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Abstract 

Denna C-uppsats i journalistik heter Författare från den afrikanska kontinenten i pressen – 

framställning under 2012 och 2013 och är skriven av Jonas Carlsson.  

Det har funnits en debatt inom media om hur kulturutövare från Afrika framställs i media. 

Syftet med denna studie är att öka förståelsen för hur författare från den afrikanska 

kontinenten framställs i svensk dagspress på dess nätupplagor, alltså vilka diskurser finns det 

kring dessa författare? Frågeställningarna är: 

Hur framställs författare från den afrikanska kontinenten i den svenska dagspressens 

nätupplagor 2012-2013? 

På vilket sätt får författare från den afrikanska kontinenten komma till tals i artiklarna? 

Hur framträder dikotomin vi/dom i artiklarna och hur leder detta i så fall till 

utestängning/integrering av författarna? 

 

En huvudsaklig teori är postkolonial teori som behandlar hur synen på folk från Afrika har 

sett ut före, under och efter kolonialtiden. Medieteorier som exempelvis att redaktioners 

sammansättning påverkar hur olika folk framställs i media används också i viss utsträckning. 

Central för metoden är Foucaults diskursteori om hur språket används för att forma diskurser. 

För att kunna utröna olika diskurser har flera analyskategorier utvecklats för att fånga olika 

aspekter av framställningen av författare från Afrika, till exempel vad de får representera, 

vilka författare de jämförs med och om de får komma till tals i artiklarna. Utifrån detta avgörs 

om de blir en del av ett ”vi” eller ”dom” och slutligen om de blir integrerade eller utestängda. 

Resultatet av studien är inte entydig. (Svarta) författare från Afrika jämförs ofta med 

varandra och får representera något generellt ”afrikanskt”, men ofta motiveras det med 

relevanta resonemang. Författarna kan ha något gemensamt som Afrikas koloniala historia. 

Det finns dock undantagsfall. Ett annat resultat är att svarta afrikanska författare får 

oproportionerligt litet utrymme i media. Det är ett exempel på att en de utmålas som ”dom” 

och i förlängningen ett utestängande. Denna uppsats är en liten början på ett område där det 

skulle behövas mer forskning. Ett förslag är att gå långt tillbaka i tiden för att se om det går att 

se skillnader och trender i framställningen av författare från Afrika över tid.  
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1. Inledning 

Den 9 maj 2012 publicerade sajten Second Opinion kulturantropologen Sten Hagbergs 

debattartikel Ifrågasätt svenska mediebilder av Afrika. En av mediebilderna han redogjorde 

för var att han ansåg att svenska medier ständigt refererade till författare från Afrika som ”den 

afrikanske författaren” och att författare från kontinenten ständigt jämfördes med varandra 

istället för med exempelvis européer. Sten Hagberg såg det som ett problem att författare så 

lätt generaliserades enbart för att de var från Afrika.  

Denna artikel är ett exempel på en debatt om representationen av författare från den 

afrikanska kontinenten som väckte idén till den här uppsatsen. Ser det ut så här eller är 

verkligheten helt annorlunda? 

Bilden av (svarta) afrikaner och andra svarta har debatterats flitigt i media de senaste åren. 

Debatten om tecknade figuren Lilla Hjärtat, kulturminister Beatrice Asks skärande i en tårta 

föreställande en svart person och representationen av svarta i serien ”Tintin i Kongo” är några 

exempel. Det finns mycket forskning på hur svarta framställs i media, men inte så mycket hur 

de framställs i kulturjournalistik1.  

Enligt postkolonial teori har afrikaner framställts som en anonym massa medan européer 

ofta har setts som individer. Det kan vara så att det generaliseras lättare om människor från 

Afrika. Jag vill se om detta stämmer överens med svensk dagspress när det gäller författare 

från Afrika. Hur författare från Afrika framställs i svensk kulturjournalistik är som sagt ett 

relativt outforskat område. 

I uppsatsen ingår fyra typer eller genrer av journalistik som kan påverka resultatet av 

undersökningen. Det är nyhetsjournalistik, porträtt, essäjournalistik och recensioner. Anna 

Roosvall skriver att ” relationer mellan form och innehåll är centrala i meningsskapandet” 

(Roosvall 2005:70). En nyhetsartikel, som ofta håller en distanserad ton kan uppfattas som att 

den håller en distans till människor från Afrika, när en sådan artikel i själva verket kanske 

alltid håller en sådan distans till människor oavsett vart de kommer ifrån. Porträtt, alltså 

främst intervjuer, påverkar på det sättet att personer får komma till tals väldigt mycket vilket 

kan skapa en närhet till personer. Essäjournalistiken erbjuder ofta en närgången personlig 

                                                           
1 Kulturjournalistik definieras i denna uppsats som journalistik om kultur, i detta fall kan alltså 

en artikel om en författare vara en kulturjournalistisk artikel även om den inte är en del av 

kulturdelen i tidningen. 
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reflektion av personer eller ämnen, vilket kan påverka resultatet på det sättet att det uppfattas 

som att man behandlar personer väldigt nyanserat och nära. Recensioner innehåller mycket 

värdering och jämförelser. Här kan det då vara intressant att se på vilka personer en författare 

jämförs med och på vilket sätt. Det är dessa genrer som kommit med i det material som finns 

med i uppsatsen. Andra genrer som krönikor och ledare har inte valts bort medvetet, utan det 

mest generella kriteriet för att en artikel ska komma med i materialet är helt enkelt att den ska 

behandla författare från den afrikanska kontinenten. 

Poängen med ovanstående resonemang är alltså att väga in de inneboende egenskaper som 

genrer besitter i värderingen av de fynd som görs i undersökningen. Risken är att saker tolkas 

helt fel om inte genreperspektivet vägs in. 

Uppsatsförfattarens intresse för ämnet har sin grund i att han läst Afrikas historia söder om 

Sahara på Stockholms universitet under hösten 2013 och våren 2014. 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att öka förståelsen för hur författare från den afrikanska 

kontinenten framställs i svensk dagspress på dess nätupplagor och kartlägga vilka diskurser2 

det finns kring dessa författare? 

 

Mina frågeställningar blir således: 

Hur framställs författare från den afrikanska kontinenten i den svenska dagspressens 

nätupplagor 2012-2013? 

På vilket sätt får författare från den afrikanska kontinenten komma till tals i artiklarna? 

Hur framträder dikotomin vi/dom i artiklarna och hur leder detta i så fall till 

utestängning/integrering av författarna? 

 

                                                           
2 Diskurser definieras i denna uppsats som ”sociala konstruktioner och som uttryck för olika 

dominerande idéer i samhället”. 
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1.2 Tidigare forskning 

Det har forskats en hel del kring bildandet av dikotomierna ”vi och dom” samt, stereotyper 

och utpekande av ”andra” folk som något ”annorlunda”. En av de mest genomgripande 

verken när det gäller att beskriva detta i svensk press är Utrikesjournalistikens antropologi 

(2005) av Anna Roosvall som jag också delvis använt som inspiration till min metod. Anna 

Roosvall kommer fram till att Utrikesjournalistiken uttrycker vad som är ”normalt” (det 

svenska) och samtidigt pekar ut de ”andra” utanför Sverige som något som ligger utanför det 

”normala”. Journalistiken uppvisar diskursen att det är skillnad på olika folk samt att dessa 

skillnader beror på nationalitet och etnicitet (Roosvall 2005:24-27). 

Intressant nog drar hon också slutsatsen att journalistiken på utrikessidorna bidrar till att 

rättfärdiga en uppdelning mellan en värld av högre skikt och en värld av lägre skikt, samma 

sak som europeiska resenärer och soldater gjorde på 1800-talet för att rättfärdiga 

kolonialismen, eller imperialismen som Roosvall uttrycker det (Roosvall 2005:326). Just en 

eventuell länk mellan föreställningar under kolonialtiden och föreställningar i dagens 

journalistik är något som kommer att tas upp i denna uppsats. 

När det gäller att undersöka generaliseringar och stereotypiseringar inom 

kulturjournalistiken har det inte hittats någon liknande forskning i efterforskningen för denna 

uppsats. Därför är tanken med denna uppsats att delvis fylla ett tomrum i forskningen. 

Mycket av den vetenskapliga synen på dikotomin mellan ”vi” och ”de andra/dom” har sin 

grund i Edward Saids bok om orientalism (1978). Här försöker Edward Said visa på att ämnet 

orientalism som studieämne och den kunskap som samlades in om Orienten var färgad av 

europeiskt tänkande och bidrog till att skapa och upprätthålla dikotomin ”vi/dom”. Detta 

bidrog också till att vidmakthålla europeisk hegemoni och kolonialismen över andra länder. 

Dikotomin kan även appliceras på andra icke-europeiska folk (Loomba 2005:42-45), alltså i 

fallet med denna uppsats om (svarta) afrikaner med författarna Chinua Achebe, Chimamanda 

Ngozi Adiche och Ngugi Wa Thiong´o.  

 

1.3 Teori 

Teorin är till för att understödja både metoden och analysen. En del av teorin används för 

metoden och resonemangen från teorierna vägs ibland in i analysen. 
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1.3.1. Postkolonialism 

Ania Loomba visar i sin bok Colonialism/postcolonialism på de olika dimensionerna i 

postkolonialism som teori. Postkolonialism kan definieras både som en del av den koloniala 

dominansen och arvet efter kolonialismen (Looba 2005:16). Det handlar alltså både om 

strukturer som skapades under kolonialismen och de spår av dessa som syns än idag. Därför 

går teorin att applicera på den här studien, där det bland annat undersöks om den koloniala 

synen på (svarta) afrikaner finns kvar i den nutida svenska kulturjournalistiken.  

Ania Loomba visar bland annat på hur dikotomin mellan ”vi” och ”de andra” konstruerats 

av européer både före, under och efter kolonialtiden. Afrikaner och andra koloniserade folk 

blev inte enbart offer för stereotyper, utan man delade upp koloniserade folk i stora grupper, 

till exempel ”afrikaner” istället för européerna som sågs som individer (Loomba 2005:49). 

Edward Said nämner exempel där araben fått sin individualism utraderad och beskrivs som ett 

kollektiv (Said:353) och att afrikaner setts som ett stort kollektiv (Said:352). 

Detta kan vara grunden till att afrikaner möjligen generaliseras i dagens svenska press. 

Afrikaner ses då inte som individer och får istället exempelvis representera en hel kontinent 

som ”den afrikanske författaren”. Edward Said nämner exempel på att man inom den 

västerländska forskningen gjort ”väldiga geografiska områden till hanterliga och 

manipulerbara enheter” (Said 2004:208). I detta fall nämner Said Europa kontra Asien, men 

samma princip kan gälla om Afrika, alltså att man förenklar ett stort geografiskt område för 

att göra det mer hanterbart. 

Said betonar att människan alltid delat upp världen i regioner med tilldelade egenskaper som 

skapar en skillnad. Han menar också att européer beskrivit Europa som den starke i 

förhållande till den del av världen som beskrivits, i Saids fall Orienten (Said 2004:112) och i 

denna uppsats fall (möjligen) Europa/Västvärlden gentemot Afrika. 

Said menar att dikotomin vidare skapar föreställningar om andra icke-europeiska folk. Om 

Europa exempelvis står för utveckling och det rationella, står andra världsdelar för det 

motsatta (Loomba 2005:45). Said menar att uppdelningar mellan ”vi och dom” betonar 

betydelsen av uppdelning mellan människor och är generaliseringar som skapar polarisering 

(Said 2004:120). ”Vi/dom” är alltså inte olika men jämbördiga parter utan olika och ej 

jämbördiga parter. 
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Just uppdelningen mellan ”vi och dom” är av stor betydelse för uppsatsen. Det är uttryck 

för eller avsaknaden av denna dikotomi som det letas efter i de artiklar som ligger till grund 

för uppsatsen. Detta kan i sin tur leda till processer om utestängning/integrering som gås 

igenom mer utförligt längre ned i teorin och metoden. Slutsatser om utestängning/integrering 

tas upp i slutdiskussionen. 

Edward Said tar upp en viktig punkt som är av stor vikt för denna uppsats. Synen på 

människor kan legitimeras genom viktiga institutioner som företag, organisationer och institut 

för ett forskningsområde. I Saids fall är det orientalism, som studieämne institutionaliserat på 

universitet, som skapar synen på araber (Said 2004:446). I denna uppsats fall skulle 

institutionerna vara tidningarna som beskriver något om afrikaner.  

Beskrivningen av ”vi/dom” måste alltid sättas in i perspektiv och kontext. Detta för att 

förhindra att förhastade slutsatser dras om att enbart för att någon beskrivs på ett 

generaliserande sätt, så är det exkluderande. Richard Dyer brukar skilja på sociala typer, 

”social types” och stereotyper. De sociala typerna kan beskrivas på ett generellt sätt, men 

beskrivs på ett inkluderande sätt i samhället. Stereotyper beskrivs som något annorlunda, 

utanför samhället (Dyer 2004:248). 

Som Dyer beskriver ”typifierar” människor allting i samhället för att lättare förstå samhället 

(Dyer 2004:246). Därför blir det lätt att dra slutsatser om någon som exkluderad enbart för att 

personen beskrivs på ett visst sätt. 

Loomba skriver att en dikotomi under kolonialismen kunde bestå i att civilisation 

förknippades med det vita och det svarta med det barbariska. Hon skriver också att europeiska 

föreställningar om svarta och afrikaner fanns långt innan kolonialismen (Loomba 2005: 53-

54). Den postkoloniala teorin som beskriver hur ”vi och dom” konstruerats före, under och 

efter den koloniala perioden är ovärderlig för att förstå den omgivande kontexten till varför 

afrikaner kan generaliseras och stereotypiseras. 

Det ska betonas att det inte är så enkelt att om någon beskrivs som ”afrikansk” författare är 

det något som kan spåras till en generalisering av afrikaner. I vissa fall kan det vara befogat 

att jämföra författare från den afrikanska kontinenten. De kan till exempel båda beskriva ett 

kolonialt förflutet och ha mycket gemensamt som gör att en jämförelse är befogad. 

En idéströmning som kom starkt i Afrika under och som ett resultat av kolonialismen var 

pan-afrikanism, alltså idén att afrikaner över hela kontinenten ska hålla ihop gentemot 
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kolonialmakterna. Pan-afrikanismen var en protest mot kolonialismen och de rasistiska 

idéerna i Europa på 1800-talet (Boahen 2011:20-23). Den pan-afrikanistiska kongressen i 

Manchester brukar ses som ett viktigt avstamp för avkoloniseringen av Afrika, där framtida 

ledare som Jomo Kenyatta och Kwame Nkrumah utarbetade strategier för att bli fria från 

kolonialmakterna (Boahen 2011:92). Pan-afrikanism kan ses som en motsvarighet till den 

europeiska nationalismen, fast den afrikanska gemenskapen alltså sträcker sig över hela 

kontinenten (Loomba 2005:176). 

Flera författare från Afrika tog till sig den pan-afrikanska tanken, vilket gjorde att många 

författare än idag kan se sig som pan-afrikanister. En sådan gemenskapskänsla över 

kontinenten kan avspegla sig i författarskapet och då kan det vara relevant att prata om olika 

”afrikanska författare”.  

Négritude var en idéströmning i den franska kolonialvärlden med start under 1930-talet 

som handlade om att upphöja de svartas kultur och Afrika som kontinent. Négritude och andra 

liknande rörelser menade att den europeiska kolonialmakten och Europa på andra sätt aktivt 

arbetat för att ta ifrån Afrika dess historia och få afrikaner att ses som ”barbarer”. Bland annat 

ska Egyptens och Nubiens intellektuella bidrag till Europa ha förnekats för att hålla Europa 

”rent” rasmässigt (Kelley 2000: 20-23). Litterärt hade denna rörelse några stora namn som 

Aimé Césaire från Martinique och den senegalesiska poeten Léopold Sédar Senghor (Kelley 

2000:11). Samma sak gäller här som med pan-afrikanism. Afrikanska författare kan ha 

inspirerats av idéströmningarna och därmed ha gemensamma drag som gör det relevant att 

jämföra dem. Både pan-afrikanism och négritude upphöjde ”det svarta” och speciellt det 

”afrikanskt svarta” som en speciell kulturell yttring i positiv mening (Loomba 2005:176). 

Benedict Andersson pratar om nationer som en föreställd gemenskap (imagined 

community) i samband med nationen, men Ania Loomba använder även detta uttryck för 

etnicitet (race), eftersom det är gemenskaper som både binder samman en grupp och 

exkluderar andra. Hon tar också upp exempel där ras och nation flitigt vävts samman och där 

nation sätts som ett uttryck för ras (Loomba 2005:102-103). Just att nationerna i Afrika är 

skapade som ett resultat av européernas gränsdragningar under kolonialismen gör att få 

representera ett land istället för som ”den afrikanske författaren” inte nödvändigtvis är bättre. 

I analysen ska detta problematiseras så mycket som möjligt.   
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1.3.2. Michel Foucaults diskursteori 

I denna uppsats används Michel Foucaults diskursteori som metod för att hitta tendenser till 

diskurser om afrikanska författare i svensk dagspress (nätupplagorna). Enligt Foucault är en 

diskurs en social konstruktion av verkligheten (Roosvall 2004:74). Foucault menar att makten 

inte bara agerar begränsande för människor genom att sätta upp gränser, utan fungerar även 

produktivt genom att producera kunskap, alltså det som tas för att vara sant, nämligen 

diskurser (Hörnqvist 2012:59). Foucault pratar om att makt, diskurser och kunskap hänger 

ihop. De maktrelationer mellan människor och kunskaper som skapas normaliseras genom 

diskurserna (Hörnqvist 2012:66). 

Foucault menar att det skapas hierarkier som normaliseras i diskurser. För den här 

uppsatsens del är ”utestängning/integration” ett viktigt begreppspar (Hörnqvist 2012:67-68) 

som är en del i att normalisera dessa diskurser. I detta fall kan vissa författare utestängas eller 

integreras. Utestängning kan ofta bli ett resultat av att några beskrivits som ”dom”. De 

integrerade är ofta de som hamnar inom gemenskapen som ett resultat av ”vi”. De som är 

integrerade respektive utestängda kan alltså bli ett resultat av ”vi/dom” där makten hos de 

som beskriver världen spelar en stor roll. Makten i detta fall är tidningarna som besitter en 

stor beskrivningsmakt av världen. ”Utestängning/integration” är alltså ett viktigt begreppspar 

som är ett resultat av beskrivningar av ”vi/dom”. Lite mer om dessa begrepp framgår av 

pedagogiska skäl i metodavsnittet för att läsaren ska ha detta begrepp i färskt minne när 

analysen avhandlas. 

Michel Foucault menar att ideologier framstår som sanna när han pratar om en 

sanningsregim, eller den engelska termen ”regime of truth” (Fiske 2000:55). Sanningsregimen 

är ett sätt att se på verkligheten som har fått tillräcklig makt för att ses som sanningen. Med 

andra ord har en version av sanningen fått så pass stor spridning och vunnit legitimitet hos 

folk som den enda sanningen att den har sanningseffekter, ”truth effects” (Fiske 2000:55). Att 

afrikaner möjligtvis ses som en homogen grupp är i den här uppsatsens fall ett sätt att se på 

verkligheten som kan ha nått så pass stor status att det blir sanningen för många människor. 

