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Abstract
The purpose of this master's thesis is to examine how a Swedish public library's collection of 

books on African history looks like, who the writers are and how Africa and its history are 

portrayed. The focus of the analysis is on the front and back covers and in some cases on the 

information texts inside the books. The chosen library is the city library of Umeå. The 15 

books examined were found on the shelf classified as Kp – the classification for African 

history according to the Swedish SAB-classification system. The analysis is based on 

discourse analysis and on Norman Fairlough's critical discourse analysis in particular. Edward 

Said's postcolonial theories are also used. The results show that the majority of the writers are 

Western European or North American men, active as historians or journalists. There are very 

few female writers or writers of African heritage. The views on Africa and its history are 

generally positive when it comes to the pre-colonial history of the continent, while the history 

of the colonial era or contemporary history tends to be viewed upon negatively.  
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Inledning

Trots att det har gått över femtio år sedan avkoloniseringen inleddes, dras vi än i dagens värld 

med kolonialismens arv. Afrikas framställs ofta i media och debatter som den minst 

utvecklade kontinenten, styrd av despoter och korrumperade politiker, medan dess folk lever 

på existensminimum. I TV-reklam som syftar till att samla in pengar till olika biståndsprojekt 

är det ofta vi får se utmärglade afrikanska barn och i nyhetsrapporter får vi ta del av nyheter 

rörande svält, korruption och krig. Bilden av Afrika som förmedlas ger ofta intrycket av en 

kontinent som är i ständigt behov av hjälp utifrån och som inte är kapabel att ta itu med sina 

egna problem. Det känns som att det är alltför sällan som vi får ta del av alternativa bilder av 

Afrika, när det mesta som når ut har fokus på det negativa. Många av de problem som Afrika 

dras med idag är konsekvenser av den politik som fördes under perioden då större delen av 

kontinenten styrdes av europeiska kolonialmakter. Fortfarande har de före detta kolonierna 

svårt att hävda sig på den världspolitiska scenen eftersom mycket av den ekonomiska makten 

än idag är koncentrerad i Nordamerika och Europa. Trots detta har vi ändå kommit en bra bit 

på vägen i vår förståelse av olika kontinenters historia och deras betydelse för världen. 

Självklart är det vanskligt att prata om Afrika som en enda stor enhet och det är snarare så 

som Ryszard Kapuściński skriver: ”Det är bara med största förenkling, för bekvämlighets 

skull, som vi säger: Afrika. För bortsett från det geografiska namnet finns i själva verket inget 

Afrika”1 

Afrikas historia är ett relativt nytt akademiskt ämne. Intresset för det tog fart på 1960-talet, i 

samband med koloniernas frigörelse och den dåtida radikala andan som rådde i stora delar av 

världen. Mycket av de tidigare skrivningarna om Afrikas historia har varit präglade av en 

eurocentrisk och även rent rasistisk forskning. Oenigheter kring vad som bör eller inte bör 

räknas som afrikanskt har varit betydande. Samtidigt har en annan utmaning varit bristen på 

skriftliga källor i många regioner i Afrika söder om Sahara. Ett sätt att lösa detta problem har 

varit att ta hjälp av akademiska discipliner som muntlig tradition, historisk lingvistik, 

arkeologi och genetik. På det här sättet har man kunnat skapa sig en bild av de olika 

regionernas historia. 

Ett biblioteks bestånd av böcker kan delvis ses som en återspegling av de åsikter och 

strömningar som präglar ett samhälle i nutid, men också som har präglat det i det förflutna, 

1  Kapuściński, Ryszard (2000). Ebenholts (A. Bodegård övers.). Stockholm: Albert Bonniers Förlag. Förord

4



beroende på hur modern boksamlingen är. Samtidigt finns det krav på att bibliotek ska ha en 

viss kvalitet på den litteratur som erbjuds allmänheten och att det ska finnas en mångfald i 

detta utbud. Historiskt sett har Afrika alltid beskrivits av de som har koloniserat kontinenten 

och det har säkert mer eller mindre återspeglats i bibliotekens utbud. Hur ser det då ut idag? 

Biblioteksverksamhet dras oftast med dålig ekonomi och strama budgetramar och det kan i 

hög grad inverka på vad som köps in till biblioteken. Böcker som är lättillgängliga och billiga 

går före de som är svårare att få tag på och som dessutom är dyrare.  

Syfte och frågeställningar

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka framställningen av Afrika och dess historia i ett 

urval av böcker, med fokus på framsidor, baksides- och innersidestexter. Utifrån 

diskursanalytiska utgångspunkter och postkoloniala teorier vill jag undersöka om det än i dag 

finns en negativ eller till och med nedvärderande syn på Afrika och dess folk och i vilket 

perspektiv dess historia beskrivs. Genom att analysera böckernas framsidor och baksides- 

och/eller innersidestexter ska jag söka svar på följande frågor:  

- Hur ser ett utvalt folkbiblioteks utbud av böcker om Afrikas historia ut? 

- Vilka är det som skriver dessa böcker? 

- Vad är det för bild som förmedlas av kontinenten och dess historia?

Teori

I det här kapitlet presenterar jag de teorier som jag har använt mig av. Jag börjar med att 

förklara vad socialkonstruktionism är och fortsätter sedan med diskursanalysen, då särskilt 

Norman Faircloughs kritiska diskursanalys, samt postkolonialism. 

Socialkonstruktionism

Socialkonstruktionismen, som diskursanalysen har sin grund i, är ett visst sätt att se på 

världen. Det är en teori som menar att det enskilda jaget och de samhälleliga strukturerna är 
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produkter av mellanmänsklig interaktion2. Generellt sett har det varit svårt att hitta en 

gemensam karakteristik för socialkonstruktionismen. I boken Diskursanalys som teori och 

analys tar författarna Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips upp psykologen Vivien 

Burrs fyra premisser som kan anses binda ihop det socialkonstruktionistiska fältet. Den första 

premissen är att man har en kritisk inställning till självklar kunskap. Det här betyder att det vi 

anser vara sant om världen inte omedelbart kan tas för att vara objektivt. Det är genom våra 

kategorier, vår kunskap och våra världsbilder som världen är tillgänglig för oss och detta är 

ingen spegelbild av verkligheten utan endast resultatet av vårt sätt att kategorisera världen. 

Den andra premissen är historisk och kulturell specificitet. Vår syn på världen är alltid präglad 

av den tid vi lever i och den kultur som har format oss. Våra världsbilder och identiteter hade 

kunnat vara annorlunda om vi hade levt i en annan tid eller i en annan kultur. Man utgår från 

en antiessentialistisk syn vilket innebär att den sociala världen inte är bestämd av yttre 

förhållanden eller att den är förutbestämd. Den tredje premissen handlar om sambandet 

mellan kunskap och sociala processer. Det är genom sociala processer som vårt sätt att 

uppfatta världen skapas och upprätthålls. Genom social interaktion, där man bygger upp 

gemensamma sanningar och kämpar om vad som ska anses vara sant eller falskt, produceras 

kunskap. Den fjärde och sista premissen tar upp sambandet mellan kunskap och social 

handling. Vissa former av handlingar, inom en bestämd världsbild, kommer att betraktas som 

naturliga medan andra som avvikande. Det betyder att olika världsbilder leder till olika 

sociala handlingar och den sociala konstruktionen av kunskap och sanning får således 

konkreta sociala konsekvenser.3      

Diskurser och diskursanalys

Ett vanligt sätt att beskriva diskurser är att de är ett bestämt sätt att tala om och förstå världen, 

och betoningen ligger på ett bestämt sätt.4 Utifrån en viss diskurs anses vissa uttryck och 

utsagor som mer korrekta, sanna, vackra och så vidare än andra. Det är alltså en ram som vi 

som människor förhåller oss till, medvetet eller omedvetet, när vi utför vardagliga handlingar. 

