																								
28	Conrad,	s.	38	
29	ibid,	s.	32	
30	Conrad,	s.	39	
31	ibid,	s.	74	
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Marlows fascination här är ett exempel på vad V. Y. Mudimbe i sin text Diskurs om 

makt och kunskap om de Andra. Marginalitet och koloniseringens struktur kallar 

integrering av likheter för att klassificera typer av identitet byggd på skillnader. 

Mudimbe visar i sin studie av västerländsk kolonialkonst hur konsten skapat 

skillnader genom att integrera bilder av ”den andre” i en epistemologisk ordning samt 

genom att exotifiera samma bild för att skapa ett kulturellt avstånd.32 Marlow placerar 

i citatet in dessa människor i en mänsklig utvecklingslinje. Han fascineras av dessa 

människors likheter med honom själv, likt många människor idag fascineras av 

likheter mellan dem själva och schimpanser. I fascinationen ligger också en fara att 

dras med i det ”ursprungliga”. Vilket är fallet med karaktären Kurtz. Marlow 

beskriver sin färd längs med Kongofloden.  

 
Själv såg jag det som att den kravlade mot Kurtz, uteslutande mot Kurtz. Mot en 

man som hyste moraliskt grundade idéer och höll upp en brinnande fackla i 

djungelns mörker.33  

 

Men det Marlow möter när han väl kommer fram till Kurtz är en man som gone 

native, vilket innebär att han acklimatiserat sig efter de lokala sedernas bruk men att 

dessa tillsammans med handelsföretagets krav på avkastning även korrumperat och 

förvrängt Kurtz till oigenkännlighet i förhållande till sitt tidigare upplysta jag. 

  
Skuggan av den ursprunglige Kurtz satt på sängkanten hos en ihålig hambug, vars öde 

skulle bli att snart begravas i urtidsjordens mylla. Men både djävulskt inspirerad böjelse 

för och överjordiskt hat mot de mysterier som hans själ hade trängt in i kämpade nu om 

makten över den, över en själ genomsyrad av primitiva impulser och lysten efter förljugen 

berömmelse, innehållslös ryktbarhet, alla maktens och framgångens yttre attribut.34 

 

Detta berättar för oss att Kurtz dragits från ljuset, upplysningen till ett primitivt 

mörker, och det må också vara det som romanen vill säga oss. Att allt har sin tid och 

plats. Att den moderna ”vita” människan inte klarar av att motstå den ursprungligt 

																																																								
32Mudimbe,	V.	Y,	Diskurs	om	makt	och	kunskap	om	de	Andra.	Marginalitet	och	
koloniseringens	strukturer	i	Thörn,	Håkan,	Eriksson,	Catharina	&	Eriksson	Baaz,	
Maria	(red.),	Globaliseringens	kulturer:	den	postkoloniala	paradoxen,	rasismen	och	
det	mångkulturella	samhället,	Nya	Doxa,	Nora,	1999,	s.	136	
33	Conrad,	s.	73	
34	ibid,	s.	136f	
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primitiva kraft som mötet med den andrefierade kulturen frambringar inom henne. 

Men detta berättar också något om synen på ”den andre”. Bilden av afrikanen som 

primitiv och outvecklad är genomgående. ”Vad de där förhistoriska människorna där 

på stranden vräkte ur sig, förbannelser eller böner eller välkomsthälsningar eller allt på 

en gång – det var omöjligt att avgöra.”35 De fungerar som en kuliss, en motpol till det 

europeiska psyket. V.Y. Mudimbe kallar det epistemologisk etnocentrism. ”Vi” har 

ingenting att lära från ”dem” om det inte redan är ”vårt” eller kommer från ”oss”. 

Skildringen är antropologi, det vill säga olikheterna bygger på västerländsk 

pseudovetenskapliga antaganden om ”vi och dom”. Avståndet mellan vildar och 

civilisation på den diakroniska framstegslinjen.36 

 

2.2 Vit är människa, svart är svart 

 
Det enda försonande skulle vara en eventuell idé då. En idé bakom det hela; inga 

sentimentala svepskäl utan en idé; och en osjälvisk tro på den idén – någonting som går 

att ställa upp framför sig och knäfalla snarare än buga inför, och bibringa en 

offergåva…”37  

 

Detta säger Marlow i romanens inledning innan han har börjat berätta om sina 

erfarenheter längs med Kongofloden. Denna idé han resonerar kring hintar om något 

övermänskligt kanske även gudomligt. ”någonting som går att ställa upp framför sig 

och knäfalla snarare än buga inför, och bibringa en offergåva…”38 Just att kunna ställa 

upp något och knäfalla inför det är vad som kan syftas till Gud och religiösa/missions 

skäl till kolonialisering snarare än att göra det av någon anledning man kan buga inför. 

Buga gjorde man vid tiden för romanens tillkomst inför personer som var högre upp än 

en själv på samhällsklass-skalan. Kolonialismen var vid den här tiden främst ett 

borgerligt företagande i och med dess symbiotiska relation med kapitalismens 

framväxt som tidigare nämnts. Men konstruktionen av ”den andre” i förhållande till 

den europeiska identiteten har ett äldre och på många sätt religiöst ursprung. 