Anna Roosvall skriver om att journalistiken förväntas vara objektiv och tala sanning 

(Roosvall 2005:67-68). Detta kan således göra journalistiken farlig och förstärka ”vi/dom”-

tänkandet om det är den diskursen som produceras i media som ”sanningsenlig”.  Men det är 

viktigt att påpeka att Foucault inte tror på att makt manifesteras från toppen i hierarkin till 
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folket i botten, utan makten kommer till i den ständiga interaktionen mellan människor i 

vardagslivet (Loomba 2005:47). 

Även om man använder sig av ett teoretiskt ramverk inspirerat av Foucault gäller det att 

vara öppen för att andra teoretiska ramverk kan göra andra fynd, som dessutom kanske är mer 

sanna. Det gäller att göra sitt ramverk öppet för kritisk granskning och kunna jämföra detta 

med andra ramverk (Fiske 2000:63). 

I denna anda kan det också vara bra att redovisa att Foucaults teorier fått kritik för att den 

skulle vara euro-centrisk och inte ha tagit hänsyn till det koloniala och post-koloniala 

samhället, där just den här dikotomin ”vi/dom” ingår, vilket skulle försvåra det för mig att 

använda Foucaults teorier också i min kontext. Bland annat så menar kritikerna att Foucault 

bygger sina antaganden på händelser och forskning specifik för Europa (Loomba 2005:49-

50). Däremot bygger Edward Said, som lagt grunden för mycket av den postkoloniala teorin, 

mycket av sin forskning på Foucaults teorier och det skulle i så fall innebära att hela den 

postkoloniala teorin är fel i grunden. Det går att använda Foucaults teorier åtminstone för 

syftet i den här c-uppsatsen vilket förhoppningsvis kommer att framgå tydligt. 

Även andra författare kan ge förståelse för hur föreställningar om olika saker produceras i 

media. En teoretisk ram som förklarar föreställningar om etniciteter i media skriver Stuart 

Hall ett kapitel om i Gender, race and class in media: a critical reader (2011). Hall skriver 

om att det inom media produceras idéer och ideologier om samhället och dess olika grupper. 

Dessa idéer produceras omedvetet och kollektivt genom olika texter i medieflödet (Hall 

2011:81-82). Hall definierar ideologier så här (Hall 2011:81): 

”I am using the term ideology to refer to those images, concepts and premises which provide 

the frameworks through which we represent, interpret, understand and ´make sense´ of some 

aspect of social existence… …But language, broadly conceived is by definition the principal 

medium in which we find different ideological discourses elaborated”. 

Hall menar att idéerna som produceras framstår som naturliga och givna samt att media är 

en väldigt kraftfull källa när det gäller föreställningar om etnicitet, eller ”race” som han 

skriver (Hall 2011:82-84). 

Stuart Hall nämner idéer och ideologier, men Teun A. Van Dijk kallar detta diskurser (Van 

Dijk 2000:33-42). För Van Dijk är en diskurs det sätt på vilket ideologier, människors 

samlade idéer och attityder i specifika grupper, uttrycks (Van Dijk 1998:27). Han menar 
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också att diskurser om andra etniska grupper än vita skapas i media och lätt blir tagna för 

givna utan att det för den skull är en uttalad rasism. Detta blir en dold rasism. Stuart Hall för 

ett liknande resonemang och kallar föreställningarna ”omedvetna”. Van Dijk nämner också 

det kraftfulla i medias roll när det gäller föreställningar om etniciteter (Van Dijk 2000:36). 

Van Dijk påpekar att media är uppbyggt så att många av journalisterna och andra verksamma 

i media är vita (Van Dijk 2000:37), vilket kan påverka hur etniciteter framställs. Erfarenheter 

från andra etniska grupper blir då uteslutna och diskurser om olika etniciteter kan leva vidare. 

John Fiske menar också att ”det vita” har en tendens att normaliseras inom journalistiken och 

bli det som uppfattas som normalt (Fiske 2000:65). 

 

1.4. Metod 

Det finns flera sätt att genomföra diskursanalyser på och dessutom flera sätt att definiera 

diskurs. Men ett gemensamt drag för dessa är att en diskurs är sättet på vilket ett språk 

används och i vilket specifikt sammanhang språket används (Garrett & Bell 1998:2). 

Foucaults diskursteori som redan avhandlats i teoriavsnittet är de tankegångar som ligger till 

grund för uppsatsens metod.  

Nedan avhandlas ett par varianter för hur man kan göra en diskursanalys. Metoderna 

kommer inte att diskuteras i detalj, men gås igenom för att visa på att det alltid finns flera 

möjligheter att genomföra diskursanalyser på. Det kan säkert gå att göra även på ämnet i 

denna uppsats och skulle eventuellt kunna påverka de resultat som uppsatsen kommer fram 

till. För att kunna säkerställa resultaten till 100 procent skulle uppsatsen behöva göras om 

flera gånger med olika metoder. Längre ned framkommer vilken metod som används i 

uppsatsen. 

En framstående teoretiker inom kritisk diskursanalys (CDA) är Teun A. van Dijk (Garrett 

& Bell 1998:7). Van Dijks metod går ut på att först identifiera ideologier och sedan se på 

vilket sätt de uttrycks i diskurser (för Van Dijks definition av ideologi och diskurser se 

teoriavsnittet). 

En ideologi behöver inte uttryckas direkt i diskursen som en allmän åsikt. Van Dijk nämner 

exempelvis att om någon nämner att ”kvinnor är mindre kompetenta” är detta en åsikt i en 

diskurs grundad i manlig chauvinistisk ideologi (Van Dijk 1998:26). Men något kan vara 

specifikt uttryckt om en person, situation etc. Detta är då kontextbundet och tar sig uttryck i 
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olika mentala modeller, ”mental models” (Van Dijk 1998:26-27). Modellerna är människors 

subjektiva åsikter och upplevelser om olika saker och förklarar varför diskurser är 

konstruerade. Van Dijk länkar ihop ideologi, mentala modeller och diskurs till det som 

slutligen uttrycks i en text. Denna uppsats har tagit intryck av vikten av att kontextualisera 

från Van Dijk och även en del teori, men följer inte metodens terminologi och metodologi. 

En annan inflytesrik diskursanalytiker är Norman Fairclough som fokuserar på att analysera 

språk, diskurs och makt (Garrett & Bell 1998:11). Fairclough tittar bland annat på mikro- och 

makroanalyser av textstrukturer, hur texten är konstruerad och distribuerad och relationen 

mellan diskurs, makt och ideologi. Även om inte uppsatsen följer Faircloughs terminologi tar 

Fairclough också intryck av Foucault (Garret & Bell 1998:11-12). Metoderna ovan fokuserar 

alltid på hur språket används för att uttrycka en ideologi eller idé i samhället. 

Metoden i denna uppsats utgår från Michel Foucaults diskursteori med visst intryck av Van 

Dijk. Michel Foucault skilde på arkeologisk metod och genealogisk metod. I den arkeologiska 

metoden tar man reda på hur olika diskurser framträdde vid en viss tidpunkt. Här ingår 

utestängningsmekanismer som är en viktig del av uppsatsen (Bergström & Boréus 2005:309-

310). Genealogisk metod går ut på att se tillbaka i historien och se hur diskurser är utformade 

och hur de hänger ihop genom historien för att man ska förstå nuet (Bergström & Boréus 

2005:310-311). Denna uppsats är en blandning av dessa metoder då utestängningsmekanismer 

delvis används för att förklara beskrivningar av afrikaner idag, men det undersöks via den 

postkoloniala teorin även hur historien format synen på afrikaner förr och hur den kan ha 

påverkat tendenser till diskurser i dagens tidningar på nätet.   

 Hur man talar om afrikaner inom varje innehållskategori nedan är en del av skapandet av 

de olika tendenser till diskurser som förekommer. Då Foucault själv inte ställde upp några 

kriterier för hur en metod ur hans synvinkel kan se ut måste varje akademiker som skriver om 

Foucault ”uppfinna” en egen metod. Då Foucault menade att diskurser kommer till genom 

språket (Nilsson 2008:65-66) har det skapats innehållskategorier som förhoppningsvis fångar 

olika språkliga dimensioner i artiklarna. Innehållskategorierna som döpts till röster respektive 

närhet/avstånd till händelse/förlopp är inspirerade av Roosvalls kategorier med samma namn 

från hennes bok Utrikesjournalistikens antropologi (Roosvall 2005:81-83). Kontextkategorin 

har sin utgångspunkt i Teun A. van Dijks resonemang om vikten av att kontextualisera. De två 

andra kategorierna, representation och jämförelser, nedan är nya ”uppfinningar” för denna 

uppsats. Poängen med att välja just dessa kategorier är för att de kan passa bra för den studie 
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som bedrivs här. En närläsning av materialet innan uppsatsens tillkomst gjorde att dessa 

kategorier framstod som de mest fruktbara.  

Enligt Michel Foucault skapar diskurserna ett språk om hur man talar om ett visst ämne vid 

en viss tidpunkt och man måste också sätta in diskurserna i sitt historiska sammanhang 

(Roosvall 2005:33-34). Det är här postkolonial teori om hur afrikaner beskrivits av européer 

genom tiderna till stor hjälp, både före, under och efter kolonialismen. 

För att kunna kategorisera artiklarna och kunna besvara frågeställningar utgår denna 

uppsats från nedanstående innehållskategorier och besvarar frågorna inom varje kategori. Det 

som söks efter är främst explicita, alltså det manifesta som står i texterna. Det kan vid något 

enstaka tillfälle tas upp något implicit om det är av stor vikt för uppsatsen, men 

innehållskategorierna är främst utformade för att leta efter det manifesta, alltså det som tydligt 

uppenbarar sig för läsaren. Det är alltså inte frågan om det implicita, det som ligger dolt 

bakom meningar. 

Innan det gås igenom i detalj vilka dessa innehållskategorier är ska läsaren påminnas om 

Michel Foucaults begreppspar ”utestängning/integrering” är ett viktigt led i fastställandet av 

vilka tendenser till ”vi/dom” som framträtt i materialet. I individers relationer mellan varandra 

skapas strukturer som normaliseras ”genom att omväxlande utestänga och innesluta individer 

i förhållande till specifika grupper, privilegier eller positioner” (Hörnqvist 2012:67). I denna 

uppsats tolkas i analysen först vilka tendenser till ”vi/dom” som framgår och det dras sedan 

slutsatser i slutdiskussionen om beskrivningarna av författarna fungerar integrerande eller 

utestängande. Förekomsten eller frånvaron av uppdelningar i ”vi” och ”dom” i 

innehållskategorierna fungerar som operationaliseringar, det vill säga det är indikatorer på 

utestängning/integrering som tas upp i slutdiskussionen. I den sammanfattande analysen 

kommer även de olika genrernas påverkan på resultatet att tas upp, det vill säga de genrer som 

redogjordes för i inledningen. Nedan följer innehållskategorierna i detalj för att läsaren ska 

förstå vad som eftersöks i artiklarna. Utestängning/integrering beskrivs också i detalj i slutet 

av kapitlet.  Ha också i åtanke att olika genrer inom journalistiken kan påverka resultatet av 

tolkningen. 

Representation: Får författaren representera sig själv, sitt författarskap, ett land, en kontinent 

eller något annat, till exempel en litterär stil eller ett språk? Det kan till exempel, men behöver 

inte indikera en generalisering om författaren får representera en stor kontinent. Det kan 

markera ett ”vi/dom” om folk ses som en stor massa från en annan kontinent och inte 
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individer, medan andra människor eventuellt ses som just individer och beskrivs mer 

nyanserat. Detta är komplext och kommer att behandlas som en komplex företeelse i 

uppsatsen genom beaktande av att till exempel vissa idéströmningar hos författare kan 

motivera en generalisering. 

Kontext: Teun a. Van Dijk menar att för att förstå en text och diskurs måste man förstå 

kontexten. Van Dijk lyfter fram exempel som genre, typ av publik som tilltalas, 

artikelförfattarens utgångspunkt etc. (Van Dijk 1998:62). Ett exempel på en viktig kontext i 

uppsatsens fall är pan-afrikanism som kan göra att vissa ”afrikanska” författare jämförs med 

varandra för att de har ett gemensamt författarskap utifrån den rörelsen. Då blir det relevant 

att jämföra dessa. Den här kategorin är till för att kontextualisera för att så få feltolkningar av 

materialet som möjligt ska uppstå, men även för att ge ett större djup åt uppsatsen. Om inte 

kontexten framgår blir det lätt en ytlig betraktelse. 

Jämförelser: Vilka författare jämförs författaren med? Är det författare från samma land eller 

jämförs de med författare från en hel kontinent, större landmassa eller från andra delar av 

världen? Om de jämförs med författare från samma kontinent kan det, men behöver inte, tyda 

på att ”alla därifrån är likadana” och ”en stor massa”. Om alla dras över en kam kan det tyda 

på ett utpekande av ”de andra” till skillnad från ”vi” som är ”normala”. 

Röster: Vilka får tala, är det artikelförfattaren själv eller får författaren tala? På vilket sätt 

kommer författarna till tals? Om inte författaren får tala kan det bli en anonymiseringstendens 

och leda till att de ses som några ”andra” av mindre vikt. 

Närhet/avstånd till händelse/förlopp: Görs rapporteringen om en händelse i närhet/avstånd 

till händelse/förlopp? Om det till exempel tar lång tid innan det skrivs om något som hänt kan 

det tyda på en låg prioritering och att man helt enkelt inte bryr sig om en grupp människor 

som ses som en stor massa, till exempel ”afrikaner” och människor delas då upp i ett ”vi 

européer” mot ”dem” (afrikaner). Det kan också vara så att något beskrivs med en ”distans” 

till det som rapporteras om, att det som rapporteras om känns avlägset, något om ”dom där 

borta”. En mer ”nära” beskrivning kan skapa mer av ett ”vi”. 

Tolkningen kommer gå till så att innehållskategorierna används för att fastställa vad det är 

som eftersöks, alltså till exempel en jämförelse med andra författare. Sedan avgörs det om 

denna jämförelse tyder på ett markerande av ”vi/dom”. Det ger en typ av tendens till diskurs. 

Diskursen kan vara att en svart afrikansk författare jämförs med flera vita västerländska 

författare. Detta skulle kunna tyda på en integrerande faktor (utestängning/integrering tas upp 
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i slutdiskussionen), alltså att det bildats ett allomfattande ”vi” utan utestängning. Alla kan då 

jämföras med varandra oavsett hudfärg eller geografisk hemvist. 

Exempel på utestängningsmekanismer som Foucault nämner är om något är förbjudet eller 

inte, om det inte betraktas som en tradition eller är en tradition, om något är ”sjukt” eller inte 

osv. (Bergström & Boréus 2005:311). Om en författare från Afrika inte jämförs med 

västerländska författare skulle denna process kunna leda till en utestängning. Då betraktas 

dessa författare som utestängda från en gemenskap, ett ”vi”. Men om en afrikansk författare 

jämförs med afrikanska författare och det ges en relevant förklaring kan det bli integrerande. 

Om något/någon i kategorin representation betraktas som ”afrikanskt/afrikansk” utan en 

relevant förklaring kan detta markera ett ”vi mot dom” där dom är de från Afrika och som är 

annorlunda. Men ges en relevant förklaring, till exempel en historik med kolonialism, behöver 

inte detta markera ett ”vi/dom” utan snarare vara en nyanserad och initierad berättelse om 

varför något kan betraktas som ”afrikanskt”. 

När det gäller innehållskategorin röster kan det tyda på tendenser på ”vi och dom” om 

afrikanska författare hörs lite genom att de inte citeras ofta, om någon västerländsk författare 

får tala för dem eller inte osv. När det gäller närhet/avstånd till händelse/ förlopp kommer det 

betraktas som ett ”annangörande” och en uppdelning mellan de som är värda mer 

uppmärksamhet och de som är värda mindre uppmärksamhet om artikeln publiceras långt 

efter den händelse som sker, till exempel ett boksläpp eller om en person gått bort osv.  

Kort sagt, när något delas upp mellan ”vi och dom” blir detta tendenser till diskurser om 

vad som betraktas som normalt eller inte, ungefär som Foucault beskriver vad som är 

förbjudet och tillåtet osv. Är det ”afrikanska” en del av något ”normalt” eller betraktas det 

som ett ”dom” i dikotomin ”vi/dom”?  

Varför ”vi/dom” har uppstått får naturligtvis förklaras av teorin i denna uppsats, till 

exempel att svarta människor hamnat i ett underläge gentemot vita både före, under och efter 

kolonialismen, att svarta till exempel setts som en ”massa” istället för individer. Detta hör 

hemma i den postkoloniala teorin. 

Tolkningen sker i flera led. Först, främst i recensioner, har artikelförfattaren gjort en 

tolkning av det som författaren skrivit. Uppsatsförfattaren gör i sin tur en tolkning av 

materialet. Då letas det efter det manifesta, det explicita i texterna och det avgörs om det är 
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fråga om en markering av ”vi och dom”. I slutdiskussionen avgörs det om diskurserna 

fungerar integrerande eller utestängande. Nedan syns schemat för tolkningen. 

 

Artikelförfattaren tolkar författaren>Uppsatsförfattaren tolkar artikelförfattarens 

texter, vi/dom ett viktigt begreppspar>I slutdiskussionen tolkas analysen och det dras 

slutsatser om integration/utestängning 

 

Uppsatsens intresse riktar främst in sig på hur afrikaner och andra icke-européer oftast ses 

som stora grupper, medan européer mer ses som individer. Tesen är att beskrivningar av 

afrikaner då blir mer generaliserande och sveper över stora landområden. Det är med denna 

utgångspunkt innehållskategorierna är uppställda. Det är viktigt för transparensen att man 

förstår detta, att det är just denna typ av generaliseringar uppsatsen försöker undersöka om det 

förekommer i beskrivningen av författare från Afrika. För att andra personer ska kunna göra 

om undersökningen med samma resultat, så måste man förstå dessa utgångspunkter. Det är 

förmodligen inte det att afrikaner beskrivs som stereotyper (det kan naturligtvis förekomma 

och kommer i så fall att tas upp), men möjligtvis blir de mer anonymiserade genom att 

beskrivas mer som en stor grupp eller inte får föra talan i artiklarna. 

  

1.4.1. Metodens problematik  

Ett problem med metoden är att tolkningen av materialet i flera fall är en tolkning av något 

som redan blivit tolkat. Exempelvis en bokrecension är en tolkning av vad en författare redan 

skrivit och sedan ska uppsatsförfattare tolka det som bokrecensenten skrivit. Denna uppsats 

syfte är dock att tolka vad artikelförfattaren skriver och kontextkategorins syfte är just att vara 

som ett hjälpmedel och förtydliga om det exempelvis är en bokrecension som ska analyseras. 

Att vara så transparent som möjligt med uppsatsens problem kan vara det bästa sättet för 

läsaren att kunna förstå uppsatsen och dess förutsättningar. 