Diskursanalys handlar bland annat om att studera mening och att studera språk, som är det 

område där mening skapas. Diskursanalysen har sina rötter i strukturalistisk och 

poststrukturalistisk språkfilosofi, vars grundidé är att det är genom språket som vi får vår 

2  http://ne.se/social-konstruktivism (2010-11-12)

3  Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise (2000). Diskursanalys som teori och metod (S-E. Torhell 
övers.). Lund:   Studentlitteratur s. 11-12  
4  Börjesson, Mats. & Palmblad, Eva (2007). Diskursanalys i praktiken. Malmö: Liber s. 13
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kunskap om verkligheten. Utan språket, som menings- och verklighetsskapande, skulle 

verkligheten alltså inte ha någon betydelse.5 Med språket som verktyg skapar vi 

representationer av verkligheten "som aldrig bara är speglingar av en redan existerande 

verklighet - representationerna bidrar till att skapa den"6. Det betyder inte att verkligheten inte 

existerar eller att den fysiska världen inte finns, men att de bara får betydelse genom 

diskurser. Betydelser och representationer anses vara nog så verkliga.      

Diskursanalys förekommer i många olika former, men delas ibland in i två huvudriktningar, 

den kontinentala eller franska och den anglosaxiska. Den franske filosofen, sociologen och 

idéhistorikern Michel Foucault är den som främst har kommit att förknippas med den 

förstnämnda riktningen och ses ofta som den som på allvar satte i gång med diskursanalysen 

genom att utveckla teorier, begrepp  och genom att göra empiriska undersökningar. Den 

anglosaxiska skolan har formats av ett antal forskare av vilka flertalet verkar eller har verkat i 

Storbritannien.7 Winther Jørgensen och Phillips fokuserar i sin bok på tre diskursanalytiska 

angreppssätt; diskursteori (t.ex. Ernesto Laclau och Chantal Mouffe), kritisk diskursanalys 

(t.ex. Norman Fairclough) och diskurspsykologi (t.ex. Jonathan Potter). De har alla sina rötter 

i Foucaults tänkande, men har också tagit avstånd från vissa delar av hans teori. Alla tre 

angreppssätten har en samhällskritisk utgångspunkt och anser att utövandet av diskurs, det vill 

säga diskursiv praktik, är en social praktik som formar den sociala världen. "Social praktik" är 

ett begrepp som placerar människors handlingar i ett dubbelt perspektiv där handlingar å ena 

sidan är "konkreta, individuella och kontextbundna, men å andra sidan är de samtidigt 

institutionaliserade och socialt förankrade och har därför en viss regelbundenhet"8. Eftersom 

jag har tänkt använda mig av Norman Faircloughs kritiska diskursanalys kommer jag här 

nedan att redogöra mer detaljerat för detta angreppssätt.     

Norman Faircloughs kritiska diskursanalys

Anledningen till att jag har valt Norman Faircloughs typ av diskursanalys är att jag finner den 

lämpligast för den studien som jag har tänkt göra. Faircloughs kritiska diskursanalys9 har drag 

5  Neumann, Iver B. (2003). Mening, Materialitet, Makt - En introduktion till diskursanalys (P. Dükler övers.). 
Lund: Studentlitteratur. s. 18 f.  
6  Winther Jørgensen & Philips (2000). s. 15
7  Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red.) (2000/2005) Textens mening och makt - Metodbok i  
samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys (2:a omarb. uppl.). Lund: Studentlitteratur. s. 308
8  Winther Jørgensen & Philips (2000). s. 25
9  Hädanefter  kommer förkortningen KDA att användas för att beteckna Faircloughs kritiska diskursanalys
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från både lingvistiska och språkvetenskapliga metoder för språkanalys samt sociala och 

politiska tankegångar, som ses som relevanta för utvecklingen av adekvata sociala teorier av 

språk.10 Eftersom jag ska studera böckers baksidestexter och framsidor i syftet att se hur det 

skrivs om Afrika tycker jag att Faircloughs diskursanalytiska angreppssätt och hans 

tredimensionella modell, som jag återkommer till senare, lämpar sig bäst för detta ändamål. 

Skälet till dess lämplighet är, som Winther Jørgensen och Philips uttrycker det: 

Kritisk diskursanalys är kritisk i den meningen att den ser det som sin uppgift att 
kartlägga den diskursiva praktikens roll i upprätthållandet av den sociala värld, 
inklusive de sociala relationer, som innebär ojämlika maktförhållanden. Syftet är 
att bidra till social förändring i riktning mot mer jämlika maktförhållanden i 
kommunikationsprocesserna och i samhället som helhet.11 

KDA har en stark relation till - och har tagit mycket inspiration av - den samhällskritiska 

traditionen och dess uttalade syfte är att blottlägga bakomliggande maktstrukturer. Man menar 

att så länge som det rådande samhällssystemet bär på så grundläggande motsättningar 

kommer kritisk teori att existera. En tydlig målsättning med KDA är att lyfta fram sina 

vetenskapliga mål, men främst att bidra till sociala och politiska förändringar. Bland annat har 

KDA influerats av Frankfurtskolan med dess kritiska teori och den franske marxisten Louis 

Althusser och hans betonande av ideologins starka sammanhållande funktion i det 

kapitalistiska samhället.12  

Fairclough använder diskursbegreppet på två olika sätt. Enligt den ena definitionen är diskurs 

"språkbruk såsom social praktik"13. Denna definition hör ihop med Faircloughs syn på 

diskursen som både konstituerande och konstituerad, det vill säga att den både skapar och 

reproducerar mening. Diskurser bidrar till att konstituera sociala identiteter, sociala relationer 

och kunskaps- och betydelsesystem. Den andra definitionen av diskursbegreppet är "ett sätt 

att tala som ger betydelse åt upplevelser utifrån ett bestämt perspektiv"14, alltså en bestämd 

diskurs som kan skiljas från andra diskurser, som exempelvis en feministisk diskurs eller en 

nyliberal diskurs. 

Enligt Fairclough har diskurser tre olika funktioner. Den första funktionen är ideationell, med 

10  Fairclough, Norman (1992). Discourse and Social Change. Cambridge: Polity. s. 1
11  Winther Jørgensen & Philips (2000). s. 69
12  Bergström & Boréus (2005) s. 321-322
13  Winther Jørgensen & Philips (2000). s. 72-73
14  Ibid. 73
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vilket man menar att diskursen har en innehållslig dimension. Den andra funktionen är 

relationell, eftersom olika relationer (eller subjektspositioner) skapas mellan olika grupper, 

som till exempel mellan lärare och studenter. Den tredje funktionen är diskursernas 

konstruktioner av olika sorters identiteter.15 När diskurser analyseras är det två dimensioner 

man ska fokusera på: den kommunikativa händelsen, som är en typ av språkbruk, som till 

exempel ett politiskt tal, en film eller tidningsartikel och diskursordningen, som är summan av 

de diskurstyper som används inom en social institution eller social domän. Diskurstyper 

består av diskurser och genrer. Med genre syftar man på ett språkbruk som är kopplat till och 

utgör en bestämd social praktik, som till exempel en intervjugenre eller en reklamgenre. 