 

																																																								
35	Conrad,	s.	74	
36	Mudimbe	i	Globaliseringens	kulturer,	s.	142	
37	Conrad,	s.	18	
38	Conrad,	s.	18	
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I det antika Grekland och Rom skapades bilder av främlingar som barbarer. Dessa 

bilder användes senare under medeltiden för att konstruera den kristna identiteten i 

opposition mot till exempel islam, judendom och hedendom. I bibeln står det att alla 

människor är bröder, härstammandes från Adam och Eva. Att det då samtidigt 

existerade vildar och avgudadyrkare förklarades utifrån premisserna att de av olika 

skäl ådragit sig Guds vrede. Svart hudfärg förknippades med ett släktskap till Ham, det 

svarta fåret i Noas familj. Detta innebar att alla människor i och med sitt gemensamma 

ursprung kunde inlemmas tillbaka på den kristna vägen. Men i och med att den 

tidigmoderna europeiska vetenskapen allt mer lösgjordes från religiösa föreställningar 

kom denna syn att med tiden ändras. Den moderna europeiska vetenskapen växte fram 

i samband och i symbios med den moderna europeiska kolonialismen och 

nationsbyggandet. Vissa av dessa gamla religiöst inspirerade fördomar vidgades och 

förstärktes och vissa reviderades.39  

 

Conrad målar i sin roman Mörkrets hjärta upp en kritik mot det koloniala 

företagandet. Han synar idén om ”civilisationsbyggandet” vilket blir tydligt i Marlows 

utsaga ovan om ”sentimentala svepskäl”40 Han visar att kolonialismen inte är något 

annat än föda åt människans strävande efter makt och rikedom. Om Conrad ansåg att 

européerna hade tappat kontakten med kristendomen och istället via vetenskapen 

skapat sig en ny väg, ett svepskäl för att föda sitt okristliga vinstbegär går inte att svara 

på. Däremot beskriver Marlow att Kurtz både genom landets ursprungliga mörker och 

koloniala vinstintressen tappat kontakten med sitt forna upplysta jag.  

 
Och det verkligt ruskiga med situationen, förstår ni, det var inte att jag kunde få en yxa i 

skallen – fast jag var livligt medveten om den risken också – utan att jag här hade att göra 

med en varelse som jag inte kunde vädja till i namn av någonting alls, vare sig i himlen, 

på jorden eller i underjorden. Precis som svartingarna måste jag istället åkalla honom 

själv – hans egen överspända och gränslösa förnedring. Han underkastade sig ingenting, 

varken ovan eller nedan om sig själv, det visste jag. Han hade sparkat sig loss från 

kontakten med jorden. Förbannade karl! Han hade sparkat sönder själva jorden. Han var 

helt allena, och där jag stod framför honom visste jag inte om jag stod på marken eller 

svävade fritt i luften.41 

																																																								
39	Loomba,	s.	111ff	
40	Conrad,	s.	18	
41	ibid,	s.	132f	



	 18	

 

Citatet är taget från ett parti i romanen där Marlow och hans besättning kommit fram 

till Kurtz handelsstation och försöker få med honom tillbaka. 

 

Det viktiga för denna undersökning är inte om Kurtz har förlorat kontakten med sin 

forna moraliskt grundade idé eller inte. Som jag påtalade i det förra tematiska 

avsnittet så målar romanen upp en bild av den vita människan som en komplex 

varelse med både inre och yttre attribut som kan sägas spegla dennes individuella 

personlighet, medan lokalbefolkningen snarare intar en roll som del av sceneriet, som 

ett med romanens naturskildringar. I detta tematiska avsnitt kommer undersökningen 

gå djupare in i bilden av den svarta människan som Mörkrets hjärta ger. Detta för att 

undersöka hur mycket hon tillåts vara just människa och inte bara en hudfärg. Frans 

Fanon skriver i sin bok Svart hud, vita masker: 

 
Alla former av exploatering liknar varandra. De hämtar alla sitt existensberättigande i 

något påbud av biblisk art. Alla former av exploatering är identiska, ty de tillämpas alla 

på samma ”objekt”: människan. Om man undersöker strukturen hos en eller annan 

exploatering ur ett abstrakt perspektiv, vägrar man se det centrala, fundamentala 

problemet, som består i att återbörda människan till hennes rätta plats. 

        Den koloniala rasismen skiljer sig inte från andra former av rasism.42 

 

Även om romanen innehåller kritik mot det europeiska koloniala projektet så finns det 

fortfarande ingen form av exploatering som kan vara den exploaterade till gagn.  

 
Att se honom jobba där nedanför mig var lika uppbyggligt som att se en hund gå på 

bakbenen och åma sig parodiskt i hängselbyxor och tyrolerhatt.43 

 

 Så beskriver Marlow den unge svarte mannen som jobbar som eldare på hans 

flodångare. Marlow yttrar även att han istället för att slava vid ångpannan borde ha 

varit på stranden och stampat och klappat händerna.44 Istället för att ses som del av den 

mänskliga familjen ses eldaren här som att han står djurriket närmare. Rino Zhuwarara 

skriver i Heart of darkness the african response att bilden som ges av svarta i 

Mörkrets hjärta härstammar från en teologi som är äldre än den viktorianska 
																																																								
42	Fanon,	s.	91	
43	Conrad,	s.	76	
44	Se	avsnittet	ovan		
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pseudovetenskapen. Där naturen ses som en hierarkisk helhet som sträcker sig från 

änglar till insekter, och att denna senare under 1800 talet adapterades till att fungera 

under vetenskapen där den definierades av Darwinistisk teori som evolution. Denna 

tidiga form av evolutionsläran påvisade att bevis för teorin kunde hittas i samtida 

kulturer. Alltså att (vita) vetenskapsmän och upptäcktsresande kunde finna bevis för 

sitt evolutionära ursprung i andra människor och kulturer. Zhuwarara menar att denna 

idé genomsyrar bilden av afrikaner i Mörkrets hjärta och att det visar på en antipati 

gentemot dessa som förmedlas genom romanen.45 Det är heller inte det enda tillfället 

som svarta människor liknas vid djur i romanen.  