Att välja en tolkande metod som i denna uppsats för med sig att den person som ska tolka 

också för med sig sina egna förförståelser om ämnet. Tolkningen påverkas av tolkarens 

utbildning, sociala sammanhang den rör sig i, uppfattning om världen osv. Därför blir varje 

tolkning individuell. Samtidigt är tolkaren beroende av sin förförståelse för att överhuvudtaget 
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kunna göra en tolkning (Bergström & Boréus 2005:25). Det är alltså en förutsättning för för 

att överhuvudtaget komma fram till ett resultat. Därför är också innehållskategorierna styrda 

så att uppsatsförfattaren letar efter det explicita, en avgränsning görs i vad uppsatsen vill säga. 

En risk med att ha en för styrd metod är att man istället missar resultat som hade varit 

värdefullt för uppsatsen. 

En risk med en Foucault-inspirerad metod är att teorin blir så styrande att det är lätt att hitta 

diskurser och maktförhållanden vart man än letar (Alvesson & Sköldberg 2008:377-378). I 

denna uppsats kommer därför analytiska slutsatser i slutdiskussionen om något är integrerat 

eller utestängande behandlas med försiktighet. Samtidigt förs slutsatserna utifrån flera 

tendenser från flera citat i materialet. Detta gör att det ändå i en viss utsträckning går att säga 

flera relevanta saker om resultaten. Det finns en medvetenhet om att detta är en tolkande, 

kvalitativ uppsats som kan vara påverkad av vem som skriver uppsatsen. Ambitionen är 

naturligtvis att utföra analysen och komma fram till så ”objektiva” resultat som möjligt. 

 

1.5. Material 

Det har valts ut artiklar som publicerats under 2012 och 2013 om författare från den 

afrikanska kontinenten på tidningarna Svenska Dagbladet, Aftonbladet, Dagens Nyheter och 

Expressens nätupplagor. 

 Artiklarna i materialet är de artiklar om författare från Afrika under tidsperioden som har 

hittats för denna uppsats. Det är totalt 18 artiklar. Det som är bra med materialet är att det är 

fördelat på tre svarta författare (Ngugi Wa Thiongo, 1 artikel, Chinua Achebe, 3 artiklar och 

Chimamanda Ngozi Adichie, 6 artiklar), två vita sydafrikanska författare (Niki Daly, 1 artikel 

och Deon Meyer, 1 artikel) och två författare födda i Nordafrika (Abdellah Taia, 4 artiklar och 

Albert Camus, 2 artiklar). Dessa möjliga jämförelsepunkter kan ge ett djup i uppsatsen. Albert 

Camus är dessutom en fransman född i Nordafrika, så där finns ytterligare en möjlig 

jämförelseaspekt. 

Sökningen efter materialet har helt enkelt gått till så att det har sökts på tidningarnas 

nätupplagor efter material. Denna sökning pågick under några månader i början av 2014 och 

trots tiden som lades ned på att leta efter artiklar är dessa de enda som hittats. 
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En svaghet med materialet är att fördelningen mellan författarna gällande antalet artiklar är 

så olika, vilket försvårar jämförelser. Till exempel, de vita sydafrikanska författarna har totalt 

två artiklar, medan de svarta författarna har totalt 10 artiklar. En jämförelse mellan författarna 

som grupp blir då baserad på detta material. Men det är som tidigare nämnt det material som 

hittats för tidsperioden 2012-2013 och det är det som finns att utgå ifrån. Att medvetenheten 

om detta finns i bakhuvudet är dock viktigt. 
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2. Analys 

Analysen är uppdelad i två delar. Den första delen är en analys utifrån de enskilda författarna 

och den andra delen görs utifrån innehållskategorierna och fungerar samtidigt som en 

sammanfattande analys av analysens första del. Detta görs för att öka transparensen så att 

läsaren kan se resonemanget från flera vinklar. Innehållskategorin Kontext kommer inte att 

finnas som en rubrik i det andra analysavsnittet, eftersom den kategorin finns som ett 

hjälpverktyg till de andra kategorierna. Kontexten kommer att finnas med i förförståelsen vid 

analysen. 

 

2.1. Analys utifrån författarna 

Den första delen är alltså en analys utifrån författarna. Varje författare har fått en underrubrik 

för att läsaren lättare ska kunna orientera sig genom uppsatsen. Förhoppningen är att detta ska 

göra texten mer överskådlig.  

 

2.1.1 Ngugi Wa Thiong´o - en kenyansk författare 

Den kenyanske författaren Ngugi Wa Thiong´o beskrivs i artikeln Skimrande memoarer från 

Svenska Dagbladet den 18 augusti 2012, vilket också är den enda artikeln om honom som är 

med i materialet. Artikeln är en recension av översättningar av hans böcker Drömmar i krigets 

skugga och En blomma av blod. 

Representation: En bakgrund ges till hans författarskap och artikeln är en recension som på 

djupet beskriver hans böckers förhållande till Kenyas koloniala erfarenhet. Så här avslutas 

recensionen. 

 

”Ngugi wa Thiong’o pendlar mellan den konkreta nivån och en principiell analys. Det som i 

romanerna hotar att fastna i det pseudokonkreta behåller därmed sin reella förankring, och 

kritiken blir än skarpare genom den friska iakttagelse som präglar de gripande och 

inkännande minnesbilderna. Att alltid göra sitt bästa blir den idé som löper genom Ngugis 

barndomsskildring. 
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Det vore dock fel att spela ut den skimrande memoarboken mot mindre lyckade tendenser i 

Ngugi wa Thiong’os romaner. Minnesbilderna kan inte ersätta den gestaltade erfarenheten, 

de kan däremot förtydliga den”. 

 

Artikeln beskriver alltså Kenyas koloniala erfarenhet. Artikeln beskriver författarskapet 

med flera nyansskillnader, med författarens egna ord att det pendlar mellan en ”principiell 

analys” och ”konkret nivå” Recensenten har verkligen gått på djupet för att förstå författarens 

texter. Fram träder författaren som individ och inte som någon anonym ”massa”, det utmålas 

inget ”dom”. Ngugi Wa Thiongo´o får representera Kenyas koloniala förflutna, vilket 

exemplifieras under kontext, och sitt författarskap. På ett generellt plan fungerar denna 

nyansering av författaren så att det inte bildas något ”dom”. Att det blir så ingående och 

värderande kan naturligtvis ha att göra med att det är en recension. 

 

Nedan beskrivs Thiong´o som en möjlig Nobelpriskandidat. 

 

”Ngugi wa Thiong’o är en författare som brukar nämnas i förhandsspekulationerna om 

Nobelpriset. Frågan är dock om han någonsin varit en kandidat i Svenska Akademien, eller 

om hans namn stadfästs blott genom att traderas i pressen. Om det vet vi ännu ingenting”. 

 

Han beskrivs ovan som en möjlig Nobelpristagare, men samtidigt ifrågasätts hur pass nära 

han någonsin varit detta pris. Frågan är om samma ifrågasättande hade gjorts om en europeisk 

författare, men det är för litet material för att dra några långtgående slutsatser ifrån detta. 

Referensen till Nobelpris kan fungera som att han inkluderas i ett allomfattande ”vi”, men 

ifrågasättandet av om han skulle få priset kan skapa ett ”vi/dom” mellan västerlandet och 

Afrika.  

Kontext: Ngugi Wa Thiong´os författarskap beskrivs som sagt på ett generellt plan väldigt 

nyanserat, hans bakgrund som författare och hans författarskap som handlar om 

kolonialismen beskrivs ingående som i exemplen nedan. Att det är en recension kan påverka 

på så sätt att det är mycket värderande. 
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”Den kenyanska författaren Ngugi wa Thiong’o debuterade som James Ngugi. Namnet James 

tog han vid sitt dop i tonåren i den presbyterianska kyrkan. Han återtog sitt ursprungliga 

namn i slutet av 1970-talet när hans författarskap blev militantare i sin marxistiskt 

postkoloniala tendens. Då började han också skriva på kikuyu”. 

 

”Men även när Ngugi wa Thiong’o är som mest övertygad och fastslående är han läsvärd. 

Hans tematik är väsentlig. I romanen ”En blomma av blod”, utgiven 1977, analyserar han 

utvecklingen i Kenya under självständighetens första årtionde. Han söker också återerövra 

landets förkoloniala arv, den historia som förnekats av kolonialismen.” 

 

I citaten ovan beskrivs kolonialismen både i termer av vad den betytt för honom 

personligen, till exempel att han bytt namn, och vad kolonialismen betytt för Kenya som land. 

Att beskrivningen av honom går på flera plan på detta vis ger artikeln ett djup. Personen 

Thiong´o blir ”mer levande” och blir en individ, inte någon anonym ”afrikansk massa” där 

afrikaner riskerar att ses som ”de andra”. Samtidigt ifrågasätts han på grund av sin marxism 

av en skribent på den högerorienterade tidningen Svenska Dagbladet. Denna skillnad kan 

naturligtvis skapa ett ”vi/dom”, men en marxistisk västerländsk författare hade kanske 

behandlats likadant av skribenten. Etnicitet eller nationalitet behöver alltså inte ha spelat 

någon avgörande roll på den punkten. 

Jämförelser: I citatet nedan jämförs Thiong´o med flera författare från den afrikanska 

kontinenten.  

 

”För egen del anser jag inte att han håller samma osvikligt höga klass som Chinua Achebe, 

Ben Okri, Nuruddin Farah eller den tidigt bortgångna zimbabwiskan Yvonne Vera. 

Predikotonen stör i hans böcker, och Ngugis politiska övertygelse har blivit ett hinder för det 

existentiella sökande och kritiska prövande av idéer och hållningar som romanen och dramat 

är överlägsna forum för.” 

 

Här jämförs författare från hela den afrikanska kontinenten utan att det egentligen motiveras 

varför. Ingen referens görs till pan-afrikanism eller någon annan kontext som skulle kunna 
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förklara denna generalisering. I meningen efter beskrivs hans författarstil, men varför 

författare från Afrika plockats ut som jämförelse framgår inte. Hans författarstil jämförs 

snarare med romanen som sådan. 

Möjligtvis är detta motiverat, de andra författarna kanske har ett liknande författarskap, 

men när det lämnas helt utan förklaring kan det tolkas som en grov generalisering där man 

enbart jämför författare från den afrikanska kontinenten med varandra. Det är säkerligen 

ingen medveten rasism från artikelförfattarens sida, utan en effekt av ett omedvetet 

förhållningssätt där föreställningar produceras i textmaterialet, ungefär som Stuart Halls 

resonemang som beskrevs i teoriavsnittet. Att ”afrikaner” generaliseras på detta sätt kan skapa 

ett ”vi/dom”.  

Röster: Ingenstans återfinns något citat från författaren. Man ska ha i åtanke att det är en 

bokrecension och dessa brukar inte innehålla röster på det sättet. Samtidigt anonymiseras 

Ngugi Wa Thiong´o på ett annat sätt när det gäller att höras. Det här är den enda artikeln som 

helt handlar om Ngugi Wa Thiong´o som återfinns i materialet, trots att han ses som möjlig 

Nobelpriskandidat. Man kanske hade kunnat förvänta sig att någon ytterligare tidning skulle 

ha skrivit om detta boksläpp. 

Närhet/avstånd till händelse/förlopp: Recensionen är skriven i samband med att 

översättningar av två av hans böcker släppts, så artikeln ligger nära i tidsperspektivet. Det kan 

minska ett avstånd mellan ”vi/dom” då författaren uppenbarligen tas på allvar. Recensionen är 

skriven på ett nära sätt på så sätt att författaren beskrivs i huvudsak nyanserat. 

Sammanfattningsvis skapar sättet det skrivs kring Ngugi Wa Thiong´o både en skillnad 

mellan ”vi/dom” och ett ”vi”. Hans författarskap beskrivs på ett djupgående och nyanserat sätt 

och han beskrivs som en Nobelpriskandidat. Samtidigt ifrågasätts hans chanser att få 

Nobelpriset och det görs jämförelser med andra afrikanska författare utan att det motiveras 

varför. Det är alltså ingen entydig bild. 

 

2.1.2 Chinua Achebe – en nigeriansk författare 

Nigerianen Chinua Achebe gick bort under 2013 och två av de tre artiklarna i materialet om 

Achebe berör just denna bortgång. 
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I TT-artikeln Ständig Nobelpriskandidat har avlidit från den 22 mars 2013 publicerad i 

DN (här kallad artikel 1) så ges en kort förklaring till vem han var och hans författarkarriär. 

Representation (artikel 1): I denna korta artikel får Chinua Achebe representera hela den 

afrikanska litteraturen som ”den moderna afrikanska litteraturens fader”.  

 

”Han brukar kallas den moderna afrikanska litteraturens fader, och är främst känd för den 

historiska romanen ”Allt går sönder” från 1958 om koloniseringens inverkan på ett 

igbosamhälle i Biafraområdet i sydöstra Nigeria. Den boken har översatts till mer än 50 

språk, bland annat svenska”. 

Att få representera ”afrikansk litteratur” kan tyckas generaliserande och i så fall skapa en 

tendens till ett ”dom”, men i detta fall nämns hans debutroman om kolonialismen direkt 

därefter och det hänvisas därmed till att detta är anledningen till att han fått epitetet ”den 

moderna afrikanska litteraturens fader”. Det är alltså fråga om generalisering, men en 

generalisering som det kan finnas fog för. 

I citatet nedan presenteras Achebe som en möjlig Nobelpriskandidat. 

 

”Den nigerianske författaren Chinua Achebe har avlidit, 82 år gammal, uppger BBC. Achebe 

har de senaste åren varit ständig Nobelpriskandidat”. 

 

Han representeras alltså som en möjlig Nobelpriskandidat. Chinua Achebe som svart afrikan 

associeras till ett prestigefyllt västerländskt pris och det tenderar att eliminera ett eventuellt 

”vi/dom”. Han nämns till och med som en ständig Nobelpriskandidat. 

Kontext (artikel 1): Kontexten i detta fall är att Chinua Achebe som nämns i styckena 

ovanför har gått bort och därmed publiceras en kort artikel om hans bortgång där också hans 

författarskap med fokus på kolonialismen tas upp. Att det är en nyhetsartikel påverkar den 

distanserade tonen. 

Jämförelser (artikel 1): Han jämförs inte med några författare överhuvudtaget. Detta hade 

kunnat vara högst relevant eftersom han nämns som ”den afrikanska litteraturens fader”. 

Några exempel på författare som influerats hade kunnat inkluderas då skribenten uttalar sig 
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om en hel kontinents litteratur.  Att skribenten har nöjt sig med att enbart nämna honom som 

”litteraturens fader” för kontinenten kan göra att hela den afrikanska kontinenten blir en 

osynlig massa utan några exempel på författare. 

Röster (artikel 1): Ingen röst från Achebe eller någon annan hörs i artikeln. Det rapporteras 

om hans död, så han kan inte prata, men något han uttalat sig om hade kunnat återges. Det är 

noterbart att det är en sådan kort artikel som detta är med tanke på den avgörande betydelse 

för afrikansk litteratur Achebe tillskrivs i artikeln. Artikeln är lite längre än en notis. Hade en 

författare som beskrivits som ”den europeiska litteraturens fader” gått bort hade denna 

säkerligen fått större plats i tidningen. Den korta artikeln är en form av ”liten röst” som 

möjligen kan skapa ett ”vi/dom”-förhållande.   

Närhet/avstånd till händelse/förlopp (artikel 1): Artikeln är skriven i samband med hans 

död, så det ligger nära i tid, skapar alltså inget ”vi/dom”. Artikeln är skriven på ett 

”distanserat” sätt, men det är vanligt vid nyhetsartiklar som denna. 

Den andra artikeln är DN-artikeln Så banade Achebe väg för kosmopolitisk litteratur 

från den 28 oktober 2013 (här kallad artikel 2).  

Representation (artikel 2): Citaten nedan är exempel på vilken plats Achebe får 

representera i den ”afrikanska” litteraturen. 

 

”Men framgången har en baksida. Berättelsen om Okonkwo, byn Umuofia och 

konfrontationen med brittisk kolonialism har nämligen blivit representativ. ”Allt går sönder” 

blir lätt den enda äldre afrikanska roman som européer och nordamerikaner läser. Därmed 

får den representera ”afrikansk litteratur” som helhet. Det skymmer inte bara de afrikanska 

litteraturernas rikedom och mångsidighet – det skymmer också Achebes eget författarskap”. 

 

”Däremot var det mycket som på ett lyckligt vis sammanföll med ”Allt går sönder”. 

Tidpunkten: Afrika var på väg att avkoloniseras. Publiceringsort: romanen gavs ut i London 

av Heinemann, vilket gjorde den synlig i väst. Och framförallt de estetiska kvaliteterna: ”Allt 

går sönder” har en avklarnad, tragisk resning. Man kan beskriva Achebe som klassicist. 

Precision och balans är överordnade principer i hans estetik. Det gör ”Allt går sönder” 

tillgänglig över kulturgränserna, men gör den också långtidsverkande”. 
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I denna artikel ges en mycket mer uttömmande bild av Achebe och hans plats i litteraturen 

på den afrikanska kontinenten. Det är kanske inte konstigt, då artikelförfattaren Stefan 

Helgesson är en känd postkolonial företrädare och denna artikel är mer av en essä, till skillnad 

från den föregående nyhetsartikeln. Achebe får alltså representera sin betydelsefulla del i 

utvecklingen av den afrikanska litteraturen och Helgesson problematiserar bilden av att 

Achebes debutroman Allt går sönder blir så ”representativ” för ”afrikansk litteratur”. I 

exemplen ovan påvisas detta och det skapar inget ”vi/dom”-förhållande. Helgesson gör också 

en poäng av att ovannämnda bok är ”tillgänglig över kulturgränserna”, vilket definitivt kan 

skapa ett ”vi” och inte ett ”dom. 

Kontext (artikel 2): Artikeln är en reflektion, en essä, över Chinua Achebes bortgång 

tidigare under året. Stefan Helgesson är en känd postkolonial akademiker, så att artikeln blir 

väldigt nyanserad är kanske inte så konstigt. Det är en kunnig person som står bakom artikeln. 

Under kategorierna representation och jämförelser för denna artikel blir detta tydligt, men det 

är viktigt att komma ihåg att Helgesson hela tiden problematiserar ”det afrikanska”. Det är 

viktigt att komma ihåg, så man inte drar slutsatsen att det är grova generaliseringar, då det är 

precis detta han försöker att undvika.  

Jämförelser (artikel 2): De tre citaten nedan är exempel på där Achebe jämförs med flera 

afrikanska författare. En samlad analys kommer efter det sista citatet. 

  

”Vi kan börja med att reda ut ett vanligt missförstånd: ”Allt går sönder” var inte den första 

afrikanska romanen. Sydafrikanen Thomas Mofolo skrev sitt mästerverk ”Chaka” (på sotho) 

redan 1909. Hans landsman Sol Plaatje författade ”Mhudi” på engelska 1920. I Nigeria var 

Daniel Fagunwa – en av Wole Soyinkas inspiratörer – fullt verksam på yoruba redan på 

1930-talet.” 