Exempel på diskursordningar kan vara sjukvårdssystemets diskursordning eller mediernas 

diskursordning och inom varje diskursordning finns olika diskursiva praktiker. Genom dessa 

produceras, tolkas eller konsumeras tal och skrift. Om man tar ett visst sjukhus' 

diskursordning kan man där skönja en viss typ av diskursiv praktik i förhållandet mellan 

läkare och patient eller den vetenskapliga personalens tekniska tal och skriftspråk. Diskurser 

och genrer (diskurstyper) används i varje diskursiv praktik, det vill säga i produktion och 

konsumtion av tal och skrift, på ett bestämt sätt.16     

Faircloughs tredimensionella modell

Fairclough menar att varje kommunikativ händelse består av tre dimensioner. Hans 

tredimensionella modell består av delarna text, diskursiv praktik och social praktik.17 Främst 

är varje kommunikativ händelse en text. Med text menas tal, skrifter, bilder eller en blandning 

av det skrivna och det visuella. Inom KDA använder man sig av lingvistiska analysredskap 

och dessa dominerar i Faircloughs' textanalyser. Textanalysen koncentrerar sig på de formella 

drag i en text som konstruerar diskurser och genrer lingvistiskt. De formella dragen inkluderar 

vokabulär, grammatik och sammanhang mellan satser.18 Det man bland annat undersöker är en 

texts modalitet. Modalitet innebär att utläsa i vilken utsträckning en texts avsändare kan 

knytas till dess innehåll.19 Man kan säga en mening på flera olika sätt så att det som sägs mer 

eller mindre kan knytas till den som yttrar den. 

Den diskursiva praktiken inriktar sig på produktionen, distributionen och konsumtionen av 
15  Bergström & Boréus (2005). s. 322
16  Winther Jørgensen & Philips (2000) s. 73
17  Ibid., s. 74
18  Ibid., s. 75
19  Bergström & Boréus (2005) s. 323 
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texter. När man analyserar den diskursiva praktiken ligger fokus på hur textförfattare bygger 

på redan existerande diskurser och genrer för att skapa egna texter, samt hur mottagarna 

använder samma diskurser och genrer i sin konsumtion och tolkning av texten. Winther 

Jørgensen och Philips illustrerar detta på följande sätt:

TV-nyheterna är till exempel en nyhetsgenre som kan använda olika diskurser 
(t.ex. en välfärdsdiskurs eller en nyliberal diskurs) och genrer (t.ex. en hard news-
genre eller en soft news-genre). Tittarens kännedom om TV-nyheterna som 
nyhetsgenre formar hans eller hennes tolkning, och i senare diskussioner med 
andra människor av de ämnen som nyheterna täcker kan han eller hon bygga på de 
diskurser och genrer som använts.20

      

Diskursens tredje dimension syftar på den bredare sociala praktiken som den kommunikativa 

händelsen är en del av. Man intresserar sig här för hur diskursen relaterar till ideologi och 

makt. I detta fall vidgas analysen av texten eftersom den i sin form av social praktik ingår i en 

större kontext.21 Relationen mellan olika texter och den sociala praktiken förmedlas av den 

diskursiva praktiken. Det är alltså endast genom diskursiv praktik, inom vilken människor 

använder språk för att producera och konsumera texter, som texter formas och formar social 

praktik. De diskurser och genrer som artikuleras tillsammans för att producera en text, och 

som den som tar emot texten bygger på i sin tolkning av den, har en bestämd lingvistisk 

uppbyggnad som formar både textproduktion och -konsumtion. Fairclough menar att det inte 

räcker med endast diskursanalys för att analysera den sociala praktiken, eftersom den sociala 

praktiken har både diskursiva och icke-diskursiva praktiker. Utöver diskursanalysen ska man 

använda sig av sociologisk teori och kulturteori.22 För den här uppsatsen har jag valt att 

använda mig av postkoloniala teorier för att analysera den sociala praktiken som mitt 

empiriska material är en del av.

KDA:s främsta mål är att kartlägga förbindelsen mellan det sagda/skrivna och den sociala 

praktiken. Dess fokus ligger på de diskursiva praktikernas roll i upprätthållandet av den 

sociala ordningen och i social förändring. Detta undersöks genom att man analyserar de 

konkreta fallen av språkbruk eller den kommunikativa händelsen som en del av 

diskursordningen. Varje kommunikativ händelse fungerar som en form av social praktik 

genom att den återskapar eller ifrågasätter diskursordningen. Detta innebär att en 

kommunikativ händelse formar och formas av den bredare sociala praktiken genom dess 

20  Winther Jørgensen & Philips (2000) s. 75
21  Bergström & Boréus (2005) s. 324
22  Winther Jørgensen & Philips (2000) s. 75
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förhållande till diskursordningen.23        

Postkolonialism

Med postkoloniala studier åsyftas studier av hur kolonialismen än idag innebär vissa 

konsekvenser för vår samtid. Även om kolonialismens era är över är relationerna mellan de 

gamla kolonialstaterna och deras före detta kolonier inte ännu helt jämlika. Människors 

hudfärg och härkomst spelar ännu idag en stor roll i hur de bemöts av andra. Samtidigt råder 

en ekonomisk obalans mellan det vi kallar länderna i Nord och länderna i Syd. 

Postkolonialismen syftar till att bekämpa dessa koloniala kvarlevor genom att försöka ge de 

underordnade en röst. Postkoloniala studier sysselsätter sig med att analysera ord, språkbruk, 

symboler och sociala konstruktioner. I boken Postkoloniala studier skriver Mikaela Lundahl 

att postkoloniala studier handlar mycket om frågor kring framställning.

Postkoloniala studier handlar i hög grad om det svåra i att skapa rättvisa bilder 
och framställningar. Hur kan man avgöra vilka bilder och framställningar som är 
rättvisa eller orättvisa? Vem har makten att avgöra det? Vem har 
tolkningsföreträde? Vems bilder och framställningar får beskriva världen och i 
vems intresse?24    

Förutom frågor om representation berör postkoloniala teorier diskussioner och erfarenheter av 

olika slag; migration, slaveri, förtryck, motstånd, olikheter, ras, kön, platser etcetera. En annan 

del är gensvaret till de inflytelserika koloniala diskurserna från Europa, rörande ämnen som 

historia, filosofi och lingvistik.25 

Tre av de mest framträdande postkoloniala teoretikerna är Gayatri Chakravorty Spivak, Franz 

Fanon och Edward Said. Edward Said är den vars teorier jag har funnit har mest relevans för 

min studie, men jag vill även presentera Spivaks och Fanons teorier för att visa på bredden 

inom det postkoloniala fältet. Gayatri Chakravorty Spivaks artikel Kan den subalterna tala? 