 
Och de där männen hade dessutom inga värdsliga skäl för några betänkligheter. 

Hämningar! Lika gärna kunde jag förvänta mig hämningar hos en hyena som nosar 

omkring bland liken på ett slagfält.46 

 

Citatet är hämtat ur ett parti i boken där Marlow funderar kring de 

besättningsmedlemmar han kallar ”kannibaler” och det faktum att de inte har 

försökt ge sig på de övriga besättningsmedlemmarna på grund av hunger. 
 

 Några av dem utbytte korta grymtande meningar som verkade göra allihop nöjda och 

överens.47   

 

Marlow beskriver här hur de svarta besättningsmedlemmarna reagerade vid ett 

tillfälle då flodångaren befinner sig under en misstänkt attack. 

 

Djurliknelserna är inte det enda anmärkningsvärda i romanens beskrivning av 

lokalbefolkningen. Som jag tidigare nämnt så beskrivs de genomgående utefter 

andrafierande epitet. Förutom beskrivningar som primitiva och förhistoriska läggs stor 

vikt vid deras hudfärg. Svarting, neger, inföding(ar), vildar, kannibal(er), svarta 

gestalter, svarta siluetter är alla beskrivningar som förekommer frekvent i romanen. 

Dikotomin kunde inte vara tydligare. Vita är människor och svarta är svarta. Bilden av 

lokalbefolkningen står i direkt relation till den samtida bilden av ”den andre”. För att 

åter igen citera Frans Fanon:  

																																																								
45	Zhuwarara,	s.	230f	
46	Conrad,	s.	85f	
47	ibid,	s.	82	
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Den koloniserades känsla av mindervärdighet står i direkt relation till européens känsla av 

överlägsenhet. Låt oss ha mod nog att uttala det: det är rasisten som skapar den 

mindervärdige. Med denna slutsats ansluter jag mig till Sartre: ’Juden är en människa 

som de andra håller för jude. Det är den enkla sanningen som vi måste utgå ifrån…det är 

antisemiten som skapar juden.’48 

   

För att återgå till den stora vikten som lagts vid lokalbefolkningens hudfärg så är det 

framför allt två omtalade partier i romanen undersökningen ämnar belysa. Den första 

utspelar sig när flodångarens besättning befinner sig vid Kurtz läger. 

 
 En svart silhuett reste sig upp och gick på långa svarta ben över glöden, svängande med 

långa svarta armar. Den bar horn på huvudet – antilophorn skulle jag tro.49 

 

Chinua Achebe har kommenterat just detta parti i sin kritik mot romanen. Han menar 

att Conrads fixering vid hudfärg sträcker sig så långt och är så oförsonlig att det måste 

upprepas att människan är svart tre gånger. Som om läsaren annars skulle förvänta sig 

att figuren skulle gå på långa svarta ben och vifta med långa vita armar.50 Detta är 

dessutom bara ett exempel av många där lokalbefolkningens hudfärg görs till den 

viktigaste aspekten i deras personbeskrivning. Achebe menar att roman på det mest 

vulgära sätt prålar i fördomar och förolämpningar mot en stor del av mänskligheten. 

Fördomar som dessutom har lett till och fortsätter att leda till obeskrivligt lidande på 

många platser än idag. Han frågar sig även hur en roman som reproducerar denna 

urgamla avhumaniserande attityd, och som ifrågasätter svarta människors själva 

mänsklighet, ändå kan kallas ett mästerverk. Det andra partiet från romanen 

undersökningen ämnar belysa är ett när Kurtz precis har yttrat sina klassiska sista ord 

”Vilken fasa! Vilken fasa!”51 och avlidit. Flodångarens besättning sitter då i mässen.  

 
Plötsligt stack direktörens oförskämde betjänt in sitt hånfulla svarta huvud i 

dörröppningen och sa i bitande föraktfull ton: ’Mistah Kurtz – han död.’52  

 

																																																								
48	Fanon,	s.	94	
49	Conrad,	s.	131	
50	Achebe,	s.	22	
51	Conrad,	s.	139	
52	ibid	
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Detta citat tyder återigen på romanens besatthet vid hudfärg, i synnerhet mörk 

hudfärg. Det kan tolkas som att Marlow använder betjäntens hudfärg för att förstärka 

sin avsky mot honom. Det är även anmärkningsvärt att vid detta parti i romanen som 

är ett av ytterst få där en person ur lokalbefolkningen yttrar några ord, så är orden 

också skrivna i någon slags dialekt. Så är aldrig fallet i de dialoger eller monologer 

som européer för i romanen. Vare sig de är fransmän, engelsmän, svenskar eller 

belgare. Romanens beskrivning av lokalbefolkningen ger efter för den vanemässiga 

mytbildningsprocessen vilken per automatik identifierar lokalbefolkningens hudfärg 

med negativa moraliska egenskaper. Den utportionerar myter kring afrikanen som har 

använts i exploaterande syfte mot den samme.53  

 

Undersökningen har hittills i detta tematiska avsnitt visat en mörk och tvivelaktig sida 

av Mörkrets hjärta. Det bör därför tilläggas att det även förekommer partier i 

romanen där Marlow hyser empati för lokalbefolkningen och visar på ett misstycke 

mot hur lokalbefolkningen behandlas av de europeiska koloniala representanterna.  