 

”Är då ”Stockholm Literature”, eller det faktum att zimbabwiskan NoViolet Bulawayo har 

nominerats till årets Bookerpris, slutgiltiga bevis på en normalisering av de litterära 

relationerna mellan västvärlden och Afrika? Jo, avgörande och positiva förändringar har 

skett, och helgens tillställning på Moderna museet måste ses som ett slags genombrott. Men 

det finns paradoxer i de aktuella framgångarna. Kritikernas kunskaper om afrikansk litteratur 
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är – med vissa undantag – fortsatt svajiga. Det märktes till exempel i samband med 

Afrikatemat på bokmässan i Göteborg 2010. Kunskapsunderskottet innebär att de stora 

förlagens intressen lättare inverkar (om än indirekt) på vem som uppmärksammas i det 

trånga mediautrymmet.” 

 

”Romanens mest berömda formulering lyder: ”Världen är som en dansande mask”. Om 

maskerna utgör igbobyns länk till förfäderna, så är de samtidigt undflyende och föränderliga. 

Det är denna föränderlighet, och förändringens tragiska obeveklighet, som Achebe skildrar 

mer kompromisslöst i ”Arrow of God” än någon annanstans. Därmed pekar pilen framåt 

också mot vår tid, mot den villkorade förändring av världen som har gjort det möjligt för 

briljanta, kosmopolitiska och synnerligen anglofona författare som Adichie och Cole att träda 

fram i rampljuset.” 

 

Chinua Achebe jämförs i hela artikeln med författare från den afrikanska kontinenten, men 

det görs oftast med en poäng. Artikelförfattarens avsikt verkar vara att poängtera att 

västvärldens kunskaper om hela Afrika är undermålig och därför måste han prata om området 

som helhet. Detta exemplifieras i det andra citatet ovanför när han pratar om att kunskapen är 

”svajig”. 

Alla tre citat ovan innehåller jämförelser med afrikanska författare där tydliga och relevanta 

kopplingar görs. I första citatet handlar det om att reda ut ett missförstånd om vilken som var 

den första afrikanska romanen, i andra citatet ställer han sig frågande om nomineringen av en 

zimbabwisk författare till ett pris är ett tecken på en ökad kunskap om afrikansk litteratur och 

i det sista citatet pekas Achebes ”föränderlighet” i författarskapet ut som något som banat väg 

för andra författare. Det är alltså inte fråga om något ”vi/dom-tänk” eller ”annangörande”.  

I början på artikeln görs ett undantag från regeln om jämförelser med tydliga motiveringar. 

Det kan i alla fall diskuteras om det är ett undantag från regeln.  

 

”Vårt offentliga samtal ägnas till en början åt Achebe. Thiongo drar sig till minnes hur han 

som ung man på 1960-talet träffade honom på Makerereuniversitetet i Uganda. Wainaina 

berättar hur han under sin studietid i USA tillbringade eftermiddagarna hemma hos Achebe 
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(som levde i exil). Under några ögonblick samlas och förtätas erfarenheter från flera epoker i 

den afrikanska litteraturen denna senvintereftermiddag i Uppsala.” 

 

Chinua Achebe var i mångt och mycket en pan-afrikanist och det kan då vara relevant att 

jämföra honom med andra pan-afrikanister eller afrikaner, i detta fall kenyanerna Ngugi Wa 

Thiong´o och Binyavanga Wainaina. Samtidigt ges ingen förklaring till varför just Thiong´o 

och Wainiana är bra jämförelsepunkter, förutom att de träffat Achebe. Detta är väldigt svåra 

gränsdragningar och det är svårt att bedöma om det här är en generalisering av ”afrikanska” 

författare eller inte. Det kan skapa ett ”vi/dom” för den läsare som inte är så insatt i ämnet, 

men kanske inte för den insatte som kanske ser en koppling mellan författarna. 

Närhet/avstånd till händelse/förlopp/rum (artikel 2): Närhet till händelse/förlopp skulle 

kunna vara en faktor som säger något om hur man ser på (svarta) ”afrikaner” som en 

homogen grupp. I detta fall är det någon som ofta uppfattas som en av de största författarna på 

den afrikanska kontinenten, men en genomgång av hans betydelse för litteraturen publiceras 

inte förrän ett halvår efter hans död (!). Detta är säkerligen inte Stefan Helgessons fel, utan 

möjligtvis ett val av prioritering från redaktionens sida. Det finns ingen liknande genomgång 

från Expressen, Svenska Dagbladet eller Aftonbladet. ”Det vita” kan bli normen i media och 

kanske är det detta som på ett omedvetet sätt har skett i detta fall. 

Själva artikeln är en essä av en postkolonial företrädade och det blir då naturligt att Achebe 

beskrivs väldigt nyanserat och att det är en ”nära” beskrivning som genomsyrar artikeln.  

Den tredje artikeln är den väldigt korta TT-artikeln Achebe ger ut efterlängtad 

memoarbok publicerad i Svenska Dagbladet den 27 september 2012 då Achebe fortfarande 

var vid liv. Boken heter There was a country. 

Representation (artikel 3): I denna korta artikel beskrivs Achebe kortfattat, ett exempel 

nedan.  

 

”81-årige Achebe brukar kallas den moderna afrikanska litteraturens fader, och är främst 

känd för den historiska romanen ”Allt går sönder” från 1958 om koloniseringens inverkan på 

ett igbosamhälle i Biafraområdet i sydöstra Nigeria”. 
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”Chinua Achebe har levt i USA sedan 1990 då han efter en bilolycka förlamades från midjan 

och nedåt. ”There was a country” ges inom kort ut i Nigeria och den 11 oktober i USA”. 

 

Även denna gång anges han som ”den moderna afrikanska litteraturens fader” och samma 

förklaring ges som i den första TT-artikeln, nämligen att hans första bok handlar om 

kolonialtiden. Det är alltså inte fråga om något generaliserande och därmed skiljeskapande 

”vi/dom”-tänk i detta fall. 

Kontext (artikel 3): Kontexten handlar om att Achebe har gett ut en memoarbok som TT 

rapporterar om. Det är en nyhetsartikel. 

Jämförelser (artikel 3): Achebe jämförs inte med någon författare. Samma problematik 

gäller här som i den första TT-artikeln, alltså varför jämförs inte Achebe med någon författare 

han influerat om han får ett så tungt epitet som ”den moderna afrikanska literaturens fader”? 

Det kan skapa en distans till Achebe och skapa ett ”vi/dom”. 

Röster (artikel 3): Inga röster återges här, men det mest anmärkningsvärda är som med den 

tidigare TT-artikeln: Man kan fråga sig varför tidningarna väljer att enbart publicera en så 

kort nyhetsartikel gällande en händelse om någon som beskrivs som avgörande för den 

afrikanska litteraturens utveckling. Det kan skapa en distans som skapar ett ”vi/dom”. 

Närhet/avstånd till händelse/förlopp (artikel 3): Artikeln rapporterar om Achebes 

nyutkomna bok, så händelsen ligger nära i tid och det kan tendera att minska avståndet mellan 

”vi/dom”. Tonen i artikeln är ganska distanserad, men det är som tidigare nämnt vanligt i en 

nyhetsartikel.  

Hur det skrivs kring Chinua Achebe fungerar sammanfattningsvis väldigt blandat. Han 

beskrivs som en Nobelpriskandidat och Stefan Helgessons artikel är ett exempel på en väldigt 

djupgående skildring av Achebe som kan radera avstånd mellan ”vi/dom”. Samtidigt 

publiceras den sistnämnda artikeln så sent som ett halvår efter hans död och den artikel som 

publiceras direkt efter hans död är väldigt kort i förhållande till den betydelse han tillskrivs 

inom litteraturen, vilket kan skapa en distans och ett ”vi/dom”. 
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2.1.3. Chimamanda Ngozi Adichie – en nigeriansk författare 

Den första artikeln av sex är Västafrikansk glans på ny litteraturfestival i DN från den 26 

augusti 2013. Det är en form av essä handlar om tre västafrikanska författare som är gäster på 

en festival i Sverige, däribland Chimamanda Ngozi Adichie. 

Representation (artikel 1): Nedan beskrivs ett citat där Adichie ska föreläsa på festivalen. 

  

”Chimamanda Ngozi Adichie är trions största stjärna och ett av festivalens riktigt stora 

besök. Aktuell med sin tredje roman ”Americanah” ska hon föreläsa om den afrikanska synen 

på europeisk tribalism, det vill säga hur man tenderar att gynna personer inom den egna 

folkgruppen”. 

 

I artikeln får hon och de andra författarna representera något ”afrikanskt”, alltså det blir 

ganska generaliserande, men det görs ofta med en motivering som i citatet och det kan då 

reducera en eventuell effekt av ett ”vi/dom”-tänk. Att något nedan beskrivs som en ”afrikansk 

syn” är säkert inget konstigt då det är Adichie själv som ska hålla en föreläsning om en 

afrikansk syn, så hon vet nog vad hon pratar om. Den afrikanska synen är i detta fall 

säkerligen något relevant och befogat att ta upp. Det ska tilläggas att beskriva något som 

europeisk tribalism är en ganska generaliserande term och kan lätt bli något generaliserande 

från Adichies sida gentemot Europa.  

Citatet nedan är ytterligare ett exempel där Adichie får representera något ”afrikanskt”. 

 

”Den starka generation afrikanska författare som märks just nu började för svenskt 

vidkommande bli synlig redan på bokmässan i Göteborg 2010. Många skriver på engelska, 

och Stephen Farran-Lee betonar att engelskan blivit ett litterärt språk som frikopplat från 

USA och Storbritannien lägger en karta över hur koloniseringen såg ut”. 

 

Det betonas ovan hur det engelska språket och teman som kolonisering binder samman 

författarna. De ”afrikanska” författarna har det engelska språket gemensamt och det är 

samtidigt frikopplat från USA och Storbritannien. Att jämföra med engelskspråkiga författare 
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från exempelvis USA hade enligt texten enbart varit konstigt, eftersom det engelska språket 

utvecklat sig annorlunda i Afrika, fått en egen karaktär. Att se det ”afrikanska” i detta fall är 

alltså relevant. 

Man slänger sig alltså inte bara med det ”afrikanska”, utan man får en relevant förklaring. 

Det ligger egentligen utanför uppsatsens analysverktyg, men det är värt att notera att det görs 

en uppdelning mellan läsare av ganska grova mått (Afrika och resten av världen) när det 

förklaras att ”för utomafrikanska läsare är Adichie mest känd för succén ”En halv gul sol” 

som kom på svenska 2007.” Vad som skulle skilja afrikanska och andra läsare åt framgår inte 

och denna distans kan leda till att tänka i termer av ”vi” mot ”dom”. 

Kontext (artikel 1): Kontexten är alltså att det är en festival där några västafrikanska 

författare är ”huvudnumren” bland gästerna. Det gör att artikeln naturligtvis kommer att 

handla om ”afrikanska” författare, så det går inte att dra några slutsatser om att journalisten 

drar svepande drag över kontinenten Afrika. Sedan återges som sagt också oftast en 

motivering till varför författarna får representera något ”afrikanskt”. 

Jämförelser (artikel 1): De tre författarna jämförs med varandra genom texten, vilket inte är 

konstigt eftersom det är festivalens affischnamn. Nedan jämförs Adichie med alla författare i 

sin generation. 

 

 ”– Adichie är den största författaren i sin generation, inte minst i kraft av den otroliga 

pregnans med vilken hon behandlar sina ämnen, säger Stephen Farran-Lee, förlagsredaktör 

på Albert Bonniers förlag.” 

 

Adichie jämförs i citatet implicit med resten av författarna i resten av världen i hennes 

generation. Hon nämns som den bästa i sin generation och att jämföras med alla författare i 

hela världen är naturligtvis inte något som skapar ett ”vi/dom”-tänk. Det implicita går utanför 

att leta efter det manifesta, men för resultatet av uppsatsen kan detta vara värt att nämna, 

precis som nämndes tidigare att det implicita kunde tas upp vid något tillfälle om det ansågs 

nödvändigt. I detta fall kändes det oerhört relevant att nämna att hon jämförs med alla 

författare i sin generation. 
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Röster (artikel 1): Inga röster hörs i artikeln förutom ovannämnda stycke där en 

förlagsredaktör pratar. Det kan naturligtvis tolkas som att den västerländske redaktören talar 

för de afrikanska författarna, vilket kan skapa en distans och ett ”vi/dom”-tänk. 

Närhet/avstånd till händelse/förlopp (artikel 1): Artikeln publiceras två månader innan 

festivalen ska äga rum. Det kan signalera till läsaren att författare från Afrika är värda att ta på 

allvar, eftersom man är ute i så god tid. Detta kan skapa en inkluderande effekt i en 

gemenskap, ett ”vi” utan ”dom” skapas. Själva artikeln ger en ganska ”nära” beskrivning, 

tonen är inte distanserade, men det är naturligt att så är fallet i en essä. 

 

Den andra artikeln är Adichie ser igenom subtil rasism och etnicitet från Aftonbladet från 

den 31 oktober 2013. Artikeln är en recension av hennes senaste bok. 

Representation (artikel 2): Representationen av Chimamanda Ngozi Adichie speglar 

handlingen i hennes böcker (naturligt eftersom det är en recension) som citaten nedan. 

 

”Chimamanda Ngozi Adichie fick sitt stora internationella genombrott 2006 med En halv gul 

sol, en överväldigande stark roman om Nigeria under Biafra-kriget. Av den novellsamling, 

Det där som nästan kväver dig, som kom ett par år senare, framgick, att Adichie också har 

mycket goda kunskaper om USA. I dag delar hon till och med sitt boende mellan USA och 

Nigeria, vilket hon tagit konsekvenserna av i sin nya stora roman Americanah.” 

 

”Adichie skriver inte självbiografiskt om sina upplevelser i USA, men hon utnyttjar sin 

extremt goda iakttagelseförmåga.” 

 

Hon får representera både USA och Nigeria, alltså ett västerland och ett afrikanskt land. På 

så sätt skapas inte ett ”vi/dom”-tänk, utan det är snarare en tendens till en helhet, en 

gemenskap mellan länderna. Detta förstärks av att det beskrivs att hon har ”mycket goda 

kunskaper om USA”. Det är alltså inte enbart så att hon får representera västerlandet USA, 

hon ses som en stark representant för västerlandet USA i och med denna beskrivning.  

Nedan problematiserar artikelförfattaren sitt eget förhållande till handlingen i romanen. 
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”Alldeles i början av romanen finns till exempel ett ganska långt parti, där Ifemelu besöker 

en sjaskig lokal i en stad i New Jersey, där afrikanska kvinnor kan få hjälp med sina frisyrer, 

med flätning och hårförlängning. Det är ett ämne och en miljö, som naturligt nog ligger rätt 

långt från en äldre, vit, manlig skandinavisk läsares erfarenheter och intressen. Men det är 

inte så att jag läser detta utifrån som i en etnologisk studie, utan jag befinner mig omedelbart 

innanför hos de afrikanska kvinnorna och ser problem och synvinklar med deras blick. Som 

berättare är Adichie suverän på att dra in läsaren”. 

 

Artikelförfattaren problematiserar alltså förhållandet mellan sig själv som läsare och 

karaktären i boken. Att detta synliggörs och att Adichie får representera någon som drar in 

läsaren i det kan få effekten att förståelsen mellan människor ökar och att ”vi/dom”-tänket 

avtar. 

Kontext (artikel 2): Boken som recenseras handlar om förhållandet mellan en person som 

kommer från Nigeria och hamnar i USA. Således påverkas beskrivningen av Chimamanda 

Ngozi Adichie i kategorin representation ovan ganska starkt av detta. Hon beskrivs som 

någon med erfarenhet från båda länderna. 

Jämförelser (artikel 2): Inga jämförelser görs med andra författare. 

Röster (artikel 2): Inga röster hörs i artikeln, men det är som sagt en recension och dessa 

brukar inte innehålla citat. 

Närhet/avstånd till händelse/förlopp (artikel 2): Det har gått några månader sedan boken 

släpptes fram till dess att den recenseras. Detta kan naturligtvis tolkas som att redaktionen 

neglegerar en svart författare, som dessutom är en väldigt känd sådan. Det kan skapa en 

tendens mot en uppdelning mellan svarta författare och andra med annan hudfärg. 

Adichie beskrivs ingående i artikeln, så tonen får sägas utgöra en ”nära beskrivning”. 

Den tredje artikeln om Chimamanda Ngozi Adichie är ”Jag säger sanningen även om 

någon blir provocerad” från 25 oktober 2013 i Aftonbladet, en intervju med henne. 

Representation (artikel 3): Precis som i den andra artikeln om Chimamanda Ngozi Adichie 

får hon representera både USA och Nigeria, vilket återspeglar vad den bok hon precis skrivit 

handlar om.  
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”Till viss del påminner hon om författaren själv. Chimanda Ngozi Adichie växte upp i 

universitetsstaden Nsukka i Nigeria, med akademiska föräldrar och fem syskon. När hon var 

19 flyttade hon till USA, på flykt från medicinstudier som tråkade ut henne.” 

 

Att författaren beskrivs i både Västerlandet och Afrika kan fungera som att det skapas en 

”gemenskap”, det uppstår en bro mellan världarna som kan eliminera ”vi/dom”-tänket. 

Nedanstående citat är ytterligare ett exempel på detta. 

 

”Trots att Chimamanda Ngozi Adichie  själv numera bor både i Maryland, USA, och Lagos, 

Nigeria, känner hon ingen tvekan över vilket som är hemma för egen del: – Nigeria. Där har 

jag vänner, familj, själ och hjärta. Jag älskar det landet djupt. Fast jag klagar hela tiden när 

jag är där! utbrister hon och skrattar. På att strömmen går, att servicen är så dålig, att ingen 

kommer i tid... Men det finns en nästan löjlig optimism där, ett sätt att slå tillbaka mot livet 

som jag älskar.” 

 

Ovan beskrivs hur hon mest känner sig hemma i Nigeria, fast hon samtidigt klagar på 

Nigeria. Nigeria framstår i både positiv och negativ dager. I och med detta framstår också 

USA i både positiv och negativ dager. Att strömmen går och servicen är dålig i Nigeria blir 

samtidigt ett sätt att säga att strömmen fungerar och att servicen är bra i USA. Samtidigt 

känner hon sig mindre hemma i USA. Att båda delarna av världen tillskrivs positiva och 

negativa egenskaper kan skapa en gemenskapskänsla mellan länderna, det blir ett ”vi” 

eftersom länderna på så sätt är likställda. 

Kontext (artikel 3): Precis som artikel 2 berör denna artikel hennes nyutkomna bok som 

utspelar sig både i USA och Nigeria, vilket påverkar beskrivningen av författaren. Det är helt 

enkelt inte så konstigt att hon beskrivs på det sätt hon gör. Att handlingen återges är ju 

naturligt i en recension. 

Jämförelser (artikel 3): Hon jämförs inte direkt med några författare, men får välja två 

favoritförfattare själv, varav nedanstående är ett citat. 
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”Favoritförfattare: Hellre favoritbok: ”Arrow of God” av Chinua Achebe. Läser just nu: 

”Collected Poems” av James Merrill.” 