är en nyckeltext inom postkolonial teori. Den tar upp frågor kring representationens 

omöjlighet och hur den subalterna (underordnade) kvinnan inte kan "höras eller läsas"26 

eftersom det ständigt talas och skrivs om henne, samtidigt som hon själv aldrig tillåts komma 

23  Ibid., s. 76
24  Cornell, P, Parsberg, C., Sandqvist, G. & Wickman, K. (red.) (2002). Postkoloniala studier  
(Skriftserien Kairos, 7). Stockholm: Raster. s. 10
25  Ashcroft, Bill, Griffiths, Gareth & Tiffin, Helen (eds.) (1995/2006). The Post-Colonial Studies Reader (2nd 
edition). Oxford: Routledge. s. 2 
26  Cornell, Parsberg, Sandqvist & Wickman (red.) (2002). s. 146
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till tals. Spivak introducerade även termen strategisk essentialism. Med denna term åsyftas en 

strategi som nationaliteter, etniska grupper eller minoritetsgrupper kan använda sig av för att 

presentera sig själva:  

While strong differences may exist between members of these groups, and 
amongst themselves they engage in continuous debates, it is sometimes 
advantageous for them to temporarily 'essentialize' themselves and bring forward 
their group identity in a simplified way to achive certain goals'.27  

Spivak menar här är att de subalterna kan använda sig av essentialistiska karakteristiker och 

tillfälligt nedtona mångfalden som finns inom gruppen eftersom målet är att stödja de 

essentiella elementen som finns i gruppen för att lättare kunna bli hörda och förstådda.28 

Franz Fanon var en av de tidigaste författarna som kom att förknippas med det postkoloniala 

fältet. Med sin bakgrund som psykiatriker och filosof utforskar Fanon i boken Jordens 

fördömda från 1961 de psykologiska effekterna av koloniseringen, i detta fall för Algeriet som 

nation samt vad detta i förlängningen innebär för grundandet av antikoloniala rörelser. Han 

genomför även en grundlig kritik av nationalismen och imperialismen och täcker områden 

rörande mental hälsa och de intellektuellas roll i revolutionära situationer.      

Edward Saids bok Orientalism är en av de mest inflytelserika böckerna inom det 

postkoloniala fältet. Föremålet för denna bok är Västvärldens relation till, och dess syn på, 

Mellanöstern. Said menar att Västerlandets sätt, och behov av, att definiera Orienten är 

samtidigt ett sätt att definiera sig själv, genom att anse sig vara allt det som Orienten inte är.29 

Said menar att det finns fyra grundläggande dogmer som styr orientalismen. Den första 

dogmen är ”den absoluta och systematiska skillnaden mellan Västerlandet, vilket är rationellt, 

utvecklat, humant och överlägset, och Orienten som är avvikande, outvecklad och 

underlägsen”30. Dogm nummer två är ”att abstraktioner om Orienten, i synnerhet sådana som 

baseras på texter som representerar en 'klassisk' orientalisk civilisation, alltid är att föredra 

framför direkta belägg som hämtas ur dagens orientaliska verklighet”31. Den tredje dogmen är 

föreställningen om att Orienten är evig, enhetlig och utan förmåga att definiera sig själv och 

”därför antar man att en ytterst generaliserad och systematisk vokabulär för att beskriva 

27  http://en.wikipedia.org/wiki/Strategic_essentialism (2010-11-12)
28  http://en.wikipedia.org/wiki/Postcolonialism#Notable_theorists (2010-11-12)
29  Said, Edward (2000). Orientalism (H.O. Sjöström övers.). Stockholm: Ordfront s. 64
30  Ibid., s. 445
31  Ibid. 
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Orienten från västerländsk utgångspunkt är oundviklig, ja till och med vetenskapligt 

'objektiv'”32. Den fjärde och sista dogmen handlar om att i grund och botten är Orienten något 

som antingen bör fruktas eller kontrolleras33. Orienten är inte Afrika och Afrika är inte 

Orienten, men genom det faktum att båda dessa geografiska områden genom århundradena 

blivit koloniserade av mäktiga europeiska stater anser jag att det finns en gemensam nämnare 

och att Saids postkoloniala teorier kan testas att appliceras på Afrika på ungefär samma sätt 

som på Orienten.   

Material och urval

Mitt material består av 15 böcker från Umeå stadsbibliotek. Dessa böcker hittades på hyllan 

med märkningen Kp som enligt SAB:s klassifikationssystem är klassificeringen för ämnet 

Afrikas historia. Anledningen till att det blev dessa 15 böcker och inte 15 andra är att det var 

dessa som fanns tillgängliga på hyllan vid tillfället då jag lånade dem. Jag valde således inte 

att ta med böcker som för tillfället var utlånade. Jag har i flera omgångar med några månaders 

mellanrum varit tillbaka på biblioteket för att se om hyllan består av fler böcker än de som jag 

fann, men antalet böcker har varit konstant runt 15 stycken med en eller två böcker mer eller 

mindre. Till en början var min avsikt att använda alla böcker som hade någon koppling till 

Afrikas historia, men jag insåg snart att det vore ett för stort antal böcker att undersöka (cirka 

70 stycken) samt att dessa böcker inte var lika relevanta för min studie eftersom de 

behandlade endast regional historia eller fokuserade på enskilda länder och inte hela 

kontinenten som helhet. De klassifikationer som jag inte tog med var Kpa - Nordafrikas (utom 

Egypten) historia, Kpb - Egyptens och Sudans historia, Kpc - Västafrikas historia, Kpd - 

Centralafrikas historia, Kpe - Sydafrikas historia samt Kpf - Östafrikas historia.

För att ytterligare försäkra mig om att mitt urval på 15 böcker var representativt för 

bibliotekets bokbestånd om Afrikas historia sökte jag i Umeåregionens gemensamma 

bibliotekskatalog på nätet, www.minabibliotek.se. Jag gjorde en utökad katalogsökning där 

jag fyllde i rutan för klassifikation (Kp) och valde Enhet (Umeå Stadsbibliotek). Ett problem 

som dök upp när jag sökte på detta sätt var att några av de böcker som jag fann på bokhyllan i 

biblioteket inte fanns under beteckningen Kp i katalogen utan under mer detaljerade 

32  Said, Edward (2000). s. 445 
33  Ibid.
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klassifikationer som Kp.55 (Afrikas historia från 1945 och framåt). På biblioteket verkar man 

ha gjort så att man har placerat böcker som behandlar Afrikas historia, oavsett särskild 

tidsperiod, på hyllan Kp. Jag fick då 36 träffar34 och efter en genomgång av träffarna visade 

det sig att majoriteten av träffarna låg i bibliotekets magasin. Jag tittade då på utgivningsåren 

på dessa magasinerade exemplar. Det visade sig att de flesta av dessa böcker var mer än 30 år 

gamla och jag drog då slutsatsen att böckerna hade magasinerats för att de ansågs för gamla 

eller omoderna. För den här studien var det inte heller relevant att undersöka dessa 

magasinerade exemplar då jag ville analysera böcker som var så nya som möjligt. 

De 15 böckerna är: 

Davidson, Basil (1991/2001). Afrika i det tjugonde seklet (2.a uppl.) (K. Andræ övers.). 
Uppsala: Nordiska Afrikainstitutet (Originalutgåvan publicerad 1983, med en 2. upplaga 
publicerad 1989)

Davidson, Basil (1979). Afrikas moderna historia (G. Ruud övers.). Stockholm: Rabén & 
Sjögren (Originalutgåvan publicerad 1978).

Davidson, Basil (1984). Afrika: En kontinents historia (G. Ahnlund övers.). Stockholm: 
Bonnier Fakta (Originalutgåvan publicerad 1984).

Farran-Lee, Stephen (red.) (2001). .doc nº 13 Afrika. Stockholm: Norstedts

Guest, Robert (2004). The Shackled Continent: Africa's Past, Present and Future. London:
Macmillan

Harris, Joseph E. (1972/1998). Africans and their history (2nd revised edition). New York: 
Meridian 

Iliffe, John (1997). Afrika: historien om en kontinent (G. Sandin övers.). Lund: Historiska 
Media (Originalutgåvan publicerad 1995).