 
I närheten av samma träd satt två bylten till i spretiga vinklar men uppdragna knän. Den 

ene satt med hakan lutad mot knäna och stirrade tomt framför sig på ett outhärdligt 

plågsamt vis; vålnaden bredvid vilade sin panna, som om han hade drabbats av akut 

utmattning; och överallt runtomkring satt andra utspridda, kollapsade i alla möjliga 

förvridna ställningar, som ett fotografi taget efter en massaker eller när någon farsot brutit 

ut. Medan jag stod där, alldeles stel av fasa, tog sig en av varelserna upp på händer och 

knän, och fortsatte på alla fyra ner till floden för att dricka. Han lapade i sig ur sin kupade 

hand, satte sig sedan ner i lotusställning, och efter ett slag där i solen lät han sitt ullhåriga 

huvud falla ner mot bröstbenet.54  

 

Det här citatet är hämtat ur ett parti i boken då Marlow vid en handelsstation 

skall besöka det bolag som givit honom i uppgift att söka upp och hämta Kurtz. 

Han beskriver den fasansfulla syn som möter honom där. Hur lokalbefolkningen 

förslavats under de mest horribla omständigheter.  

 

Även om det här uttrycks en viss fasa och ett visst medlidande inför de drabbade ur 

lokalbefolkningen så finns ändå särskiljande och andrafierande element med i texten. 
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En av de stackars varelserna beskrivs med sin ullhårighet. På samma sida i romanen 

beskrivs ett liknande fall ur lokalbefolkningen. Marlow beskriver där en ung lidande 

man. Fast han uttrycker också att åldersbedömning förefaller vara svårt på ”dem”.55  

 

Jag har i detta tematiska avsnitt visat att bilden som ges av ”den andre” i Joseph 

Conrads Mörkrets hjärta oftast baseras på deras hudfärg och andra egenskaper som 

ansågs ”avvikande” i jämförelse med européerna. Bilden som ges stämmer överens 

med den produktion av binära skillnader som i sin tur var avgörande för skapandet av 

den överlägsna europeiska självbilden. I romanen liksom idag är hudfärg den främsta 

indikatorn på ”ras” eller ”etnisk” tillhörighet. Reproduktionen av dessa förvrängda, 

ombytliga och konstruerade begrepp leder till att många författare inklusive denna 

undersöknings författare väljer att sätta begrepp som ”ras” och ”etnicitet” inom 

citationstecken.56 

 
Men trots att raskategorin på många plan är en ”förvillelse” och myt, måste vi komma 

ihåg att dess fördärvliga sociala effekter är högst reella. Gruppindelningar baserade på 

etnicitet, stam och andra faktorer är sociala konstruktioner och identiteter som har tjänat 

till att både förtrycka och radikalisera mänskliga kollektiv.57 

 

 

2.3 Kannibalen, det hanterbara formatet (stereotypen) 

 
Hon fick vada på botten en bit några gånger, med tjugo kannibaler som plaskade omkring 

och sköt på. En del av de där gossarna hade vi mönstrat på under vägen. Utmärkt folk, 

kannibalerna, i sin egen miljö. De var karlar som gick att jobba med, jag är dem verkligen 

tacksam. Och de åt i alla fall inte upp varann i min åsyn.58 

 

Ovanstående citat är hämtat ur ett skede i boken då Marlow har börjat sin färd längs 

med floden mot Kurtz. Han berättar om den natur som han bevittnar och hur den inger 

känslor av att färdas mot tidernas begynnelse. Marlow berättar även om svårigheterna 

med att förhindra flodångaren att gå i sank längs med den förrädiska flodbanken och 
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det är här vi för första gången stöter på en beskrivning av delar ur hans besättning 

vilka han har givit epitetet ”kannibaler”.  

 

Själva ordet kannibal och dess betydelse har en stark koppling till kolonialismens 

brutala framfart. Christofer Columbus använde ordet antropofag(er) när han syftade 

till de indianer som kallades ”kariber”. Ordet hade han tagit från den romerske 

historikern Plinius den äldre som i sin Historia Naturalis använde ordet som 

beteckning för människor som äter människor. Så småningom resulterade språkliga 

förändringar i ordet ”karib”, att det utvecklades till termen ”kannibal” vilket i sin tur 

övertog betydelsen hos det latinska begreppet antropofag. Termen kannibal användes 

sedermera generellt som term av de spanska kolonisterna för att beskriva de 

folkgrupperingar som gjorde motstånd mot kolonialmakten i Karibien och Mexico. 