 

En av två gånger i materialet en svart afrikansk författare jämförs direkt med en vit 

västerländsk författare är när Adichie själv väljer författare, nämligen James Merrill. Det kan 

motiveras att afrikanska författare jämförs med varandra, men svarta afrikanska författare 

borde kunna jämföras med andra författare också. Det är kanske talande att det är just Adichie 

själv som väljer en icke-afrikansk författare.  

Röster (artikel 3): Det är en intervju så det är helt naturligt att Adichie hörs mycket i 

artikeln. Hon pratar i citaten mycket om olika roller människor står inför. 

 

”– Ifemelu liknar mig, men hon är mer intressant än jag. Jag lekte lite med könsrollerna i 

boken. I relationer förväntas ofta männen vara de som är tveksamma och otrogna, men jag 

lät min hjältinna bli den som bedrar, förstör och är osäker på om hon vill binda sig.” 

 

”– Det var först när jag kom till USA som jag insåg fördomarna mot svarta, i Nigeria är 

förstås det normala att vara svart. Plötsligt märkte jag att en del blev förvånade över att jag 

var intelligent. I början tyckte jag nästan det var komiskt, och kände mest mild irritation. Med 

tiden blev jag argare. Jag är glad att jag var 19 när jag kom till USA - jag var vuxen och 

redan formad i ett annat samhälle. Det hade inte varit roligt att komma dit som barn och 

känna att ingen förväntar sig att man ska lyckas med något.” 

 

Hon ges utrymme att tala om könsroller och etnicitet. Att hon som svart själv får prata om 

etnicitet och hur hon blir bemött kan synliggöra henne som person. Det gör henne till en 

individ och inte till en massa som svarta sågs som på kolonialtiden. Det kan minska ”vi/dom”-

tänket. Dessutom pratar hon om att etnicitetsroller i både Nigeria (hon nämner kort att det 

”normala” i Nigeria är att vara svart) och USA, det är inte ett problem som enbart finns i en 

del av världen, utan både i Afrika och västvärlden. 

Viktigt att notera är att denna intervju var en av endast två intervjuer som hittades med en 

svart författare från den afrikanska kontinenten under insamlingen av materialet. Detta är 
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definitivt en anonymisering av svarta till en massa istället för att de ses som individer, en 

påminnelse om att det koloniala arvet kanske sitter kvar i de svenska 

dagstidningsredaktionerna än idag. Det kan markera en uppdelning mellan svarta och vita. 

Närhet/tid till händelse/förlopp (artikel 3): Precis som den ovan nämnda recensionen 

publiceras intervjun några månader efter att boken släpptes. Detta kan tolkas som att 

redaktionen inte prioriterar en svart författare. Att redaktionerna i överlag är ”vita” kan ha fått 

en effekt här. 

Artikeln är en intervju, så det är helt naturligt att det för läsaren upplevs som en ”nära” 

beskrivning av Adichie. 

Den fjärde artikeln i materialet om Chimamanda Ngozi Adichie är Afrikanska drömmar 

från Expressen den 29 maj 2013, en bokrecension av hennes bok Americanah.  

Representation (artikel 4): Nedan beskrivs hennes författarskap. 

 

”Det är i scener som den som "Americanah" har sin verkliga behållning. Chimamanda Ngozi 

Adichies förmåga att iaktta omgivningen är helt lysande. Porträtten av amerikanska 

intellektuella och förortsmammor som klumpigt för på tal sina välgörenhetsprojekt är i 

visserligen ofta nidbilder, men det finns en värme i iakttagelserna som hindrar dem från att 

bli nedlåtande.” 

 

Om hon får representera något så är det sitt författarskap. Hela recensionen är nästan enbart 

en beskrivning av bokens handling och en värdering av den, vilket är naturligt med 

recensioner. Hon hyllas i slutet av recensionen (citatet ovan) och författarskapet får enbart stå 

för sig självt. Hon själv behöver knappt påtalas. Hon är outtalat en del av ett ”vi” och inte 

något ”dom”. 

Ett undantag från det ovannämnda är rubriken ”Afrikanska drömmar” som signalerar något 

generellt afrikanskt och som svårligen kan motiveras. En sådan rubrik kan verka exotiserande 

och skapa ett ”vi/dom”. 

Kontext (artikel 4): Artikeln är en recension av Adichies nyutkomna bok. 

Jämförelser (artikel 4): Hon jämförs inte med någon författare. 



 

38 

Röster (artikel 4): Nedanstående citat är ett omdöme från en annan författare om Adichies 

bok. 

 

”Chimamanda Ngozi Adichies nya roman "Americanah" har en lustig blurb: "incredibly 

readable." Hälsar Dave Eggers. Jo, det där med att romanen är läslig följs visserligen upp 

med lite rejälare adjektiv som "moving" och "vivid" och "rich", men ändå - att en bok är 

läslig verkar som ett så grundläggande kriterium, inget man skulle vilja skryta med.” 

 

Precis som i den första artikeln får inte Adiche själv uttala sig, utan den enda rösten är ett 

omdöme från en västerlänning. Det enda som återges om hennes bok är citat från den vite 

amerikanske författaren Dave Eggers. Att svarta afrikaner inte får tala själva kan riskera att 

leda till en uppdelning mellan ”vi och dom”. Dock så är omdömena ”moving”, ”vivid” och 

”rich” positiva omdömen. Citatet kan alltså skapa både ska en gemenskapskänsla och markera 

ett ”vi mot dom” samtidigt. 

Närhet/tid till händelse/förlopp (artikel 4): Recensionen publiceras den månad som boken 

släpps, så det ligger nära i tid. De är en närhet till händelsen som kan ge en tendens åt att 

skapa en gemenskapskänsla snarare än ett avstånd mellan ”vi mot dom”. 

Tonen i artikeln ligger väldigt nära, detta förstärks av att hon hyllas så stort. 

Den femte artikeln är Adichie och Cole öppnar fönstret åt världen i Svenska Dagbladet 

från den 27 oktober 2013. Artikeln är en recension av Adichies senaste bok Americanah och 

landsmannen Teju Coles senaste bok. 

Representation (artikel 5): Nedan beskrivs bokens förhållande till etnicitet.  

 

”Chimamanda Ngozi Adichies scener saknar inte pedagogisk tydlighet och det är heller ingen 

slump att denna utspelar sig på en hårsalong. Håret, eller kanske hårvården om man ska vara 

korrekt, är i ”Americanah” en given symbol för vad flytten från Nigeria till USA fört med sig 

för Ifemelu. I USA ska svarta gärna ha rakt hår, ett minst sagt märkligt ideal för afrikaner, 

och gradvis börjar Ifemelu förstå vad det innebär att vara ”svart”, vilket hon aldrig behövt 

fundera på i Nigeria.” 
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Chimamanda Ngozi Adichie får representera sitt författarskap och det som boken handlar 

om, nämligen identitet kopplat till hudfärg och typ av hår. Att författarskapet får stå för sig 

själv kan innebära att något ”vi och dom” inte pekas ut. 

Att ”vara svart” kan betyda olika saker i Nigeria och USA. Att detta lyfts upp och 

synliggörs kan minska avståndet mellan ”vi och dom”. Om denna handling i boken istället 

tonades ned skulle skiljelinjen mellan ”vi och dom” snarare kunna mörkläggas och omedvetet 

förstärkas. Syftet med att lyfta fram problem torde ändå vara att hitta lösningar på dessa. 

Problem skulle inte lösas om de inte togs upp till diskussion och avståndet mellan ”vi” och 

”dom” skulle då kunna cementeras.  

Citatet nedan är ytterligare ett exempel på beskrivningen av etnisk tillhörighet. 

 

”Chimamanda Ngozi Adichie har egentligen skrivit en idéroman om ett begrepp som vi 

saknar lämpligt ord för i Sverige, men som på engelska går under beteckningen race, och som 

oftast täcker både hudfärg och kulturell tillhörighet.” 

 

Adichie tillskrivs som att hon via det engelska språket tillfört Sverige något, nämligen en 

bättre beteckning på det problem som diskuteras. Att hon tillför något kan stärka känslan av 

”vi” istället för ”vi mot dom”. 

I citatet nedan beskrivs Americanah ytterligare. 

 

”Americanah” spänner över tre världsdelar och femton år, och oavsett avstånden i tid och 

rum kan kärleken aldrig riktigt dö mellan romanens huvudpersoner.” 

 

I författarskapet beskrivs alltså att boken spänner över flera världsdelar. Detta kan ge en 

tendens mot att en eventuell skiljelinje mellan ”vi och dom” suddas ut. 

Kontext (artikel 5): Boken handlar om identitetsproblematik och det speglar naturligtvis 

vad artikeln då handlar om och påverkar vad Adichie får representera. 
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Jämförelser (artikel 5): Adichies och Coles böcker jämförs med varandra i de två citaten 

nedan.  

 

”Precis som ”Americanah” handlar ”Öppen stad” om en välutbildad nigerian som sökt ett 

friare liv i USA. Julius arbetar som psykiatriker men ägnar sina kvällar åt att vandra på 

stadens gator, lätt alienerad och distanserad.” 

 

”I Sverige, där vi inte klarar av att diskutera identitet och estetik i samma andetag utan att 

ständigt ställa dem mot varandra, är pekpinnen ofta viktigare än pennan. ”Americanah” och 

”Öppen stad” visar att det är en provinsiell hållning. Att läsa dessa romaner är som att 

öppna fönstren på vid gavel och känna hur världen strömmar in. Det känns friskt.” 

 

Att Adichies bok i artikeln jämförs med en annan svart afrikans, landsmannen Teju Colea 

bok, motiveras tydligt i och med att likheterna framhålls. Det blir därmed inget ”afrikanskt” 

som riskerar att leda till en uppdelning mellan olika grupper. I det andra citatet betonas hur 

böckerna kan tillföra Sverige och den svenska debatten något vilket kan skapa ett ”vi” mellan 

författarna och Sverige. 

Nedan jämförs Adichie med en brittisk författare. 

 

”Samtidigt är ”Americanah” också en annan roman, om globaliseringen och hur den 

påverkar dagens Nigeria, som nu moderniseras i expressfart. Hennes styrka är 

observationerna; hur hon får oss att se förändringarna medan de sker, som i realtid. En 

passande alternativ titel vore ”The way we live now”, namnet på den samtidsroman som 

Anthony Trollope skrev 1875.” 

 

Adichie jämförs med den brittiske 1800-tals-författaren Anthony Trollope. Att Adichie 

jämförs med en västerländsk författare kan naturligtvis minska avståndet mellan ”vi och 

dom”. Hon jämställs direkt med Trollope i och med att titeln på Trollopes roman lyfts fram 

som ”ett passande alternativ”. 
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Röster (artikel 5): Adichie eller Cole citeras inte. Men det är en recension, en genre som 

inte brukar innehålla citat. 

Närhet/tid till händelse/förlopp (artikel 5): Recensionen om Adichies bok publiceras precis 

som Aftonbladet ett halvår efter publicering. Expressen valde som tidigare nämnt att publicera 

recensionen i maj då boken släpptes. Att man prioriterar så olika kan visa på hur redaktioner 

prioriterar olika författare, kanske omedvetet för att författaren råkar vara svart afrikan. 

I och med att som tidigare nämnt Adichie, USA och Nigeria beskrivs ingående är tonen i 

artikeln ”nära”.  

Den sjätte artikeln om Adichie är Adichie vänder på våra fördomar från Svenska 

Dagbladet den 26 oktober 2013. Artikeln är en intervju med Adichie om hennes bok 

Americanah. 

Representation (artikel 6): Chimamanda Ngozi Adichie representeras nedan som en ”vän 

till Sverige”. 

  

 ”Inget undgår den Sverigeaktuella författaren Chimamanda Ngozi Adichies skarpa blick. 

Hon är en iakttagare av rang, en nigeriansk berättare i världsklass. Och hon vänder ut och in 

på våra förutfattade meningar. Chimamanda Ngozi Adichie säger att hon tycker mycket om 

Sverige, för här pryds hennes böcker med de mest perfekta omslagen. - Ni gör vackra omslag 

som beskriver vad boken handlar om och inte innehåller någon fånig idé om vad Afrika skulle 

kunna tänkas vara. Hon berättar om skräckexemplen – när giraffer, lejon och tät djungel fått 

paketera hennes täta berättelser som egentligen handlar om globalisering, rasism, kärlek och 

– hår”. 

 

Under hela den första tredjedelen av artikeln representeras Adichie som ”Sverigeaktuell”, 

”en nigeriansk berättare i världsklass”, ”att hon tycker mycket om Sverige” för dess ”perfekta 

omslag” på hennes böcker. Blandningen av Nigeria och Sverige och att hon gillar Sverige så 

mycket kan minska avståndet mellan ”vi och dom”. 

Nedan får Adichie representera frihetsgudinnan. 
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”Det blir svårt att inte tala om författarens egen frisyr – en kreativ skapelse som får henne att 

likna självaste Frihetsgudinnan”. 

 

Hon jämförs med frihetsgudinnan – en starkt västerländsk symbol. Detta kan naturligtvis 

minska avståndet mellan ”vi och dom”. 

Kontext (artikel 6): Adichie är på besök i Sverige och intervjuas då av Svenska Dagbladet. 

Jämförelser (artikel 6): Hon jämförs inte med några författare. 

Röster (artikel 6): Adichie hörs tydligt, eftersom det är en intervju. Hår har en central plats 

i hennes senaste bok och därför börjar de prata om hennes egen frisyr.  

 

”– Min mormor och min mamma hade liknande kreationer på 1960-talet. Sedan barnsben har 

vi fått med oss att vi måste göra någonting åt håret – bleka, platta, fläta. Men det håller på att 

förändras. Allt fler nigerianska kvinnor vill ha det naturligt”. 

 

Att Adichie får lyfta fram att nigerianska kvinnor vill ha håret naturligt och inte efterlikna 

västerlandet kan ses som att nigerianska kvinnor är individer som får en röst. De är inte en 

underordnad massa som på kolonialtiden som blint måste efterfölja vad västerlandet gör och 

dess ideal. 

Närhet/avstånd till händelse/förlopp (artikel 6): Precis som med recensionen av hennes 

senaste bok görs intervjun med anledning av boken. Den görs flera månader efter att boken 

kommit ut, precis som recensionen gjordes på liknande sätt. Detta kan markera en skillnad 

mellan ”oss” européer och ”de andra” afrikanerna. 

Tonen i artikeln ger en ganska ”nära” beskrivning. Adichie beskrivs som sagt som någon i 

världsklass och beskrivs ingående.  

Sammanfattningsvis kan det sägas att tendenserna kring Adichie fungerar väldigt blandat. 

Ofta finns en relevans bakom jämförelser med andra författare från Afrika, ibland publiceras 

recensioner om hennes böcker långt efter det att böckerna släppts. Det är två exempel på att 

det finns en dubbelsidighet i beskrivningen av henne.  
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2.1.4. Niki Daly – en sydafrikansk författare 

Hitintills har det tagits upp svarta författare i undersökningen, men för att få mer djup i 

uppsatsen finns även två vita sydafrikanska författare i materialet. En av dem är 

barnboksförfattaren Niki Daly. Den enda artikeln i materialet är ”Niki Daly: ”Peters 

pusskalas” från den 9 januari 2012, en recension av boken Peters pusskalas. 

Representation: Niki Daly får med sitt författarskap representera följande bild av Afrika. 

  

”Men det var en bok som jag tror formulerade något centralt för den afrikanska 

barnlitteraturen. Bilden av Afrika behöver inte bara vara djuren från djungeln och savannen. 

Dagens Afrika är lika mycket en storstadsdjungel och en asfaltssavann. Kanske är det framför 

allt vi i västerlandet som vill behålla (och köpa) bilden av Afrika som idel lejon och giraffer, 

men de afrikanska barnen behöver förstås också få sin vardag gestaltad”. 

 

Det intressanta med Niki Daly är att trots att han är vit får han med sitt författarskap 

representera hela Afrika, i motsats till det eventuellt förväntade att det är något som faller på 

svarta afrikaner. Det sätts in i en kontext där den västerländska bilden av Afrika ifrågasätts. 

Detta kan te sig generaliserande och exkluderande för de från Afrika gentemot resten av 

världen, men om man jämför mellan folk i Afrika (svarta och vita) kan det te sig som att de är 

jämställda (att både svarta och vita generaliseras). Niki Daly får som sagt representera något 

som man kanske förväntar sig att svarta afrikaner får göra. 

I citatet nedan jämförs Dalys karaktär med en svensk karaktär.  

 

”Mest känd är Daly nog för sin serie böcker om Kwela Jamela, flickan full av upptåg, från 

förorten utanför Kapstaden. Jag brukar tänka på henne som en sydafrikansk sentida kusin till 

Emil i Lönneberga”. 

 

Dalys karaktär får representera en likhet med Emil i Lönneberga. Men frågan är om en 

svart författares karaktär skulle få denna jämförelse. Det kan skapas ett ”vi/dom” mellan 

svarta afrikanska författare och vita afrikanska författare, det vill säga att svarta författares 
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karaktärer kanske inte jämförs med en svensk barnbokskaraktär på samma sätt som en vit 

sydafrikansk författares karaktär. Men själva karaktären Kwela Jamela är svart vilket 

naturligtvis kan vara en invändning mot resonemanget – att en svart karaktär jämförs med en 

vit kan i sig skapa ett ”vi”. Det är svårt att dra några slutsatser kring detta. 

Det ges en bred bakgrund till Niki Dalys liv utanför barnboksförfattandet. 

 

”Niki Daly växte själv upp i ett vitt arbetarklasshem i Kapstaden. Med hjälp av sin syster och 

ett banklån utbildade han sig inom konst och design och landade sedan i reklambranschen. 

Men 1971 lämnade han Sydafrika och apartheid och reste till London för att slå igenom som 

popartist. Hur det gick med musikkarriären vet jag inte, men under den här tiden debuterade 

han även som barnboksförfattare. 1980 återvände han och hans fru Jude, barndomsvän och 

illustratör, med deras gemensamme son till Kapstaden, eftersom de på plats ville delta i 

demokratiseringen av sitt hemland och där aktivt arbeta med barnkultur”. 

 

Det beskrivs att han ogillade apartheidsystemet eftersom han ”lämnade” det för att sedan 

återvända och jobba för en demokratisering av landet. Vikten av att jobba mot ett 

diskriminerande apartheidsystem skapar naturligtvis ett ”vi” istället för ett ”vi mot dom”. 

Budskapet tycks vara att vi alla är lika värda. 

Kontext: Kontexten är som sagt att Niki Dalys senaste bok recenseras och att det bland 

annat talas om den i ett sammanhang om vår bild av Afrika. 

Jämförelser: Inga jämförelser görs med andra författare, förutom att som tidigare nämnt 

Niki Dalys karaktär jämförs med Emil i Lönneberga. 

Röster: Inga röster hörs varken från Daly själv eller någon annan, men det brukar vara så i 

recensioner av böcker. 