Kapuściński, Ryszard (2000). Ebenholts (A. Bodegård övers.). Stockholm: Albert Bonniers 
Förlag (Originalutgåvan publicerad 1998).

Kapuściński, Ryszard (1992). The Soccer War (W. Brand, Trans.). New York: Vintage 
International (Originalutgåvan publicerad 1978).

Meredith, Martin (2005). The State of Africa: A History of Fifty Years of Independence. 
London: Free Press 

Oliver, Roland (red.) (1968): Afrikas medeltidshistoria (I. Schöler övers.). Falköping: 
Gummessons (Originalutgåvan publicerad 1967).

34  Sökningen gjordes 2010-03-19
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Shillington, Kevin (1989). History of Africa. London: Macmillan Publishers Ltd

Segal, Ronald (2003). Islam's Black Slaves: A history of Africa's other black diaspora. 
London: Atlantic Books

Stamm, Anne (1998). Vad vet jag om: Afrikas förkoloniala historia. Furulund: Alhambra 
Förlag AB (Originalutgåvan publicerad 1997).

Wesseling, Henk (2006). Söndra och härska: Uppdelningen av Afrika 1880-1914. Lund: 
Historiska Media (Originalutgåvan publicerad 1991).

Av dessa 15 böcker är nio skrivna på/översatta till svenska och sex stycken är skrivna 

på/översatta till engelska. Jag har i vissa fall citerat baksidestexterna i presentations- och 

analysdelen på originalspråk, då jag inte har velat riskera att gör felöversättningar från 

engelskan.  

Bearbetning och analys

Jag har analyserat 15 böcker utifrån deras omslag och den information som finns om böckerna 

på deras baksidor, och även författarporträtt och förord i den mån det har funnits relevant 

information i dessa. Eftersom en läsares första intryck av en bok oftast är dess omslag samt 

den beskrivande texten på baksidan tyckte jag att det vore bäst att fokusera på dem. De kan 

vara direkt avgörande för om en läsare väljer att läsa en bok eller inte. Anledningen till att jag 

inte valde att fokusera på böckernas innehåll är tidsaspekten. Det hade helt enkelt tagit för 

lång tid att läsa igenom alla 15 böcker och särskilt eftersom jag hade behövt läsa igenom dem 

flera gånger för att verkligen kunna få fram den information jag behövde.     

Mitt tillvägagångssätt när det gäller att analysera materialet har främst utgått från Faircloughs 

kritiska diskursanalys. Jag har tittat på omslagen och baksidestexterna och utifrån Faircloughs 

tredimensionella modell har jag sökt att hitta de rådande diskurserna. Jag har tittat på sådant 

som vilka författarna är och böckernas utgivningsår. Jag har fokuserat på beskrivningarna av 

Afrika och dess historia, vilka adjektv som används och kopplas till beskrivningen av 

kontinenten och var fokus i baksidestexterna ligger på. Jag har även fokuserat på vilken typ av 

böcker det rör sig, om det är främst böcker skrivna av historiker eller författare verksama 

inom andra fält. Jag har även använt mig av Edward Saids fyra dogmer för att försöka spåra 

något orientalistiskt i beskrivningarna av Afrika.  
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Presentation av böckerna

I den här delen ska jag titta på böckernas omslag, baksidestexter, och även ett par förord i de 

fall de är relevanta eller om det saknas baksidestext. Informationen om bokens innehåll fanns 

i vissa böcker inte på baksidan utan antingen på insidan av första sidan eller längst bak i 

boken. Jag kommer att ta en bok i taget och beskriva omslag och texter med en 

sammanfattande del i slutet där jag tar upp de generella dragen. Jag har även, i den mån de har 

gått att hitta på Internet, klistrat in bilder på omslagen. 

Basil Davidson: Afrika i det tjugonde seklet (2001, 2. uppl.)

 Omslaget till den här boken består av en bild som föreställer människor 

på vad ser ut som en marknad någonstans. Vi ser mörkhyade 

människor med klädsel som ser traditionellt "afrikansk" ut, färgglada 

plagg och huvudbonader. Människorna handlar med olika typer av 

varor; grönsaker, frukter med mera. Ovanför bilden står författarens 

namn och bokens titel. På vänster sida står Afrikabiblioteket 6, vilket 

kan antas syfta på att boken är den sjätte som givits ut i en serie av böcker. Längst ner på 

sidan står förlagets namn, Nordiska Afrikainstitutet. 

Baksidestexten börjar med att beskriva boken som "ett standardverk med ovärderligt 

bakgrundsmaterial till de enskilda afrikanska ländernas historia". Boken, i dess engelska 

originalversion, skrevs för nigerianska skolor och beskrivs här som "lämplig som studiebok 

på gymnasiet, i vuxenutbildningen och i studiecirklar". Att boken skiljer ut sig från andra 

böcker inom genren lyfts fram i meningen: "I motsats till andra böcker om Afrikas historia 

förs vi här ända fram till 2000-talet" och boken har "skrivits i skuggan av den kris, som 

många afrikanska samhällen och institutioner står inför idag". Författaren tar upp frågor kring 

"orsakerna till sönderfallet och de afrikanska staternas sårbarhet". "De industrialiserade 

ländernas upprepade misslyckanden att förändra förhållandet mellan de rika länderna i nord 

och de fattiga i syd" tas också upp, samt en avslutande diskussion "om hur Afrika söker sina 

egna lösningar". Författaren Basil Davidson beskrivs som "bättre skickad än de flesta att 

sammanfatta Afrikas moderna historia". Han har "som brittisk journalist och historiker följt 

utvecklingen i Afrika sedan 1951 och bevittnat flera av de händelser som omtalas i boken" 
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och "genom ett tjugotal böcker och en populär TV-serie om Afrikas historia har han nått en 

mycket stor publik i sina strävanden att framställa Afrikas historia ur ett afrikanskt perspektiv 

med afrikanska källor".  

Boken handlar alltså om Afrikas 1900-talshistoria och beskrivs vara lämplig som studiebok, 

men även för den allmänt intresserade läsaren. Det är en bok som framställs passande för en 

bred publik och som kan användas i olika sammanhang och för olika syften. Ord som kopplas 

till Afrika är kris, sårbarhet och sönderfall. De återkommer inte flera gånger i texten, men de 

är de mest karakteriserande. Samtidigt lyfts det fram att författaren diskuterar Afrikas egna 

lösningar på de problem som finns, att han använder afrikanska källor och skriver ur ett 

afrikanskt perspektiv. Anledningen till att detta lyfts fram kan vara att författaren är europé 

och att man därmed vill förtydliga hans antikoloniala inställning, att det här inte är en bok 

med syftet att beskriva Afrika ur ett von oben-perspektiv med syfte att förminska eller 

nedvärdera utan att det har gjorts en ansträngning att lyfta fram det perspektiv och material 

som kontinenten själv besitter. Författarens kunskaper och erfarenheter framhävs på ett sätt 

som gör honom till en trovärdig uttolkare av Afrikas historia och som en kunnig expert på 

ämnet.    