Detta trots att ingen någonsin hade bevittnat någon form av antropofagi hos dessa 

grupper. Hädanefter kom föreställningar om kannibalism att utnyttjas för att 

rättfärdiga det koloniala företagandet.59  Detta kan vidare beskrivas genom till 

exempel upptäckresanden James Cook och hans besättnings (som även bestod av 

etnografer) besatthet vid att hitta tecken på antropofagi i sina kontakter med öborna i 

Stilla havsområdet. De frågade på alla platser de besökte om det förekom kannibalism, 

och svaren de fick övertygade dem om att fenomenet var vida utspritt bland 

ögrupperna. Anledningen till denna besatthet av kannibalism var att den allmänna 

europeiska uppfattningen av ”vilden” vid mitten av 1700 talet var starkt förknippad 

med just kannibalism. Det var om kannibalism den engelska publiken ville läsa. 

Anledningen till att öborna berättade om förekomsten av antropofagi även om det inte 

alls förekom (som i fallet på Hawaii) eller förekom i väldigt låg utsträckning (som i 

fallet på Nya Zeeland) var av mer logisk art. De konfronterades av några väderbitna 

och utsvultna främlingar som började ställa frågor om antropofagi, i vilket de drog den 

pragmatiska slutsatsen att främlingarna själva var antropofager som ville äta upp dem. 

Den efter upptäckten efterföljande koloniseringen av öarna i Stilla havsområdet 

resulterade i sin tur i att en ny diskurs kring kannibalism producerades där de som inte 

åt människokött låtsades att de gjorde det och de som tidigare i låg utsträckning åt 

människokött började göra det i större utsträckning med avsikten att skrämma 

européerna. Kannibalismen konstruerades således i en komplex ”dialog” mellan 
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européer och invånarna på öarna i Stilla havsområdet. Detta påverkade i sin tur både 

den etnologivetenskapliga utformningen och öbornas utövande av antropofagi. 

Stereotypa representationer kan på detta vis sägas utgöra integrerade delar av det 

koloniala våldet.60 

 

Marlows beskrivning av de ”kannibaler” han hade mönstrat på stämmer i stort överens 

med den konstruerade koloniala bild ovan beskriven. Förutom att de verkar vara 

utmärkta arbetare ”i sin egen miljö” som citerat, finns ingen antydan till närmare 

beskrivning av dessa människor annat än som människor som äter människor. Marlow 

är tacksam att de i alla fall inte åt upp varandra i hans åsyn. Deras stereotypa funktion 

är tydlig och stämmer överens med den läsande europeiska publikens syn på ”vilden”. 

Dessa människor beskrivs så fundamentalt väsensskilda från européerna så att de inte 

ens verkar kunna äta samma sak som européerna. Det verkar som att de nästan inte 

kan äta något annat än människa och varför de inte äter upp européerna är något som 

Marlow ställer sig frågande till och som han försöker förklara i en del utav boken som 

efterföljer nästa citat. Det utspelar sig när Marlow och hans besättning stöter på en 

tjock vit dimma dryga två kilometer från Kurtz handelsstation. De blir då attackerade 

av något de på grund av en tät dimma inte kan se. En av besättningsmännen 

omkommer i attacken var på vi möts av ytterligare en beskrivning av dessa 

”kannibaler”.  

 
’Ta han’, sa han uppfodrande med blixtrande vita, vässade tänder och spärrade upp sina 

blodsprängda ögon – ’ta han. Ge till oss.’ ’Till er?’ undrade jag, ’jaså, och vad skulle ni 

göra med dem?’ ’Äta!’ sa han korthugget, lutade armbågarna mot relingen och såg ut i 

dimman med värdig och djupt tankfull hållning. Jag skulle säkert tillbörligen ha förfasat 

mig om jag inte hade kommit att tänka på att han och hans pojkar måste vara väldigt 

hungriga; att de måste ha blivit allt hungrigare under åtminstone den senast gångna 

månaden. De hade mönstrat på för sex månader (jag tror inte någon av dem hade något 

klart tidsbegrepp, så som vi har, med oändliga tidsåldrar bakom oss. De hörde fortfarande 

hemma i tidernas begynnelse – hade så att säga inga nedärvda erfarenheter att bygga på)61 

 

Marlow förklarar efter den citerade texten att ingen hade bekymrat sig att tänka på vad 

de skulle äta när det mönstrat på. De hade haft med sig halvruttet flodhästkött som de 
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europeiska besättningsmedlemmarna efter en tid hade kastat överbord på grund av 

lukten. Han förklarar även att den svarta besättningen betalats i mässingstråd vilken 

var avsedd att fungera som valuta hos de byar de stötte på längs med floden, men som 

de av olika anledningar inte stannade till hos. Det är här han ställer sig undrande till:62 

 
Varför de i alla gnagande hungerdjävlars namn inte gav sig på oss – de var trettio man 

mot fem – och för en gångs skull fick sig ett grundligt skrovmål, det förbluffar mig 

verkligen nu när jag tänker på det. De var stora kraftiga karlar och knappast kapabla att 

förutse följderna av ett myteri;63 

 