Närhet/avstånd till händelse/förlopp: Det är en nysläppt bok som recenseras, så den ligger 

nära i tid. Författaren verkar alltså prioriteras av redaktionen. Det är en väldigt ”nära” 

beskrivning av Daly i och med att hans uppväxt beskrivs ingående. 

För att sammanfatta är det svårt att dra slutsatser om något dominerande drag i 

beskrivningarna kring Niki Daly. Att exempelvis hans svarta karaktär jämförs med Emil i 

Lönneberga, är det för att författaren själv är vit eller inte? Och skulle en svart författares 
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karaktär jämföras med till exempel Emil i Lönneberga på samma sätt? Detta är ett exempel på 

att citaten är mer svårtolkade hos Niki Daly än de övriga författarna (inte för att de andra 

författarnas citat är lätta att tolka).  

 

2.1.5. Deon Meyer – en sydafrikansk författare 

Den andra vita sydafrikanske författaren är Deon Meyer. Den enda artikeln i materialet är 

Livet i Sydafrika är inte så våldsamt som det kan framstå i mina deckare från den 3 april 2012 

i DN. Intervjun görs i samband med att hans bok Den sista safarin snart kommer ut. 

Representation: Deon Meyer får representera sitt författarskap och sitt hemland. Han får 

förklara att det inte alls är så våldsamt i Sydafrika som det verkar i hans deckare och han får 

stå som representant och beskriva landets utveckling.  

 

”–  Nej, mina deckare är skönlitteratur. De är inte mer verklighetsförankrade än deckare från 

andra länder. Vanliga människors liv i Sydafrika ser givetvis helt annorlunda ut. Det är som 

om jag skulle komma till Norge och säga ojojoj, här kryllar det väl av massmördare som 

skjuter på ungdomar och slänger bomber. Våldet är ju bara undantagen, de flesta människor 

lever i lugn och ro”. 

 

Citatet skapar en ”vi”-känsla eftersom han jämför Sydafrika med det västerländska landet 

Norge och förklarar underförstått att det ser ungefär likadant ut i länderna. 

I citatet nedan förklarar han ytterligare situationen i det sydafrikanska samhället. 

 

”–  En deckare är ju bara ett fönster in till det värsta i samhället. Den berättar inte om alla 

vanliga människor som lever vanliga liv och aldrig ser särskilt mycket brottslighet annat än 

på tv. Det är bara där brottsligheten finns för de flesta, i medierna. Inte i verkligheten. Om du 

vill veta hur det är i Sydafrika så ska du fråga någon som bor där. Inte läsa tidningarnas 

svarta rubriker, och inte läsa deckare. Deckare läser man för underhållningen!” 
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Detta spär på en ”vi”-känsla. Han förklarar att de flesta människor är ”vanliga människor 

som lever vanliga liv”. Meyer utmanar bilden av Sydafrika som ett farligt land med våld, 

vilket naturligtvis minskar avståndet mellan människor i olika världsdelar. 

I nedanstående citat förklaras hur hans romaner sägs vara uppbyggda. 

 

”Deon Meyer kan tala i timmar om hur hans berättelser är konstruerade, hur all 

skönlitteratur bygger på det antika grekiska dramat och hur han hela tiden måste arbeta för 

att spänningen inte ska försvinna”. 

 

Om det är för att han är vit eller inte är svårt att veta, men i denna passage i artikeln 

placeras Meyer i en västerländsk snarare än i en afrikansk kontext då han får representera en 

antik grekisk tradition. Det kan skapas ett ”vi/dom” mellan svarta och vita, då den vite 

sydafrikanen inte jämförs med en ”afrikansk” tradition. Hudfärgen blir det viktiga. 

Kontext: Det är en intervju med Deon Meyer, en väldigt känd sydafrikansk 

deckarförfattare. I faktarutan får man reda på att en bok släpps nästa månad i förhållande till 

när intervjun publiceras. 

Jämförelser: I faktarutan får man reda på att Deon Meyer jämförs med flera vita 

västerländska författare när han själv får välja favoritförfattare.  

 

”Bland hans favoritförfattare finns Michael Connelly, Lee Child och Robert Harris. Och 

svenska Johan Theorin. ”Han är så bra! Den bästa svenska jag har läst”!” 

 

Att vita jämförs med vita författare och inte med andra kan skapa ett ”vi/dom”. Som 

tidigare nämnt i uppsatsen kan det vara befogat att svarta författare jämförs med svarta 

författare. I detta fall har Meyer själv valt de vita författarna, så det kan vara en befogad 

jämförelse, men tendensen mot ”vi/dom” är en risk. Men att Meyer hyllar en svensk så 

mycket kan skapa en ”vi-känsla” mellan Sydafrika och Sverige. 

Röster: Nedan följer utdrag ur intervjun. 
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”–  Nej, mina deckare är skönlitteratur. De är inte mer verklighetsförankrade än deckare från 

andra länder. Vanliga människors liv i Sydafrika ser givetvis helt annorlunda ut. Det är som 

om jag skulle komma till Norge och säga ojojoj, här kryllar det väl av massmördare som 

skjuter på ungdomar och slänger bomber. Våldet är ju bara undantagen, de flesta människor 

lever i lugn och ro. I början när jag reste utomlands blev jag förvånad över att just jag 

uppfattades som en ambassadör för mitt land och som en samhällsskildrare. Jag tror inte att 

deckarförfattare från andra länder förväntas svara på så många frågor om det politiska, 

ekonomiska och sociala läget i deras länder, eller hur?” 

 

Meyer får beskriva just hur det är att vara ”en röst” för det sydafrikanska samhället. Han 

själv blir förvånad över det, men det är intressant att det är han som kommer från landet får 

berätta snarare än att andra berättar hur det är. 

 

”–  Det är som om man bereder scenen och ställer dit sina huvudpersoner, sen är det bara att 

luta sig tillbaka och se vad som händer. Nej förresten, så är det ju inte alls. Man arbetar ju 

konstant för att få sina huvudpersoner att röra sig dit man vill, man puffar lite milt på dem på 

olika sätt. Halva tiden gör de som man säger, andra halvan går de någon helt annanstans och 

det är egentligen då författandet blir riktigt spännande. Jag brukar säga att skrivandet går ut 

på att lösa problem. Plötsligt står huvudpersonen på ett oväntat ställe och så ska man försöka 

skriva i väg honom därifrån”. 

 

Till skillnad från de två intervjuerna som gjordes med Chimamanda Ngozi Adichie (de 

enda i mitt material som gjorts med svarta författare från den afrikanska kontinenten) så är 

intervjun med Meyer längre och citaten är oftast längre som i exemplen ovan. Den vite Meyer 

får alltså större utrymme i kategorin röster än de svarta författarna totalt sett. Om detta är 

representativt för kulturjournalistiken i stort låter jag vara osagt. Det behövs mer forskning på 

området. 

Närhet/avstånd till händelse/förlopp: Intervjun publiceras en månad innan boksläppet, så 

uppenbarligen värderas Meyer så högt av redaktionen att man genomför en intervju med 

honom i förväg. 
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I och med att det är en intervju så är tonen i artikeln väldigt ”nära” när han får prata. Meyer 

får dessutom tala väldigt mycket, så man kommer nära författaren. 

För att sammanfatta skapar artikeln om Meyer i huvudsak en ”vi-känsla”. Detta har 

mestadels sin grund i att Meyer får prata om sitt hemland och att Sydafrika lyfts fram som ett 

land som inte är så farligt ”som det verkar”. Detta kan minska avståndet mellan ”vi och dom”, 

alltså mellan Västvärlden och Sydafrika. 

 

2.1.6. Abdellah Taia – en marockansk författare 

För att se om det finns någon skillnad mellan svarta författare från den afrikanska kontinenten 

och författare från Nordafrika har det inkluderats en författare från Nordafrika i uppsatsen. 

Det är marockanen Abdellah Taia som, förutom sitt författarskap, fått stor uppmärksamhet för 

att han är öppet homosexuell samtidigt som han är från ett geografiskt område som inte anses 

vara så tolerant mot homosexuella. Det finns fyra artiklar om Taia i materialet. 

Den första artikeln är En erotisk tvångströja från Expressen den 20 februari 2013, en 

recension av Taias senaste bok Frälsningsarmén. 

Representation (artikel 1): Eftersom boken är självbiografisk präglas också recensionen av 

detta och precis som i boken får Taia representera sin sexualitet. 

 

”Kärleken är ett märkligt spel. Han såg det redan hos sina föräldrar i Marocko. Han undrade 

över det när han blev förälskad i sin storebror. Han upplevde det första gången som barn 

med en fyrtioårig man i biografmörkret i Tanger. 

Det var länge sedan jag läste en så genomsexualiserad prosa. Varje avsnitt präglas av begär, 

erotik, hud, kropp. Det är vackert. Men också säreget inlåst, som om Taïa levde i 

tvångströja”. 

 

Här beskrivs Taias sexuella liv och det kan tyckas som generaliserande att allt ”märkligt” 

med kärlek och sex placeras i Marocko, att det där skulle vara något annorlunda, men i de 

nedanstående citaten utvecklas det så småningom till att gälla även Europa. 
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"Frälsningsarmén" som nu kommer på svenska är två år äldre, betydligt enklare och mer 

anspråkslös. Den har två distinkta akter. Den första är barndomen i Marocko präglad av den 

tidigt framväxande insikten att han är homosexuell, en zamel. Den andra kretsar kring hans 

första långvariga relation, som student, med en professor i Genève - och hans längtan att 

bege sig till drömmarnas och möjligheternas städer i Europa.” 

 

I ovanstående citat utvecklas sexualiteten till Europa och i nedanstående citat fullgörs 

tendensen att sexualitet kan vara något svårt i både Europa och Marocko.  

. 

”Taïas temperament och tonläge är som nordafrikansk blues; ett slags ihärdig men ständigt 

tragisk strävan efter frihet från underordning och hemlighetsmakeri. I sin marockanska familj 

kan han aldrig berätta om sina kärlekar. I Europa betraktas han som arabhora.” 

 

Artikelförfattaren väljer att lyfta fram sexualitetens svårigheter i dels Marocko och dels 

Europa. Precis som i artiklarna om Chimamanda Ngozi Adichie kan det skapa en 

”gemenskapskänsla” när man lyfter fram problem om identitet i Afrika och västvärlden. Det 

behöver inte skapa skillnader och ett ”vi/dom” – snarare genom att inte mörklägga detta 

problem tydliggörs problem och kan leda till ett avståndsminskande mellan ”vi och dom”. Det 

är inte så att något samhälle är ”bättre” på att hantera sexualitet, det ter sig bara annorlunda i 

uttryck. 

Kontext (artikel 1): Hans bok handlar om hans egen sexualitet, så det påverkar naturligtvis 

starkt beskrivningen av honom i artikeln. 

Jämförelser (artikel 1): Taia jämförs inte med någon författare. 

Röster (artikel 1): Taias röst hörs inte i artikeln, men röster är som tidigare nämnt inte 

vanligt i recensioner.  

Närhet/avstånd till händelse/förlopp (artikel 1): Boken har precis släppts, så det ligger nära 

i tid, vilket raderar någon eventuell tendens till ”vi mot dom”. Tonen i artikeln är en ingående 

beskrivning, det blir väldigt personligt i och med att boken handlar om hans sexualitet och det 

är det som tas upp i recensionen. 
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Den andra artikeln heter ”Arabisk feber varar inte länge” och är från den 20 februari 

2013. Det är en intervju som mestadels centreras kring hans åsikter om utvecklingen av ”den 

arabiska våren”. 

Representation (artikel 2): Nedan beskrivs situationen efter den arabiska våren. 

 

”Ett år senare styr Muslimska brödraskapet i Egypten, det islamistiska partiet Ennahda 

regerar i Tunisien och i Syrien pågår ett blodigt inbördeskrig. Har han tappat hoppet? Inte 

alls. 

-Det var ju ingen överraskning att islamisterna vann. Allt annat vore konstigt. De hade 

förberett och organiserat sig för detta i åratal. Men islamisterna är som ett symtom på 

sjukdomen – ungefär som när man har feber och går till doktorn och han förklarar att det var 

tur att man fick feber, så att man upptäckte att man faktiskt har en sjukdom i kroppen. Just nu 

har arabvärlden en sådan ”god” feber – som inte kommer att vara så länge.” 

 

Taia får i texten uttala sig om och representera hela ”arabvärlden”. Olika kontexter i olika 

länder bakas ihop till en enda utveckling i hela regionen. Att hela regionen målas upp som en 

enhet kan naturligtvis skapa en distans mellan ”vi” och ”dom”. En invändning är att 

islamisterna faktiskt är en gemensam nämnare för regionen, det är i så fall en relevant 

motivering, ungefär som att tala om ”afrikanska författare” kan vara motiverat om man talar 

om kolonialismen.  

 

”Innan den arabiska våren började spira i Tunisien för drygt två år sedan hade Abdellah 

Taïa inga positiva förväntningar alls vad gäller arabvärldens utveckling. Men så dök det upp 

unga människor som talade om saker som deras föräldrar, deras ledare och deras imamer 

aldrig någonsin hade talat om. Han menar att araberna har lärt sig något viktigt av 

revolutionen – att inte hela tiden skylla på någon annan, på västerlandet. Araberna har helt 

enkelt börjat våga betrakta sitt samhälle och sig själva på ett kritiskt sätt.” 
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Det påstås i en rad att araber tidigare skyllt sina problem på västvärlden. En sådan generell 

betraktelse där man drar alla över en kam och påstår att de skyller sina problem på andra kan 

skapa en polarisering och ställa grupper mot varandra. 

Kontext (artikel 2): Abdellah Taia intervjuas om utvecklingen i regionen han kommer ifrån, 

men han har samtidigt släppt en ny bok. Det är alltså inte så att de selektivt ringt upp just 

Abdellah Taia för att han kommer därifrån, utan han är samtidigt aktuell med en ny bok. 

Jämförelser (artikel 2): Taia jämförs inte med några författare i artikeln. 

Röster (artikel 2): Taia hörs tydligt eftersom det är en intervju med honom. Tidigare 

nämndes det att det var problematiskt att han fick prata som representant för hela regionen. 

Samtidigt är det noterbart att just han som är från regionen får prata om utvecklingen. Det är 

inte som för Chimamanda Ngozi Adichie där två västerlänningar får tala för henne som det är 

i två av artiklarna. På så sätt kan det vara positivt och i sig göra att regionen får en röst och 

inte ses som en ”grå massa”. Intervjun kan alltså både skapa en motsättning mellan ”vi” och 

”dom” och inte göra just det på samma gång. 

Närhet/avstånd till händelse/förlopp (artikel 2): Artikeln görs samtidigt som utvecklingen i 

regionen pågår, till exempel kriget i Syrien, så artikeln ligger nära i tid. I och med att det är en 

intervju så blir tonen väldigt ”nära”, Taia får komma till tals. 

Den tredje artikeln i materialet är Unna er att upptäcka Taïa från Svenska Dagbladet den 

6 februari 2013. Det är en recension av hans senaste bok Frälsningsarmén. 

Representation (artikel 3): Precis som i den första artikeln får Taia representera sin 

sexualitet, eftersom boken handlar om det. 

 

”I sin förra bok på svenska, den självbiografiska ”Ett arabiskt vemod”, skildrar Abdellah 

Taïa hur han som tolvåring utsätts för en gruppvåldtäkt. Ett gäng äldre pojkar nära 

hemkvarteret i marockanska Salé tvingar in honom i ett rum, förolämpar och våldför sig på 

honom men gör också valhänta försök till närhet. Våldtäkten fullbordas inte men lämnar sitt 

märke. Den förstärker Abdellahs särlingskap, som den veke pojke vars kvinnlighet gör honom 

föraktlig. Det viktiga i episoden som inleder romanen är inte att den ägde rum utan hur Taïa 

gestaltar den i sin bok långt senare.” 
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Det kan tyckas generaliserande att man väljer att lyfta fram något så grovt och att det kan 

framstå som att ”det är så här marockaner är”. Men i sista raden lyfts det fram att våldtäkten 

är viktig för boken som sådan. Det skulle då vara konstigt att inte lyfta fram den i recensionen 

av boken. 

I de två nedanstående citaten beskrivs livet i både Marocko och Europa. 

 

”Episoder från barndomen – familjelivet i Salé med en kraftfull mor, en härsklysten far styrd 

av modern, och en spännande, erotiskt tilldragande äldre bror – växlar med vuxenepisoder, 

drömmar om det litterära Paris, om filmens magiska värld, om en europeisk pojkvän.” 

 

”För första gången är han helt ensam i Europa, i en av dess främlingsfientligaste städer 

dessutom. Men utanförskapet, det etniska och det sexuella, blir själva grunden för 

upptäckter.” 

 

Det intressanta med de två ovanstående citaten är att problematiken i Europa med dess 

främlingsfientlighet lyfts fram på slutet. Då problematik i både Europa och Marocko totalt sett 

i artikeln lyfts fram behöver inte det skapa några motsättningar mellan Europa och Marocko. 

Man pekar inte ut att det är värre på någon annan plats, utan både Europa och Marocko kan 

vara hemska platser.  

Kontext (artikel 3): Abdellah Taias böcker handlar om hans egen sexualitet, så det är inte 

konstigt att det är detta som Taia får representera. Att Taia skriver på franska påverkar också 

vilka författare han jämförs med nedan.  

Jämförelser (artikel 3): Nedan jämförs Taia med flera franskspråkiga författare. 

 

”Taïas bok visar gång på gång skillnaden mellan beskriva och skriva, en viktig distinktion 

inte minst för franskspråkiga författare, för Blanchot, Duras, Genet, som gärna talar om 

écriture, skrift, i existentiella och livsavgörande ordalag.” 
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Det mest intressanta i denna text är att Taia jämförs med så många västerländska 

franskspråkiga författare. Taia ses genom det franska språket som en del av det västerländska. 

Ett eventuellt ”vi och dom” suddas ut. Detta sker på ett helt annat sätt än de svarta afrikanska 

författarna som sällan jämförs med västerländska författare. 

 

”Att beskriva är att passivt underordna sig upplevelser, att reproducera världen i sin 

obönhörliga faktiskhet – det gränsar till vad filosofen Sartre kallade ”ond tro” och handlar 

om att utplåna sig som subjekt, göra sig till Ingen.” 

 

Att jämföras med en stor västerländsk gigant som Jean-Paul Sartre är ett erkännande som 

definitivt skapar en ”vi”-känsla. 

 

”Så småningom hittar Abdellah till Frälsningsarméns härbärge där en vänlig, Michel 

Foucaultliknande man ger honom en säng. Mötet blir ett tecken: ett välkomnande in i en värld 

som vill honom väl.” 

 

Intressant är att en karaktär i hans bok jämförs med Michel Foucault. Det är återigen en 

litterär ikon som definitivt kan skapa en ”vi”-känsla. Det blir än mer integrerande av att den 

Foucault-liknande mannen sägs välkomna honom in i en värld som vill honom väl. 