Basil Davidson: Afrikas moderna historia (1979)

Omslaget till den här boken är enkelt utformat. Fyra horisontella ränder med färgen lila 

överst, där författarens namn står med stora svarta bokstäver. Under den lila randen följer fyra 

bruna ränder i skiftande nyanser av denna färg. Bokens titel står tryckt över andra och tredje 

randen uppifrån i samma stil som författarens namn. På den fjärde randen står förlagets namn 

i mindre stil.  

Det första som nämns i baksidestexten är att det moderna "Afrikas historia börjar kring 1880" 

då "kolonialmakterna gör upp om Afrikas delning”. Man återger ett citat av den dåvarande 

brittiske premiärministern om hur man delade upp Afrika mellan sig utan att riktigt veta var 

dessa olika områden låg. "Linjerna på erövrarnas kartor skär tvärs över Afrikas många 

samhällen och fogar ihop dem till nya stater" och hur det ur dessa gränsdragningar senare föds 

nya självständiga stater. Detta beskrivs som början på en ny epok och man ställer frågor kring 

vad "denna ofta mycket brutala omvandlingsprocess betytt?", "hur kan den förklaras?" och 

"hur ser det ut om 50 år?". Författaren beskrivs som en "framstående afrikakännare" som har 
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skildrat "detta dramatiska skede - Afrika under imperialismen och den framväxande 

nationalismen, Afrika på tröskeln till en ny tidsålder". Med författaren som "erfaren 

färdledare" får vi följa med på "en spännande och lärorik vandring genom Afrikas förflutna - 

och samtid". 

 

I den här boken behandlas Afrikas historia från 1880 fram till 1978, då originalutgåvan av 

boken kom ut. Den här perioden beskrivs som dramatisk och brutal, men författaren blickar 

samtidigt framåt. Författaren beskriver det som "att klättra uppför ett svårbestiget högt berg, 

men väl uppe på toppen kan vi också se ett litet stycke in i framtiden". I likhet med den Basil 

Davidson-bok som jag beskrev här ovan, verkar även den här boken riktas till en bred publik 

som är intresserad av ämnet. Många frågor ställs i texten och väcker en nyfikenhet hos läsaren 

att söka svaren genom att läsa boken. Författarens auktoritet på området understryks med 

benämningen ”den framstående afrikakännaren”. 

Basil Davidson: Afrika - En kontinents historia (1984)

  Ett fotografi föreställande en svart man med någon typ av traditionell klädsel 

  pryder omslaget. Det skulle kunna vara en form av muslimsk klädsel då 

 mannen har huvudet insvept i en vitfärgad sjal och han har ett långt ljusblått 

 mantelliknande plagg omsvept kring kroppen. I handen håller han något som 

 ser ut som ett radhalsband, vilket ytterligare förstärker det muslimska prägeln. 

 Bakom och nedanför honom syns någon typ av stenformationer och en klar 

blå himmel. Ovanför bilden står författarens namn och huvudtiteln Afrika tryckt, medan 

undertiteln En kontinents historia står under bilden. Förlagets namn står nedanför undertiteln. 

Det finns en bild på baksidan också, som föreställer vad man antar är författaren. Han står 

utanför ett hus gjort av sten. Vi ser en svart man som sitter på golvet innanför husets dörr. 

Baksidestexten beskriver boken i grova drag som en "spännande och medryckande" skildring 

av de många folken och kulturer som har skapat det Afrika som är idag. Boken är "berättelsen 

om folkvandringar från människans första början, om odlarmödor, maktkamp och 

kulturbyten". Det är en "livfullt illustrerad framställning av kontinenten från dess dunkla 

ursprung, tidig handel med väst och öst, upptäcktsresor, hämningslös slavjakt och grov 

kolonialism till dagens självständighetskamp och utvecklingsiver". 
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Innersidestexten är mer utförlig och börjar med att räkna upp de åtta kapitel som boken är 

indelad i. Kapitlen "berättar om de första människorna som lämnade spår i asklagren i de 

vulkaniska Östafrika, om ett stolt förflutet med mäktiga imperier som gav Egypten ett 

mönster för trosformer och statsledning, om blomstrande handel och en otrolig 

anpassningsförmåga till kärva klimatförhållanden”. Författaren "påminner oss om att antikens 

greker såg den svarte mannen som en jämlike, om att den vite mannens vinningslystnad och 

tekniska övertag drev fram en hänsynslös slavhandel och exploaterande kolonialism". Med 

hjälp av arkeologi och kulturforskning och "en vidgad förståelse för avvikande 

civilisationsformer" har vi fått ”en helt ny bild av Afrika och dess folk”. I boken skildrar 

författaren "hur mänskliga samhällen och kulturer byggs upp i ekologisk balans med naturen i 

besinningsfullt utnyttjande av den gigantiska kontinentens rika resurser" och att den balansen 

"rubbades när västerlandet uppfattade vilka skatter i metaller, oljor och muskelkraft som fanns 

där". Författaren tillskrivs ha en djup mänsklig medkänsla när han "berättar om slavhandelns 

och kolonisationens brutalisering av Afrika, om uppkomsten och vidmakthållandet av våra 

fördomar om den svarta rasen som underlägsen och oförmögen att reda sig själv, myten om 

den 'dumme negern' som skapats av köpenskap och mission för att skyla över förtryck och 

utsugning". 

Genom att beskriva författaren i form av ögonvittne och samtalspartner inger det oss 

förtroende för honom som en trovärdig informant om "självständighetskampen och de första 

försöken att skapa oberoende stater där framtidstro och arbetsiver ger hopp om att Afrika kan 

bygga vidare på en egen historia". Boken skildrar alltså Afrikas historia från de första 

människorna och framåt. I likhet med Davidsons tidigare böcker riktas även denna till en 

bredare publik utanför de akademiska kretsarna. Ord som används för att beskriva kontinenten 

i dess historiska kontext är ”stolt förflutet”, ”mäktiga imperier”, ”blomstrande handel”, 

”otrolig anpassningsförmåga” och så vidare. Kolonialperioden beskrivs mer i negativa ordalag 

som ”hänsynslös”, ”exploaterande” och som en ”brutalisering”. Tonen är väldigt stolt och 

intrycket är att man vill lyfta fram ett förflutet som Afrika borde vara stolt över.

Stephen Farran-Lee (red.): .doc nº 13 Afrika (2001)

Omslagsbilden är en tavla av den flamländske konstnären Jan van Kessel (1626-1679). Den är 

färgglad och föreställer en svart kvinna som sitter på ett lejon. Ett svart barn sitter på golvet 

till vänster om lejonet och hela sällskapet befinner sig inomhus. Huset skulle kunna vara ett 
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slott eftersom möblemanget, bestående av bland annat tavlor 

och statyer, ser luxuöst ut. Kvinnan är finklädd och påminner 

om en drottning. Bakom dem finns en öppning genom vilken vi 

ser människor som är sysselsatta med vad ser ut som något sorts 

firande. På omslagets övre tredjedel står seriens namn .doc och 

temat Afrika därunder. Längst ner i högra hörnet är förlagets 

namn tryckt.  