Här börjar Marlow inse att det var något som hämmade dem. Att någon hemlighet i 

människans natur hade börjat spela in. Och att detta väckte intresse hos honom. Han 

ställer sig undrande till vad det kan vara som möjligtvis skulle kunna hämma dem. De 

som inte hade några värdsliga skäl för betänkligheter. Han beskriver att man lika gärna 

skulle kunna förvänta sig hämningar hos en hyena som hos dem.64  

 

Det finns en antydan till att Marlow börjar se dessa människor i en ny dager på grund 

av deras förmåga att trotsa svält men att han ändå faller tillbaka på stereotypa 

förklaringar som att de är oförmögna att förutse konsekvenser och att de inte skulle ha 

några hämningar på grund av att de befinner sig i ett mycket tidigare skede i den 

diakroniska framstegslinjen. Väsensskiljaktigheten antyds när Marlow (lite i 

förbifarten) förklarar att de vita levde på konserver och någon enstaka get. Varför inte 

besättningsmedlemmarna tillhörandes lokalbefolkningen också kunde leva på 

konserver förklaras aldrig. Bilden som här målas upp av ”den andre” är av så 

väsensskild art att ”de” inte ens verkar ansetts kunna leva av samma föda som 

européerna. Som ovan nämnts så är bilden av kannibalen högst ”vetenskapligt” 

grundad i en föreställd bild av ”den andre”. Mänskligheten skulle naturligtvis inte 

kunnat ha haft människokött som basföda i sina tidigare ”utvecklingsstadier”. 

Utveckling kräver samarbete och samarbete blir svårt om man äter upp varandra. 

Bilden av ”kannibalen” i Mörkrets hjärta antyder på just detta. Att ”kannibalerna” 

skulle ha människa som basföda. Det är ingen från Marlows sida särpräglad bild som 

ges utan bilden har en ”objektiv” vetenskaplig förankring i en samtida bild och en 
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dikotomisk uppdelning i de som äter människor och de som inte gör det. Frans Fanon 

beskriver i sin bok Svart hud, vita masker hur han stöter på barn i Frankrike som utan 

anledning är rädd för honom. Hur det genom ”den andres” (i detta fall vita människor) 

blick och genom ”den andres” tusentrådiga väv av anekdoter och historier skapats 

honom en självbild. Inte den bild han hade av sin egen kropp och hur den motoriskt 

fungerar med omvärlden, utan hur detta kroppsmotoriska schema attackerades och 

ersattes av ett rasschema baserat på hans hudfärg.65 

 
Jag var på en och samma gång ansvarig för min kropp, ansvarig för min ras, för mina 

förfäder. Jag riktade en objektiv bild mot mig själv, upptäckte min svärta, mina etniska 

särdrag - och möttes av ett öronbedövande larm om kannibalism, mental efterblivenhet, 

fetichism, rasdefekter, slavskepp och framför allt, framför allt: ’Y a bon banania.’66 

 

Det Fanon säger här belyser en aspekt av den stereotypa framställningen som är viktig. 

Reproduktionen av dessa bilder visar inte enbart på att den västerländska vetenskapen 

och dess historia inte är så objektiv som den utger sig för att vara när man börjar syna 

dess sömmar. Reproduktionen av dessa förställda och stereotypa bilder kan få 

förödande konsekvenser för de människor de ämnar ”beskriva”. Inte bara för att det 

koloniala företagandet berövat dessa människor sin mänsklighet genom stereotyper 

och andrefiering, utan det har också berövat dessa människor deras historia och kultur. 

Vilket i sin tur lett till att de endast har tillåtits skapa sig en självbild genom någon 

annans ögon.  

 
Från höger kom en praktfullt primitiv kvinnogestalt gående utmed den solbelysta 

stranden. 

   Hon skred stolt fram med rytmiska, avmätta steg, draperad i randiga fransprydda 

skynken, med svagt klirrande smycken, glittrande och primitiva. Hon höll huvudet högt; 

hennes hår var friserat som en hjälm; benen var lindade med mässingstråd upp till knäna 

och likaledes armarna upp till armbågarna; hon hade en blodröd musch på sin bruna kind 

och otaliga halsband av glaspärlor; bisarra amuletter, gåvor från medicinmän, hängande 

lite varstans och skälvde och blänkte till för varje steg. Hennes utstyrsel måste ha 

motsvarat värdet av åtskilliga elefantbetar. Hon var otämjd och storslagen, vildögt 

magnifik; det fanns något ödesdigert och mäktigt över hennes avmätta gång. Och i 

tystnaden som plötsligt hade sänkt sig över hela detta sorgdränkta land, tycktes den 
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ändlösa vildmarken, det fruktbara och hemlighetsfulla livets varelse tankfullt betrakta 

henne, som om det hade varit bilden av dess egen mörka lidelsefulla själ den såg.67 

 

Den här scenen utspelar sig när Marlow och hans besättning precis skall till att lämna 

Kurtz läger efter att de burit ombord denne svårt sjuke man. Det är här ett av mycket 

få kvinnoporträtt i romanen förekommer.  