 

”Ett tecken också för läsaren blir boken som den vänlige mannen läser bakom sin disk när 

Abdellah möter honom: Benjamin Constants ”Adolphe”. Det är en självbiografisk berättelse 

om en havererad kärlekshistoria som med sina hyperkänsliga själviakttagelser och sin 

språkliga knapphet – inte ett onödigt ord! – blir en 200 år gammal motsvarighet till Taïs egen 

bok. Constant förvandlade romankonstens ofta långrandiga beskrivningar till täta notater, 

kroppsliga, känslostarka, och det gör också Abdellah Taïa.” 

 

Artikelförfattaren väljer att lyfta ut en bok ur berättelsen som beskrivs i berättelsen, som ett 

exempel också i verkligheten på en bra jämförelse mellan författarna. Artikelförfattaren 
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bekräftar på så sätt att Taia hör hemma i den generella franskspråkiga traditionen – oavsett 

nationalitet. 

 

”Unna er att upptäcka honom om ni inte gjort det tidigare. Det rör sig om ett av de mest 

spännande författarskapen på franska i vår tid.” 

 

I det sista stycket lyfts Taias författarskap fram som något av det mest spännande idag på 

det franska språket. Taia ses som en del i en gemenskap då han ses som en av de bästa 

franskspråkiga författarna oavsett nationalitet i hela världen. 

Röster (artikel 3): Taia ”pratar” inte i artikeln, men å andra sidan ”hörs” han genom hela 

recensionen, eftersom hans böcker är självbiografiska. 

Närhet/avstånd till händelse/förlopp (artikel 3): Artikeln är gjord i samband med att hans 

nya bok ges ut, så den ligger nära i tid. Taia prioriteras av redaktionen. Tonen i artikeln är 

”nära”, vilket inte är konstigt eftersom det är en självbiografisk bok som recenseras. Man 

kommer nära personen Taia. 

Den fjärde artikeln om Taia är Taia gör konst av livet från Svenska Dagbladet den 1 mars 

2012, en recension av hans bok Ett arabiskt vemod. 

Representation (artikel 4): Taia får som oftast i detta material representera sitt författarskap 

och därmed sin sexualitet som i de två citaten nedan. 

 

”Under ett våldtäktsförsök blir Abdellah gång på gång kallad Leïla, vilket väcker ett våldsamt 

raseri hos honom. Anspråket på att vara man, men att fylla begreppet med något annat än 

vad omgivningen erbjuder, gör Abdellah ensam i byn. Ensam med sitt begär till manliga 

kroppar och ensam med filmdrömmarna, som så småningom ska föra honom till Paris.” 

 

”Romanens andra del skildrar en kort passionshistoria med en fransman, Javier. En olycklig 

kärlek, i skuggan av dödsskräck och livslängtan, beskriven med exakt rätt nyans för varje 

ögonblick av hopp och evighet av förtvivlan.” 
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Precis som i de andra artiklarna om Taia kopplas negativa egenskaper eller händelser ihop 

med både Marocko och Europa. Våldtäktsförsöket sker i Marocko, men hans liv med en 

fransman beskrivs också med ord som ”dödsskräck” och ”förtvivlan”.  Inte någon del av 

världen kopplas ensamt ihop med det negativa. Marocko och Europa har detta gemensamt. 

Kontext (artikel 4): Precis som det tidigare konstaterats kretsar Taias böcker mycket kring 

sexualitet, så det är inte konstigt att en recension om hans självbiografiska bok tar upp det 

ämnet. 

Jämförelser (artikel 4): Precis som den föregående artikeln upprepas jämförelserna mellan 

andra franskspråkiga författare. 

 

”Sättet att beskriva passionen för tankarna till Assia Djebar eller en uppskruvad Marguerite 

Duras. Samtidigt obevekligt och skört.” 

 

Om man jämför Taia med de svarta författarna blir en sak tydlig med de två sista artiklarna 

om Abdellah Taia. Taia jämförs med flera franskspråkiga författare oavsett ursprung, till 

exempel Assia Djebar, Marguerite Duras, Maurice Blanchot och Jean-Paul Sartre. Assia 

Djebar är från Algeriet så han jämförs med en nordafrikanska, men är inte begränsad till detta. 

Det är det franska språket Taia får representera, till skillnad från de svarta författarna som 

oftast jämförs med olika författare från hela Afrika, men inte utanför dess gränser. Taia 

däremot bryter ut sig från sin geografiska region (Nordafrika, Afrika eller Mellanöstern) och 

jämförs med europeiska författare. Detta minskar avståndet mellan ”vi/dom”. 

Röster (artikel 4): Abdellah Taia hörs inte i artikeln, men det är en recension så det är inget 

ovanligt att inte författaren hörs. 

Närhet/avstånd till händelse/förlopp (artikel 4): Recensionen skrivs i samband med att 

boken släpps, så det ligger nära i tid. Taia prioriteras av redaktionen. Precis som de andra 

recensionerna av Taias böcker är det en ”nära” beskrivning av författaren som framträder, då 

hans böcker är självbiografiska. 

Sammanfattningsvis fungerar beskrivningarna kring Abdellah Taia i stort sätt på ett sätt 

som inte skapar motsättningar mellan ”vi och dom”. Både Europa och Marocko beskrivs som 

att de kan ha samhällsproblem kring sexualitet. Det är inte så att det ena beskrivs som solsken 
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och det andra som svarta moln, utan det skapas i någon utsträckning ett ”vi”. Taia har också 

lätt för att jämföras med olika författare från både Europa och Nordafrika, vilket skapar en 

gemenskap, ett ”vi”.   

 

2.1.7. Albert Camus – en fransman född i Algeriet 

I materialet finns två artiklar om Albert Camus. Han är fransman, men född i Algeriet när 

landet var en fransk koloni, så tanken är att han kan ge en extra dimension till uppsatsen som 

både ”europé” och ”nordafrikan”. 

Den första artikeln är Albert Camus – främlingen från Algeriet från DN den 28 oktober 

2013.  

Representation (artikel 1): Albert Camus får i rubriken representera Algeriet. I övrigt 

placeras Camus mestadels i en västerländsk kontext (detta utvecklas under kategorin 

jämförelser där detta blir tydligare beroende på vilka personer han jämförs med). 

Nedanstående citat är ett exempel på hur Camus beskrivs. 

 

”Men Camus stod på många sätt långt ifrån den Parisintellektuelle giganten Sartre. Han var 

en pied-noir – svartfot – vilket är beteckningen på en fransman som är född i det av Frankrike 

ockuperade Algeriet. Han växte upp i Algers fattigkvarter tillsammans med sin mor sedan 

hans pappa dött i första världskriget när Albert var ett år gammal.” 

 

Här beskrivs han som en pied-noir, alltså en fransman från det då ockuperade Algeriet, och 

den dubbla roll det innebar. I rubriken beskrivs Camus som från Algeriet. Att Camus tillskrivs 

flera identiteter kan signalera att människan inte är uppdelad i ett ”vi eller dom” utan man kan 

ha flera identiteter samtidigt. Chimamanda Ngozi Adichie beskrivs på ett liknande sätt då hon 

tillskrivs både att höra hemma i Nigeria och USA. 

Kontext (artikel 1): Artikeln tar upp Camus för att det är 100 år sedan han föddes. Artikeln 

är en redogörelse för mycket av Camus liv och vilka idéströmningar han tillhört osv. Detta 

påverkar naturligtvis beskrivningen av honom. 
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Jämförelser (artikel 1): Camus flera identiteter blir som tydligast i denna kategori. Nedan 

följer flera exempel på citat där Camus jämförs med flera olika författare och andra personer 

från olika delar av världen.  

 

”Han hade fått Nobelpriset i litteratur tre år tidigare, vilket gör honom till den näst yngsta 

mottagaren av priset genom tiderna. Yngst är Rudyard Kipling, som var ett år yngre.” 

 

Hans Nobelpris i litteratur framhålls och en sådan prestation gör att författaren kan ses som 

en del av den västerländska författareliten. I texten framhävs också britten Rudyard Kipling 

som är född i Indien. 

 

”I Vincent Descombes inflytelserika översikt "Modernfransk filosofi 1933–1978" nämns 

Albert Camus överhuvudtaget inte, trots att Descombes diskuterar ämnen som låg Camus 

nära – det fransk-algeriska kriget, existensens villkor, det bekymmersamma förhållandet till 

kommunismen och annat – och inte tvekar att nämna mer litterära tänkare långt bortom 

fackfilosofin såsom Gaston Bachelard, Fjodor Dostojevskij och Edgar Allan Poe. 

Och Jean Paul Sartre förstås. 

Sartre och Camus brukar ofta nämnas i samma andetag. Man talar om den filosofiska 

riktning som kallas existentialismen, men Camus ville inte ha något med den etiketten att 

göra.” 

 

Likt Taia som också är född i Nordafrika verkar det lättare för Camus att jämföras med folk 

från flera olika världsdelar. De kan som tidigare nämnt ”bryta sig loss” från ”sin” världsdel, 

vilket är betydligt svårare för svarta afrikaner. Camus jämförs här med en amerikansk, en rysk 

och två franskspråkiga författare. 

 

”Det finns säkert fler musikaliskt populärkulturella hänvisningar till Camus, men de jag på 

rak arm kommer att tänka på är Tuxedomoons "The stranger" – som på singelutgåvan inleds 
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med att Camus själv läser sin roman – och låten "Killing an arab" från 1978, som var det 

emblematiskt depprockande bandet The Cures första singel”. 

 

Camus jämförs inte enbart med författare från olika delar av världen, han blir också genre-

överskridande då en referens görs till musikerna i det brittiska bandet The Cure. Att vara född 

i Nordafrika verkar alltså vara fördelaktigt om en författare ska spränga gränser, både bland 

världsdelar och genremässigt, jämfört med exempelvis svarta afrikaner. Att Camus jämförs 

med franska författare är kanske inte så konstigt. Han var en del av den franska författareliten, 

men han jämförs till exempel även med någon amerikan och någon ryss. 

 

”Just detta med Cure-hitten får mig att sätta saker och ting med Camus i perspektiv. Det 

känns som om han inte räknas till de riktiga franska filosoferna för att han snarare – likt 

exempelvis Dostojevskij och Musil, eller i Sverige Kjell Espmark och Stig Larsson – valt att 

gestalta och förkroppsliga filosofin i skönlitterära gestalter. Det blir liksom lite för vagt, för 

mycket beroende på läsarens sentiment.” 

 

Camus fortsätter att spränga även språkliga gränser då han jämförs med österrikaren Musil, 

ryssen Dostojevski och två svenskar. Detta har tendenser mot ett ”vi”. Man behöver inte 

förhålla sig inom ett språkligt fack, utan alla är del av samma sorts författarskap. 

Slutligen som ett exempel jämförs Camus med Palestina-födde amerikanen Edward Said. 

 

”Å andra sidan har Camus av postkoloniala stjärnor som Edward Said avfärdats som 

strukturellt lierad med en repressiv kolonialism man uppenbarligen tycks förkroppsliga som 

fattig son till en död, fransk bonde i Nordafrika – trots att Camus som grävjournalist på 

algeriska tidningar verkade mer konkret än någonsin någon amerikansk popteoretiker för att 

avslöja franskt hyckleri och rättsröta riktad mot arabiska algerier och berber.” 
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Camus jämförs alltså med en nordamerikan som är född i Asien. Det ska dock tilläggas att 

Said framhålls som en kritiker till Camus, så det kan i detta fall både bli tendenser mot ett ”vi” 

och mot ett ”vi mot dom”. 

Röster (artikel 1): Camus hörs inte med något citat i artikeln. 

Närhet/avstånd till händelse/förlopp (artikel 1): Artikeln ligger väldigt nära i tid då Camus 

föddes 7 november, alltså enbart några dagar från att artikeln publiceras. Båda exemplen med 

Achebe och Adichie visar att närheten i tid inte alltid behöver vara fallet för svarta afrikaner. 

Artikeln är en essä, så det är inte konstigt att Camus beskrivs ingående och ”nära”. 

Den andra artikeln är Ungdomarnas Camus håller i hundra år till från Svenska Dagbladet 

den 7 november 2013. 

Representation (artikel 2): I de två citaten nedan beskrivs Camus härkomst från Algeriet 

och Frankrike.  

 

”Det har skrivits mycket om den fattiga uppväxten i enkla kvarter i utkanten av Alger. Sedan 

fadern stupat i slaget vid Marne 1914 flyttade han tillsammans med modern och brodern hem 

till mormodern och en morbror, till en liten och trång lägenhet.” 

 

”Jag är övertygad om att han kommer att vara läst när ytterligare 100 år har gått, gossen 

som älskade Algeriets sol och hav och natur men som trots fattigdom hamnade i Paris 

sjangtila salar. Det kan man kalla en resa.” 

 

Förutom sitt författarskap påvisas några identiteter även i denna text om Camus. Både hans 

bakgrund i Algeriet och att han bott i Paris lyfts fram. Samma sak gäller här som i den första 

artikeln om Camus. Det kan skapa en gemenskapskänsla om det påvisas att en människa kan 

ha flera identiteter. Samtidigt beskrivs Camus uppväxt som fattig och att han hamnat i Paris 

som mer lyckat. Detta kan naturligtvis leda till att ett ”vi och dom” skapas mellan det 

västerländska franska och det nordafrikanska algeriska. 

Kontext (artikel 2): Det är 100 år sedan Camus gick bort och därför skrivs en artikel om 

detta. 
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Jämförelser (artikel 2): Precis som i den första artikeln jämförs Camus med flera olika 

författare oavsett vilket språk de skriver på. Mönstret med att författare födda i Nordafrika 

lättare jämförs med författare från andra världsdelar fortsätter, till skillnad från svarta 

afrikanska författare. Citaten nedan är exempel på detta. 

 

”Det är att lägga märke till att en annan Nobelpristagare, Claude Simon (som ogillade 

Camus och det han skrev) även han föddes för hundra år sedan men inte ägnats 

tillnärmelsevis samma uppmärksamhet, fast det också här rör sig om ett av 1900-talets stora 

författarskap med flera höjdpunkter, som ”Vägen till Flandern”.” 

 

Här jämförs Camus med den Madagaskar-födde fransmannen Claude Simon. Att båda 

vunnit Nobelpriset i litteratur nämns är naturligtvis en tendens mot ett ”vi” författarna 

emellan, men att det framhålls att Simon ogillade Camus är naturligtvis en tendens mot det 

motsatta. 

 

”Till skillnad från vännen och senare ovännen Sartre och dennes hustru Simone de Beauvoir 

var han ingen kommunistisk medlöpare under filosofisk täckmantel. Man kan ana att han 

äcklades över Sartres hyckleri och vilja att tiga om kommunismens brott.” 

 

Citatet ovan är också ett exempel på där Camus jämförs med någon, men där de 

förmodligen ogillade varandra. Att jämföras med giganter som Sartre och De Beauvoir kan 

naturligtvis vara en riktning mot en gemenskapskänsla, men då de ogillar varandra kan det 

fungera i motsatt riktning. 

 

”Vid ungefär samma tid skrev Arthur Koestler en liknande bok om hängningarna i 

Storbritannien”. 

 

Som tidigare nämnt har Camus haft lättare än andra författare i denna uppsats att krossa 

språkgränser i jämförelserna med andra författare, som när han jämförs med britten Koestler 
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med ungerskt påbrå. Det kan vara för att han är fransman och västerlänning, att det blir lättare 

att inte placeras i ett fack och personen i fråga porträtteras som en individ istället för en 

”massa”. 

 

”Emellertid har vi allt det välbekanta i allt han skrev: människan utkastad i en absurd och till 

synes meningslös tillvaro som det gäller att uthärda. Inte överraskande uppskattade William 

Faulkner (ännu en Nobelpristagare) Camus böcker stort”. 

 

I detta citat jämförs Camus med amerikanen William Faulkner från Nordamerika och 

trenden med att Camus lättare jämförs med författare från andra världsdelar fortsätter. Att 

båda är Nobelpristagare poängteras också. 

 

”Ibland framstår Camus som en mystiker, och det var väl Mauriac som yttrade att Camus var 

kristen utan att veta om det. Den Camus som påpekade att han inte var troende, men ej heller 

ateist. Se där ytterligare en paradox.” 

 

Camus jämförs med ytterligare en fransman. Det är inte enbart det att Camus så lätt jämförs 

med olika författare från olika delar av världen, han jämförs även med så många olika 

författare.  

 

”Hela tiden blir det meningslösa meningsfullt på nytt, för att travestera Ekelöf. Det finns hos 

Camus ett slags det absurdas patos som aldrig överger hans läsare”. 

 

För en svensk läsare kan det skapas en känsla av gemenskap mellan Camus och Sverige när 

en svensk författare nämns i hans sammanhang. 

Röster (artikel 2): Camus citeras vid två olika tillfällen i texten. 
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”Omtalad är ordväxlingen med en algerisk student på Stockholms universitets kårhus 1957, 

när Camus mottagit Nobelpriset. Camus var, enkelt utryckt, varken anhängare av Nationella 

befrielsefronten FLN:s terror eller av den franska arméns våldsmetoder. Han var för 

demokrati och samförstånd och var djupt engagerad i den algeriska frågan. När han 

pressades om rättvisan, svarade han att om han fick välja mellan rättvisan och sin mor, så 

valde han sin mor. Detta har ofta misstolkats och misstolkades redan då från både höger och 

vänster”. 

 

I ovanstående citat beskrivs hur han ogillar båda sidors metoder i konflikten, han är en del 

av ett ”vi” och vill inte ställa sig på någons sida och skapa ett ”vi mot dom”. Camus framstår 

som en anhängare av fred och demokrati. Att han skulle ha viftat bort rättvisan uppges som en 

misstolkning och inte något han verkligen menade. 

 

”Ett konversationsfragment från brasserie Balzar 1947 är talande; ”Vad kommer du att göra 

om Sovjet anfaller”, frågade Sartre. ”Jag kommer att bli motståndsman, som Malraux”, 

svarade Camus. ”Jag vill inte skjuta på proletariatet”, replikerade Sartre.” 

 

Vad Camus sagt återges alltså vid två olika tillfällen. Detta kan jämföras med den liknande 

redogörelsen av bortgångne Chinua Achebes liv där nigerianen inte citeras en enda gång. 

Materialet är kanske för litet för att dra några stora slutsatser utifrån detta, men det är ändå 

värt att notera. 

Närhet/avstånd till händelse/förlopp (artikel 2): Precis som artikel 1 ligger denna artikel 

nära i tid, till och med ännu närmare. Artikeln är nämligen publicerad på Camus födelsedag 

den 7 november. Firandet av Camus prioriteras av redaktionen. I och med att artikeln är en 

essä beskrivs Camus ”nära” och ingående. 

Beskrivningen av Albert Camus kan sammanfattningsvis i huvudsak fungera på ett sätt 

där gemenskapskänsla skapas. Detta blir som tydligast i innehållskategorin jämförelser där 

Camus kan jämföras med många olika författare med olika bakgrund från olika delar av 

världen. Som västerlänning verkar det lättare att inte placeras i ett fack, utan han blir mycket 

mer av en individ. 
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2.2 Sammanfattande analys 

Denna analys görs helt utifrån innehållskategorierna för att kunna ge en översiktlig 

framställning av de mest klara tendenserna i materialet. Samtidigt visas vilka tendenser 

mellan grupper av författare som är tydligast, till exempel mellan svarta och vita författare. I 

det första delavsnittet gjordes enbart en genomgång av de enskilda författarna, men här görs 

en mer sammanfattande analys av helheten. Dessutom vägs olika genrers påverkan in i 

analysen. 