Baksidestexten börjar med att förklara varför man har valt Afrika som tema. Man menar att 

"under de senaste två decennierna har vår uppfattning om vad den kända världen är, trots 

stolta ord om globalisering, krympt till att omfatta en liten del av vår egen minimala världsdel 

Europa + USA". Sedan nämns det att för tvåtusen år sedan hade romarna "en bättre och vidare 

bild av det vi kallar världen". Syftet är att "lära om från början", eftersom efter "den elfte 

september blev globalisering ett mycket svårare och smärtsammare begrepp". Därefter följer 

korta beskrivningar av författarnas bidrag: "Lennart Hagerfors och Svante Weyler reser till 

Kongo. Marika Griehsel skriver om sina smärtsamma och stärkande minnen av levande och 

döda hon mött under sin tid som Afrikakorrespondent. Bill Berkeley skriver om Sudan”, och 

man tillägger att Usama bin Ladin länge hade en fristad i detta land, som också omnämns som 

”en spelplan för Stora Män”. ”Michela Wong sitter instängd på ett hotellrum i Kinshasa och 

undrar om någon tänker slänga ut henne genom fönstret. Henry Louis Gates Jr. om den svarte 

litteraturkritikern som spelade vit hela sitt vuxna liv”.

.doc är en serie av litterära reportage som ges ut i pocketbok-form.35 Varje nummer handlar 

om ett utvalt tema, som till exempel det nya Stockholm eller John McEnroe, och i detta 

nummer är temat Afrika. Det är en samling reportage samt utdrag ur böcker som har 

sammanställts. Den är inte utformad som en historiebok eller som någon typ av historisk 

guidebok. Syftet med boken är alltså att ge oss en vidare och bättre bild av världen utanför 

Europa och USA. När man läser beskrivningarna av bidragen är det främst negativa 

associationer man får; rädsla för att bli utslängd från ett fönster, Sudan som en fristad för 

terrorister och en svart man som hela sitt liv spelade vit. Den här boken har enligt mig inte så 

mycket att göra med Afrikas historia utan är mer en sammanställning av enskilda journalisters 

erfarenheter i det samtida Afrika. En av texterna handlar inte ens om Afrika utan om en svart 

litteraturkritiker i USA som spelade vit. Beskrivningarna av författarna finns i början av varje 

35  http://tidskrift.nu/tidskrift/.doc (2010-11-12)

20



bidrag och där lyfts deras kopplingar till Afrika fram; Lennart Hagerfors tillbringade en stor 

del av sin barndom i Kongo36, Marika Griehsel har varit Sveriges Televisions korrespondent i 

Sydafrika37, Michaela Wong har rapporterat från Afrika för bland annat nyhetsbyrån Reuters38, 

Bill Berkeley har skrivit om Afrika för en rad amerikanska tidningar och tidskrifter39, Henry 

Louis Gates, Jr. är proffesor vid Harvard och en av de främsta inom området afroamerikanska 

studier i USA40. Till tonen känns boken väldigt samtida. Språket i beskrivningarna av texterna 

känns igen från tidningar och tidskrifter, vilket på ett tydligt sätt kontrasterar mot många av de 

andra böckerna på samma hylla, vilka har en mer akademisk framtoning. Beskrivningarna av 

bidragen lockar läsaren till läsning genom att fokusera på det spektakulära, som hot om våld 

och Usama bin Ladin. 

Robert Guest:The Shackled Continent - Africa's Past, Present and  
Future (2004)

Omslaget utgörs en bild som ser ut att tagits vid solnedgång. Två människor syns i 

förgrunden, fotograferade i gult motljus. Det ser ut att vara ett barn och en kvinna med en 

korg på huvudet. Korgen på huvudet är något som ofta för tankarna till Afrika då vi genom 

filmer och bilder i massmedier ofta har sett kvinnor med korgar eller säckar på huvudet när 

det har handlat om kontinenten i olika sammanhang. Därför kan man anta att bilden är tagen 

någonstans i Afrika. Färgmässigt domineras bilden av 

det gula solljuset. Bokens titel The Shackled Continent 

står i den övre delen i bilden och därunder följer 

undertiteln Africa's Past, Present and Future. 

Författarens namn står överst i den nedersta tredjedelen 

av omslaget, ovanför barnets huvud. 

  

  I den här boken är beskrivningen av boken tryckt på 

insidan av omslaget. Texten börjar med att ställa frågan 

”Africa is the only continent to have grown poorer over the last three decades. Why?”. Sedan 

nämns att detta är författarens första bok och att den försöker att "diagnose the sickness that 

36  Farran-Lee, Stephen. (red.) (2001). .doc nº 13 Afrika. Stockholm: Norstedts. s. 9
37 Ibid., s. 63
38 Ibid., s. 75
39 Ibid., s. 99
40 Ibid., s. 139
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continues to hobble Africa's development". Frågor som ställs är varför så många afrikanska 

nationer ligger i krig, varför AIDS har drabbat Afrika mer än andra kontinenter, varför är så 

många afrikanska regeringar korrupta, slöa och despotiska och varför har utländskt bistånd 

visat sig vara ett sådant misslyckande. Författaren beskrivs ha en vinnande kombination av 

förstahandserfarenhet och ekonomisk inblick och ger skarpa och ibland kontroversiella 

förklaringar till det tillstånd som råder. Exempel på de länder författaren har undersökt är 

Kongo, Zimbabwe och Malawi. Boken sägs förklara varför så få afrikaner äger sina hem och 

visar på hur dåliga vägar och korrupta poliser påverkar Afrikas ekonomi, allt genom egna 

upplevelser. Samtidigt vill man visa upp att det finns positiva exempel, som Uganda som har 

lyckats minska spridningen av AIDS, Botswana som är fredligt och blomstrande och 

Sydafrika som är kontinentens ekonomiska motor och som dessutom har lyckats undvika ett 

fullskaligt inbördeskrig. Författaren sätter dessa goda exempel i en större kontext och frågar 

sig varför det inte finns fler av dem. Boken sägs erbjuda "an invigorating treatise on how 

Africa can wake from its slumbers".

Bokens uttalade syfte är att förstå och analysera varför Afrika är i det tillstånd det befinner sig 

i idag. Genom att ta olika länder som exempel söker författaren efter svar på dessa frågor. Det 

finns inte så mycket information om författaren, men med hjälp av Internet tog jag reda på att 

han är Washington-korrespondent för den brittiska tidskriften The Economist, men han har 

även bevakat Afrika från London och Johannesburg41. Boken har både prisats och kritiserats. 

Prisats har den för sin passion för Afrika och afrikanerna42. Kritiken har riktats mot författaren 

där han omnämns som "the authentic voice of the new-style missionary in Africa".43 I texten 

beskrivs Afrika som ”The Shackled Continent”, alltså den ”fjättrade kontinenten” och överlag 

är beskrivningarna fokuserade på det negativa. Krig, AIDS, korruption och kaos är ord som 

beskriver Afrikas samtid. Det lyfts fram att författaren har förslag på hur Afrika skulle kunna 

lösa de problem som man tampas med. Det här är en reportagebok som behandlar det samtida 

Afrikas problem utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Trots att undertiteln är Africa's Past, 

Present and Future verkar fokus ligga främst på samtiden och inte så mycket på det förflutna.

41  http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Guest (2010-11-12)
42  Ibid.
43  http://www.guardian.co.uk/books/2004/apr/17/highereducation.news (2010-11-12)
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Joseph E. Harris: Africans and their history (second revised 

edition) (1998)

Bokens omslag består till större delen av text. I den undre 

hälften av sidan är en karta tryckt. Kartan föreställer den 

afrikanska kontinenten och den verkar vara åtminstone några 

hundra år gammal eftersom ingen av de länder som existerar i 

Afrika idag finns utsatta. Namn på hav och landområden verkar 

vara på latin. På haven kan man se skepp med olika europeiska 

flaggorpå. På landmassan kan man bland annat se elefanter. 