 

Ania Loomba definierar skapandet av stereotyper som beskärning av bilder och 

föreställningar till ett mer hanterbart format snarare än som konsekvenser av okunskap 

eller brist på ”korrekta” uppgifter.68 

 
Stereotypens funktion är att befästa en artificiell känsla av olikhet mellan ”självet” och 

”den Andre”69 

  

Det närmast ovanstående citatet från Mörkrets hjärta är ett mycket känt och vida 

citerat avsnitt av romanen på grund av att det bygger på en för imperialismen mycket 

typisk kolonial stereotyp. Nämligen den där kvinnan eller snarare den inhemska 

kvinnan får stå som symbol för hela den kontinent från vilken hon härstammar. Hon 

beskrivs till stor del på ett för det koloniala Afrika och Amerika typiskt manér som 

vild, naken och redo att erövras.70 Rino Zhuwarara tar i sin analys av Mörkrets hjärta 

upp just detta kvinnoporträtt där han menar att hon framställs som en symbol inte bara 

för kontinenten utan också som en symbol för det moraliska förfallet förknippat med 

kontinentens rikedomar som den ”upplyste” européen utsätts för. Själva värdet av 

hennes primitiva glans jämförs med motsvarande värde i elfenben. Hennes otämjda 

storslagenhet antyder det mörker som framkallar primitiva instinkter hos européen. 

Hon är en afrikansk femme fatale [förf:s anm. Betydelse farlig kvinna], den afrikanska 

vildmarkens fresterska.71 Här förekommer det en avvikelse i den stereotypa bilden. 

Hon beskrivs på typiska sätt som vild och naken men hon beskrivs även som farlig och 

syndfullt frestande. Det finns alltså en fara med erövringen. En primitiv lockelse. Men 

detta till trots så säger porträttet ganska mycket om lokalbefolkningens funktion i 
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texten. Det är ytterligare ett exempel bland många där lokalbefolkningen beskrivs i ett 

för sin tid typiskt stereotypt sätt. Deras funktion blir som Loombas definition av 

stereotypen att befästa en känsla av olikhet, att positionera självet i motsats till ”den 

andre”.  
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3. Slutsats, diskussion och sammanfattning 
Denna del är indelad i två avsnitt. I det första kommer en diskussion kring resultatet av 

analysen föras. Här kommer även de didaktiska aspekterna kring undersökningens 

frågeställningar närmare belysas. Det andra avsnittet utgörs av en del där 

undersökningen i sin helhet sammanfattas. 

 

3.1 Diskussion 

Undersökningens analys av synen på ”den andre” i Joseph Conrads Mörkrets hjärta 

visar att bilden som målas upp av afrikaner/afrikanen är ett synsätt rotad i den samtida 

europeiska föreställningen om en dikotomi mellan ”vi” och ”dom”. Afrikanen utesluts 

i romanen från de mest basala mänskliga egenskaper så som personlighet och 

individuell säregenhet. De beskrivs som primitiva i jämförelse med de ”upplysta” 

européerna och där det ändå finns en antydan till fascination inför deras ”kultur” finns 

också ett exotifierande avståndstagande mot den. Den ”afrikanska” kulturen beskrivs 

som ursprunglig, outvecklad, primitiv och farlig och den hotar att fördärva det 

europeiska ”upplysta” sinnet. Att dra det tillbaka in i ”urtiden”. Afrikanerna liknas och 

jämförs ofta med djur och de beskrivs utefter sina fysiska attribut snarare än sina inre 

egenskaper. Det finns en besatthet vid att beskriva dem utefter deras hudfärg och 

romanen använder sig av ett stort antal termer för mörk hudfärg (se analysen ovan). 

Afrikanen utgör en kuliss i berättelsen, en del av sceneriet, en del av naturskildringen.  

 

Bilden som målas upp av afrikanen stämmer på många sätt också överens med den 

samtida europeiska vetenskapens föreställda uppfattning av främmande kulturer. 

Berättelsen målar upp stereotypa uppfattningar om ”den andre” vars främliggörande 

funktioner stämmer överens med den samtida europeiska vetenskapens produktion av 

det binära motsatsskapandet av ”vi” och ”dom”. En dikotomi som även var avgörande 

i skapandet av den ”överlägsna” europeiska självbilden. Zhuwarara menar att denna 

antipatiska uppfattning genomsyrar bilden av ”den andre” i Mörkrets hjärta. Att den 

ger efter för en vanemässig mytbildningsprocess och att den utportionerar myter kring 

afrikanen som använts i exploaterande syfte mot den samme.72  
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Ett exempel på en stereotyp bild som finns med i berättelsen och som undersökningen 

har uppmärksammat är det som behandlar bilden av ”kannibalen” och kannibalism. De 

människor i romanen som ges beskrivningen och epitetet ”kannibaler” är beskrivna på 

ett så väsensskilt sätt i jämförelse med européer att de inte ens verkar var kapabla att 

leva av samma föda som européer. Analysen visar även på denna uppdelning av 

människor i sådana som äter människor och sådana som inte äter människor har en 

stark samtida ”vetenskaplig” förankring. Kopplingen mellan de icke-européer som i 

Europa kallades vildar och antropofagi eller kannibalism var så stark att det var den 

bilden européer var vana vid i beskrivningar av de kulturer som den samtida 

europeiska vetenskapen klassificerade som primitiva och outvecklade. Dessa 

föreställda, stereotypa bilder som ofta förknippades med hudfärg var sociala 

konstruktioner som genom historien skapat och fortsätter att skapa mycket lidande för 

många människor. Den västerländska vetenskapen har spelat en avgörande roll i 

skapandet av dessa föreställningar och den västerländska kulturen, konsten och 

litteraturen har spelat och fortsätter att spela en avgörande roll i förmedlingen och 

reproduktionen av dessa. Det är därför viktigt att ifrågasätta alla former av medier och 

bilder som hjälper till att reproducera dessa föreställningar om ”den andre”.  