 

2.2.1. Representation 

Som jag skrev tidigare är just representation en väldigt komplex fråga. Att få representera en 

hel kontinent kan vara utslag för både en grov generalisering eller berättigat om det finns en 

tendens eller idéströmning som täcker hela kontinenten. 

Om referenser till någon författare som ”afrikansk” förekommer är detta oftast motiverat. 

Både Ngugi Wa Thiong´o och Chinua Achebe kopplas starkt ihop med det som de har skrivit 

om kolonialismen. Chinua Achebe tillskrivs epitetet som den ”moderna afrikanska 

litteraturens fader” i samband med just att han skrivit om kolonialismen. Den starka historiska 

band som hela den afrikanska kontinenten har i samband med kolonialismen gör att det i detta 

fall är relevant att prata om något ”afrikanskt”.  

Däremot så finns det några undantag. Svarta afrikaner får ibland representera hela 

kontinenten utan att det egentligen motiveras varför. Ett redan nämnt exempel är rubriken 

Afrikanska drömmar hos en artikel om Chimamanda Ngozi Adichie. 

Hudfärg verkar spela en viss roll när det gäller att kopplas till västerländska genrer. Den 

vite sydafrikanske författaren Deon Meyer kopplas vid ett tillfälle till en grekisk tradition och 

den franske Algeriet-födde Albert Camus beskrivs som existentialist. Ingen svart afrikansk 

författare får en liknande beskrivning med en tydligt västerländsk genre. Möjligtvis kan detta 

förklaras av en uppdelning mellan svarta och icke-svarta där de icke-svarta representerar det 

västerländska mer än de svarta, ett ”vi och dom”. 

Däremot så kan svarta författare från den afrikanska kontinenten kopplas till starkt 

västerländska symboler. Chimamanda Ngozi Adichies frisyr liknas vid frihetsgudinnan och 

både Ngugi Wa Thiong´o och Chinua Achebe beskrivs som potentiella Nobelpristagare. Det 
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ska dock tilläggas att Ngugi Wa Thiong´os verkliga status som kandidat ifrågasätts. Just 

kopplingen till västerländska symboler gör att de likställs med västerlänningar, ett eventuellt 

”vi och dom” suddas ut. 

Författarna får naturligtvis på olika sätt representera något oavsett genre. Såväl i en 

recension som i en kort nyhetsartikel förekommer representationer. Genrerna verkar inte ha 

haft någon större betydelse för vad författarna får representera. Svarta författare får till 

exempel ofta representera något ”afrikanskt” (berättigat eller oberättigat) oavsett om det är en 

intervju, essä eller nyhetsartikel. Genrerna verkar därmed inte ha spelat någon större roll när 

det gäller uppdelning mellan ”vi och dom” i denna innehållskategori. 

 

2.2.2. Jämförelser 

Jämförelser kan säga något om den identitet artikelförfattarna tillskriver författarna. Svarta 

författare från Afrika har en stark tendens att jämföras med varandra. Oftast motiveras detta 

på ett adekvat sätt, så man kan inte tala om en generalisering i den bemärkelsen. I en artikel 

har artikelförfattaren till och med valt att baka ihop två recensioner av olika böcker med 

varandra då Chimamanda Ngozi Adichie och Teju Cole jämförs med varandra. Båda 

författarna kommer ifrån Nigeria, men böckernas handlingar lyfts fram som att ha stora 

likheter med varandra. Det finns alltså en relevant jämförelse mellan författarna. Recensionen 

är inte ihopbakad enbart på basis av att de råkar komma ifrån Afrika eller Nigeria. 

Ett undantag från relevanta generaliseringar vid jämförelser är artikeln om Ngugi Wa 

Thiong´o som tidigare nämnts. Där jämförs han med flera författare, men i meningen efter 

som skulle kunna motivera jämförelsen jämförs Thiong´o snarare med romanen som litterär 

form. 

Men en intressant tendens är att icke-svarta författare ibland kan bryta sig loss från sin 

region, medan svarta afrikanska författare oftast enbart jämförs med varandra. Det har tidigare 

nämnts att de båda författarna födda i Nordafrika, Albert Camus och Abdellah Taia, jämförs 

med flera författare från olika världsdelar. Även om det kan motiveras att svarta afrikanska 

författare jämförs med varandra, kanske det även kan motiveras att svarta författare kan 

jämföras med icke-svarta författare. 

Talande är att en av de två gångerna en svart afrikan jämförs direkt med en icke-svart 

författare är när Chimamanda Ngozi Adiche själv har fått välja något som hon läser just nu, 
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nämligen den vite amerikanske poeten James Merrill i artikeln ”Jag säger sanningen även om 

någon blir provocerad” från Aftonbladet den 25 oktober 2013. Adichie jämförs även med en 

brittisk författare i en artikel (men jämförs även indirekt med andra författare i världen då hon 

nämns som en författare i sin generation). 

Det är naturligtvis problematiskt att vita författare jämförs med vita författare och svarta 

författare jämförs med svarta författare. Det kan skapa ett ”vi/dom”-synsätt både hos 

artikelförfattare och publiken. Som tidigare nämnts jämförs den vite sydafrikanen Deon 

Meyer med vita västerländska författare när han själv får välja några favoritförfattare. 

Genrerna har i innehållskategorin jämförelser haft en viss inverkan. Det är främst i essäer 

och recensioner som författare jämförs med andra författare. Detta är helt väntat i linje med 

genrernas konventioner. Däremot så är villkoren som sagt olika för svarta afrikaner, vita 

sydafrikaner och nordafrikaner när det gäller vilka författare man jämförs med. Så på det 

sättet har inte genrerna inverkat något nämnvärt i denna innehållskategori. 

 

2.2.3. Röster 

Vad gäller röster så är det ganska vanligt, bortsett från intervjuerna, att citat inte återges i 

artiklarna oavsett författarens ursprung. Det är mestadels bokrecensioner bland artiklarna där 

detta inte är vanligt förekommande normalt sett. 

Men i en artikel om Albert Camus liv återges två tillfällen där han sagt något. I kontrast till 

detta återfinns två artiklar där två västerlänningar pratar om Chimamanda Ngozi Adichie. Det 

gäller att vara försiktig i dessa slutsatser, men det kan tolkas som att en icke-svart författare 

kan få komma till tals i en artikel, medan en svart författare kräver att någon annan talar för 

personen. Detta kan i så fall kopplas till postkolonial teori om att en vit västerlänning ses som 

mer rationell än en svart person och därför behöver tala för den svarta personen.    

När det gäller intervjuer så har det hittats två stycken med Chimamanda Adichie, en svart 

afrikanska, en intervju med nordafrikanen Abdellah Taia och en med den vite sydafrikanen 

Deon Meyer. Det kan tyckas som ett jämnt antal, men dessa intervjuer är de enda som har 

hittats med en svart afrikansk författare, en vit sydafrikan respektive en nordafrikan under 

perioden 2012-2013. I förhållande till hur många svarta invånare det finns i Afrika jämfört 

med vita sydafrikaner, så är naturligtvis svarta afrikaner kraftigt underrepresenterade. 
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Samtidigt är samtliga artiklar i materialet från undersökningsperioden de enda som hittats 

om författare från den afrikanska kontinenten. Speciellt underrepresenterade blir då 

naturligtvis svarta författare sett till folkmängden på den afrikanska kontinenten.  

Svarta afrikanska författare ges alltså väldigt lite utrymme i svensk dagspress. Detta kan 

leda till en förstärkning av ”vi/dom” och kan ses som en generalisering av afrikaner där de ses 

som en stor massa som inte ges någon röst. Icke-svarta författare ses mer som individer då de 

får en större röst att tala med. Detta går hand i hand med postkolonial teori om att svarta 

personer från Afrika under kolonialperioden sågs mer som en massa istället för som individer. 

Detta verkar ha hängt kvar i svensk dagspress, åtminstone för innehållskategorin röster. 

Genrekonventioner har naturligtvis påverkan på när röster hörs. De hörs som mest i 

intervjuer där författaren står i centrum och vad någon sagt återges inte så ofta i andra fall. Ett 

intressant fall som nämns tidigare i analysen är att i essäerna om Albert Camus respektive 

Chinua Achebe återges vad Camus sagt, men inte Achebe. Trots att båda ses som stora 

författare har den svarte Achebe en mindre röst här. Materialet är kanske för litet för att dra 

några större växlar på det, men essän tycks alltså fungera olika vad gäller röster beroende på 

författarens ursprung. 

 

2.2.4 Närhet/avstånd till händelse/förlopp 

Ofta kan man inte se någon skillnad mellan artiklarna när det gäller närhet/avstånd till 

händelse/förlopp. Bokrecensioner görs naturligtvis av böcker när de är tillgängliga och andra 

artiklar kan exempelvis fungera som en introduktion till författare utan att det hänt något 

speciellt. Men det finns undantag. 

Den i övrigt mestadels nyanserade tidigare nämnda artikeln där Chinua Achebe placeras in i 

kosmopolitisk litteratur publiceras cirka ett halvår efter hans död. Naturligtvis publicerades 

det en artikel i samband med hans död, men med tanke på den betydelse han har som 

författare är det anmärkningsvärt att redaktionen väntade ett halvår med att publicera en mer 

genomgående artikel av hans liv och författarskap. De två liknande artiklarna om Albert 

Camus för att påminna om att det var 100 år sedan han föddes är publicerade nästan exakt på 

hans födelsedatum respektive exakt på hans födelsedatum. 

Dessutom valde Expressen att publicera sin recension av Chimamanda Ngozi Adichies nya 

bok flera månader innan andra tidningar gjorde detsamma. 



 

67 

Dessa exempel tyder på att redaktionens prioritering av material kan ha påverkats av att 

författarna är svarta eller inte. Detta kanske i så fall sker omedvetet och är ingen medveten 

rasistisk strategi från redaktionernas sida. Men att svenska redaktioner består till större delen 

av vita människor kan ha betydelse. 

Vad gäller genrer så har de påverkat olika i denna innehållskategori. När det gäller tonen i 

artiklarna, alltså om det blir en ”nära” beskrivning eller mer distans till ämnet följer artiklarna 

de förväntade konventionerna. Till exempel nyhetsartiklarna är mer distanserade och 

intervjuerna är mer nära. När det gäller närhet i tid fungerar konventionerna som väntat och 

ibland inte alls. De liknande essäerna om Albert Camus och Chinua Achebe fungerar olika. 

Camus artiklar publiceras nästan på det exakta datumet av hans födelsedag som är 

anledningen till artiklarna, medan essän om Achebe dröjer till ett halvår efter att han gått bort, 

trots att det är detta som är anledningen till essän. Essäexemplet är ett av flera exempel på att 

genrerna fungerar olika tidsmässigt beroende på om det är svarta författare eller inte.  
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3. Slutdiskussion 

En slutsats att dra av resultaten av denna uppsats är att det inte är så enkelt som Sten 

Hagbergs debattinlägg ville göra gällande som togs upp i inledningen. När afrikanska 

författare jämförs med varandra eller när en författare från Afrika målas upp som en 

”afrikansk författare” ges det ofta med en relevant förklaring. Däremot så skulle författare 

från den afrikanska kontinenten oftare kunna jämföras med västerländska författare. Det görs 

på något enstaka tillfälle i materialet för denna uppsats. Nedan besvaras frågeställningarna 

som ställdes i början på uppsatsen. 

Hur framställs författare från den afrikanska kontinenten i den svenska dagspressens 

nätupplagor 2012-2013? 

Denna fråga avser naturligtvis främst innehållskategorin representation, men går in i de 

övriga analyskategorierna också. Det finns inget entydigt svar på frågan hur de afrikanska 

författarna framställs och vilka diskurser som styr.  

Ett tydligt exempel när det gäller skapandet av ”vi och dom” är vad som kopplas till det 

västerländska och därmed integreras i den gemenskapen. Icke-svarta författare kopplas lättare 

till västerländska litterära genrer, men dock så kopplas svarta afrikanska författare också till 

det västerländska Nobelpriset. I det sammanhanget ifrågasätts dock en författares möjligheter 

att få priset. Det är alltså inte någon klar bild när det gäller att besvara hur författarna 

representeras. 

Ofta när författare får representera något ”afrikanskt” ges det ofta en relevant förklaring, till 

exempel kontinentens gemensamma historia om att vara utsatt för kolonialismen. Det finns 

något enstaka exempel på det motsatta, men oftast ges en relevant förklaring. 

I uppsatsen har det framkommit exempel på när bokrecensioner och andra artiklar om 

svarta afrikanska författare ligger långt efter i tid när det gäller närhet/avstånd till förlopp. 

Denna skillnad i prioritering mellan författare som är svarta och de med annan hudfärg kan 

naturligtvis skapa ett ”vi/dom”. Denna representation av svarta författare från Afrika är 

naturligtvis inte bra. 

Jämförelser mellan svarta författare motiveras ofta och en förståelse för jämförelserna 

skapas. Att de inte så ofta jämförs med västerländska författare kan dock riskera att skapa ett 
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”vi/dom”. Frågan om jämförelser är komplex och det är svårt att ge ett tydligt svar på den 

frågan. 

På vilket sätt får författare från den afrikanska kontinenten komma till tals i artiklarna? 

När det gäller den andra frågan om hur författare får komma till tals har det i analysen 

konstaterats att svarta författare är underrepresenterade i hur de hörs. De blir en anonym 

”massa” i kategorin röster jämfört med andra författare och det riskerar att skapa ett 

”vi/dom”. 

Hur framträder dikotomin ”vi/dom” i artiklarna och hur leder detta i så fall till 

utestängning/integrering av författarna? 

Som tidigare nämnt finns det i uppsatsen som helhet både tendenser till ett skapande av 

”vi/dom”, men även tendenser till ett skapande av ett gemensamt ”vi” utan att det skapas ett 

”dom”. 

I de fall det skapas ett ”vi/dom” finns det tendenser till att det bildas en utestängning. Till 

exempel jämförs ofta en svart afrikansk författare med svarta afrikanska författare utan 

motivering och en vit författare jämförs med andra vita författare. Om dessa författare aldrig 

jämförs med varandra, kan det skapa en uppdelning mellan hur man ser på författare. Detta 

blir det ”normala” och kan sägas skapa en utestängning där svarta författare hamnar utanför 

”normen”, de blir ”det förbjudna”. I denna uppsats märks en sådan tydlig utestängande 

tendens eftersom det genomgående är så att svarta författare nästan enbart jämförs med 

varandra. Detta kan som sagt motiveras, men det betyder naturligtvis inte att de inte kan ha 

något gemensamt med vita författare. Det blir en tendens till en övergripande diskurs att 

skillnader mellan vita och svarta är ”det normala”. 

Ytterligare exempel på utestängning är bedömningen i denna uppsats att svarta författare 

får oproportionerligt lite utrymme i kategorin röster och att det finns ett avstånd i tid i vissa 

artiklar för svarta författare. Det blir ett ”vi” västerlänningar mot ”dom” svarta afrikanerna 

som i en process riskerar att leda till att avstånden dem emellan ökar och det bildas tendenser 

till utestängning för de svarta afrikanerna från ”gemenskapen”. 

Det faktum att dessa artiklar är de enda jag hittat om ”afrikanska” författare under 

tidsperioden kan leda till en utestängning i sig. Detta gäller alla författare oavsett ursprung 

eller hudfärg. Afrika syns väldigt lite. 
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 Ett tydligt exempel när det bildas en tendens till integrering är när två av de tre svarta 

författarna i uppsatsen kopplas till Nobelpriset. Författarna lyfts upp till att tillhöra den 

absoluta författareliten och deras bakgrund som svarta afrikaner verkar inte ha någon 

betydelse. I detta fall är de en del av det ”normala” och inte ”det förbjudna”. En svart 

författares möjligheter till att verkligen få priset ifrågasätts dock och blir kanske därmed en 

del av ”det förbjudna” och utestängd. 

Ett annat exempel på tendens till integrering kan vara när svarta författare kopplas till något 

”afrikanskt” och det ges en relevant motivering till detta, till exempel något kolonialt förflutet 

eller en gemensam idéströmning. Men som sagt, detta är dubbelt. De kan ju jämföras mer med 

andra författare eller något som inte är ”afrikanskt” också.   

Som det tidigare tagits upp verkar författare ifrån Nordafrika och vita sydafrikaner lättare 

kunna jämföras med europeiska eller nordamerikanska författare. Här verkar hudfärgen spela 

roll. De med ljusare hudfärg kan kopplas till det gemensamma västerländska ”vi” och skapa 

en tendens till utestängning för de svarta afrikanerna, trots att alla författare i denna uppsats är 

födda på samma kontinent. 

Genrerna verkar inte haft någon större betydelse för bildandet av ”vi mot dom” och därmed 

inte heller för utestängning och integrering. Genrerna verkar som väntat ha haft betydelse för 

om en författare jämförs med en annan, distansen i tonen osv. Men själva innehållet, alltså till 

exempel att svarta författare kopplas till något ”afrikanskt” och icke-svarta författare kopplas 

till det västerländska, är nästan genomgående oavsett genre.  

Man ska komma ihåg att tendenser till utestängning och integrering är tolkningar och det är 

just därför som det uttalas i just tendenser och inte ett tvärsäkert konstaterande att ”det är så”. 

Sammanfattningsvis tycks det finnas tendenser både till utestängning och integrering i 

materialet och det är inte en ensidig bild som framträder.   

 

Uppsatsen har tagit upp om syner på afrikaner från exempelvis kolonialtiden har hängt kvar 

i dagens svenska press. På den frågan är svaret inte entydigt. Några enstaka tendenser till att 

klumpa ihop afrikaner till ”en massa”, som var den europeiska bilden av (svarta) afrikaner, 

kan skönjas. Men det finns också flera exempel på där de får komma fram som individer, där 

likheter mellan ”afrikanska” författare ges en relevant förklaring och därmed inte exotiseras 

till en ”massa” ”där borta i Afrika”.  
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Denna uppsats kan ses som en början på att få fram ännu mer tydliga resultat vad gäller 

framställningen av författare från Afrika. Ett förslag är att gå tillbaka långt i tiden, förslagsvis 

20 år, för att se om det går att se några långsiktiga trender eller förändringar i hur de 

framställs. Ett sådant arbete är ju också Edward Saids bok om orientalism (av Foucault 

inspirerad) som sträcker sig över lång tid. Ett sådant arbete över lång tid skulle alltså gå i linje 

med tidigare forskning. 

Ett annat förslag är att jämföra med andra kulturutövare från Afrika. Är det några skillnader 

mellan hur exempelvis musiker och författare beskrivs i texterna?  Det skulle kunna tänkas att 

vissa stereotyper om afrikaner kanske tar sig olika uttryck inom beskrivningar av olika typer 

av kulturyttringar. 
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