 

Analysen har visat att det var denna stereotypa skildring av ”den andre” som den 

läsande europeiska publiken ville ha under den moderna imperialismen och 

kolonialismen. Enligt Loomba fyllde litteratur en central roll genom att befästa 

kolonisatörernas auktoritet. Litteraturen förmedlades (och förmedlas) inte bara i 

samhället på grund av sina inneboende förtjänster utan också som del av marknaden 

och institutioner som utbildningssystemet. Litteratur kan till sin natur vara ideologiskt 

komplex och synkretisk men den kan ändå inte sägas stå över de historiska och 

politiska förlopp i vilken den tillkommer. Litteratur spelade en central roll under den 

koloniala epoken och kan därför vara värdefull vid närmare analys av den koloniala 

historien.73  

 

Joseph Conrads Mörkrets hjärta förmedlar en stark kritik mot det västerländska 

koloniala företagandet. Den synar dess vinstdrivna grymhet och hur detta kan 

korrumpera och fördärva de mest ”upplysta” av sinnen. Men bilden som ges av ”den 
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andre” i detta fall afrikaner är ensidig och grundar sig i fördomar förankrade i 

västerländsk kultur och vetenskap. Afrikaner skildras antingen som primitiva, från 

européen väsensskilda eller (och) som offer. Boken förefaller därför vara lämplig för 

att titta närmare på och analysera de västerländska historiska förlopp och de 

västerländska kulturella yttringar som lämnat en stor del av mänskligheten i lidande. 

Men romanen saknar en väsentlig aspekt av kolonialismen. Den förmedlar en 

europeisk bild, sedd med europeiska ögon. För att vara undervisning i postkoloniala 

perspektiv till gagn borde den också ge en bild från ”motsatt” sida. Skildra en 

mothistoria i relation till den västerländska kolonialhistorien.  

 

Som det nämndes i undersökningens inledning så ska svenskämnet på gymnasial nivå 

ge eleverna möjlighet att använda litteratur:  

 
som källa till självinsikt och förståelse av andra människors erfarenheter, livsvillkor, 

tankar och föreställningsvärldar. Den ska utmana eleverna till nya tankesätt och öppna för 

nya perspektiv.74 

 

Det postkoloniala perspektivet med sin motbild till det eurocentriska perspektivet 

öppnar upp och utmanar därför eleverna till nya perspektiv och tankesätt och kanske 

även förståelse för andra människors och kulturers situationer. Läroplanens 

grundläggande värden säger även att: 

 
Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. […]	
Främlingsfientlighet	och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och 

aktiva insatser.75 

 

Analysen av Joseph Conrads Mörkrets hjärta visar på ett sätt som den postkoloniala 

teoribildningen kan vara undervisning i ämnet Svenska till gagn. Genom att tillämpa 

postkoloniala perspektiv på romanens bild av ”den andre” har en bakomliggande 

eurocentrisk och etnocentriska struktur blottats. Zhuwarara menar att författare som 

Joseph Conrad och texter som Mörkrets hjärta kan vara behjälpliga till att starta en 

debatt kring förtryckta människors öde, men att de inte kan fungera som substitut för 
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de förtrycktas egna röster. Frigörelsediskursen tillhör inga andra än dem själva.76  På 

detta sätt kan romanen vara undervisning kring postkoloniala perspektiv till gagn även 

om den som ovan nämnts bara ger ett ensidigt perspektiv av den koloniala historien. 

Men om romanen används i undervisning utan att belysa den syn på ”den andre” som 

enligt denna undersökning ges, riskerar den att enbart reproducera en andrafierande, 

euro/etnocentrisk bild som inte stämmer överens med läroplanens värdegrund. 

 

3.2 Sammanfattning 

Denna undersöknings syfte var att undersöka synen på ”den andre” ur ett postkolonialt 

perspektiv i Joseph Conrads roman Mörkrets hjärta samt genom denna analys utröna 

huruvida romanen kan vara undervisning kring postkoloniala perspektiv i ämnet 

Svenska på gymnasial nivå till gagn. Genom en närläsning av romanen med fokus på 

den bild som ges av ”den andre”, har analysen visat att en stereotyp och dikotomisk 

bild med förankring i den samtida västerländska vetenskapen och kulturen målas upp 

av ”den andre” i Joseph Conrads Mörkrets hjärta. Detta är en bild och föreställning 

som inte stämmer överens med det nutida svenska skolväsendets grundläggande 

värdegrund. Undersökningen har visat att romanens potential vid undervisning kring 

postkoloniala perspektiv i ämnet Svenska på gymnasial nivå är begränsad på grund ut 

av att romanen enbart skildrar ett europeiskt perspektiv ur den historiska kontexten. 

Om romanen skulle vara undervisning kring postkoloniala perspektiv till gagn borde 

den också ge en motbild/mothistoria, belysa fler perspektiv än det europeiska. Den kan 

fungera som hjälp till att starta diskussioner kring förtryckta människors öde men den 

kan aldrig fungera som substitut för dessa människors egna röster. 
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