Den övre tredjedelen av omslaget är blå och resten är rödfärgad. Bokens titel står över den 

blåa bakgrunden. Texten "second revised edition" och "a landmark reevaluation of African 

cultures and politics by a leading African-American historian" står mellan titeln och kartan. 

Under kartan står författarens namn följet av Ph.d, alltså att han är filosofie doktor. 

Baksidestexten börjar med att påstå att Afrika har ett rikt och komplext kulturarv. Boken 

beskrivs som skarp och fascinerande och anses genomskåda myterna och ödelägga 

stereotyperna om afrikaner och deras landvinningar. Man visar på ett "utomordentligt 

historiskt arv". Därefter nämns olika perioder av Afrikas historia som författaren tar upp i 

boken; den förhistoriska perioden, slavhandeln, Sydafrika efter apartheid, konflikten i 

Rwanda och så vidare. Författaren "vividly chronicles Africa's history and its relationship 

with the rest of the world". Texten avslutar med att beskriva boken som ett ovärderligt bidrag 

till den pågående upptäckten av Afrikas kulturarv och dess centrala roll i den mänskliga 

historien. 

På första sidan i boken finns ett stycke om vad denna andra och uppdaterade utgåva av boken 

innehåller samt en presentation av författaren. Bland annat nämns myter och stereotyper som 

finns om Afrika, utvecklingen av tidiga afrikanska samhällen, kungadömen och stadsstater 

och självständighetskampen och den panafrikanska rörelsen. Författaren Joseph E. Harris 

beskrivs som en aktad svart forskare. Han har fått sin filosofie kandidat- och magisterexamen 

vid Harvards universitet och sin doktorstitel inom afrikansk historia har han erhållit från 

Northwestern University. Han har dessutom varit gästproffesor vid Nairobis universitet i 

Kenya och har skrivit flera akademiska böcker om afrikansk historia.   
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Boken har alltså skrivits av en känd historiker på området Afrikas historia. Hans auktoritet på 

området understryks med att hans akademiska meriter lyfts fram. Syftet med boken är att 

omvärdera bilden av Afrika och dess historia, samt ifrågasätta de myter och stereotyper som 

finns om afrikaner och deras historia. Man fokuserar på positiva fakta som till exempel att 

Afrika är mänsklighetens vagga och att kontinenten har en central roll i människans historia. 

Även om man tar upp frågor om kolonialismen och olika konflikter runtom på kontinenten är 

det de positiva aspekterna som det läggs vikt vid i baksidestexten. Boken verkar inte riktas till 

någon särskild målgrupp, men intrycket som ges är att den kan och bör läsas av fler än de som 

redan är insatta i ämnet. 

John Iliffe: Afrika - historien om en kontinent (1997)

 Omslaget utgörs av tavlan View on entering the town of       

Litakun från 1822 av William J. Burchell (1781-1863). Vi ser ett 

par hyddliknande hus på savannen. Med tanke på bokens titel 

och husens utseende antar man att det är någonstans i Afrika. 

Hyddorna påminner om sådana som ofta förekommer i  filmer 

som utspelar sig på den afrikanska savannen. Buskar och träd 

ligger utspridda och berg syns i bakgrunden. Vi ser två 

människor som står till vänster i bilden. Bokens titel och  

författarnamnet står trycka på övre delen av omslaget, med 

himlen som bakgrund. Tavlan fortsätter på bokens baksida, där sex andra människor finns 

avbildade. I bakgrunden, mellan människorna och bergen, ser man ännu fler hus och det man 

kan anta är staden Litakun. 

Baksidestexten inleds med att beskriva Afrikas historia som full av kontraster och att "samma 

jord som sett människans anfäder födas och framstående högkulturer blomstra har också 

upplevt tragedier som slavhandel och kolonisation". Trots detta har en gemensam nämnare 

genom alla tider varit "invånarnas medvetna strävan att trygga sin överlevnad". Sedan 

fortsätter baksidestexten med en beskrivning av boken som en "välskriven redogörelse som 

sträcker sig från människosläktets allra första början till den aktuella utvecklingen i 

Sydafrika". Författaren sägs berätta om "hur invånarna sedan mänsklighetens gryning segrat 

eller besegrats i kampen mot klimat, sjukdomar och andra hot från sin omvärld" och hur deras 

livsvillkor ”i sin tur påverkat framväxten av sociala, ekonomiska och politiska strukturer". I 
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slutet presenteras författaren kort som professor i afrikansk historia i Cambridge och att 

genom ”hans fokusering på mänskliga förutsättningar skildras Afrika ur ett nytt och ovanligt 

ljus". Boken lyfts fram som omfattande i sitt innehåll och i kombination med dess brännande 

aktualitet som en "komplett volym för alla som vill få en djupare kunskap om denna väldiga 

kontinent". 

Boken är alltså skriven av en professor i ämnet afrikansk historia. Fokus ligger på människan 

och hennes förutsättningar och detta ses som ett nytt sätt att skildra Afrikas historia. Innehållet 

sträcker sig från människosläktets allra första början till våra dagar. Afrika porträtteras som 

befolkat av överlevare, människor som har uthärdat både kolonial exploatering och klimatets 

förändringar. Tonen är positiv och syftet är att belysa kontinenten ur ett nytt ljus. Boken är 

uttryckligen skriven för alla som är intresserade av ämnet och inte endast akademiker och 

andra insatta i ämnet. 

Ryszard Kapuściński: Ebenholts (2000) 

Omslaget är ett fotografi av en vägg vars nedre del ser ut vara 

gjord av tegel. Färgen i fotografiet är i en orange ton. Skuggan 

av en person ses mot väggen. Författarens namn står högst upp, 

tryckt i vita bokstäver. Under namnet står bokens titeln i svarta 

bokstäver. Förlagets namn står under titeln, till höger om 

skuggans huvud.  

  
Baksidestexten börjar med att beskriva författaren och hans relation till Afrika. Om hur han 

som ung historiker för fyrtio år sedan åkte till Afrika och hur han ville "med egna ögon se 

historien komma till". Han beskrivs ha en "nära, nästan familjär relation till denna främmande 

kontinent" som "han har korsat på längden och tvären så många gånger sedan dess - och som 

han har skrivit så mycket om". Därefter nämns några titlar som författaren har skrivit. Boken 

beskrivs som "en sorts sammanfattning av Ryszard Kapuścińskis afrikanska erfarenheter och 

upplevelser”, medan författarens egna tankar om detta lyfts fram där han själv betonar att 

”boken inte är någon slutgiltig summering - en sådan vore omöjlig, Afrika är alltför 

oåtkomligt”. Därefter berättas om hur boken börjar och var den slutar. Vi får veta att ”i 

tjugonio kapitel läser vi om dramatiska händelser och stillastående händelselöshet, om Idi 

Amin och om Rwanda, om vattnet, nomadlivet”. Boken bygger ”på Ryszard Kapuścińskis 
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egen närvaro, hans blick och hans (vita) skinn” och hans ”beläsenhet”. Man betonar att han 

”möter personer med utseende och namn” och därefter nämns några av personerna som han 

stöter ihop med på sina resor. Han drabbas av sjukdom och ”ligger utslagen i tropiska 

åkommor och farsoter på en sorts stillastående, dallrande botten”, men sedan ”beger han sig 

iväg igen på resa”.

Den här boken är en samling reportage av Ryszard Kapuściński från hans många resor runt 

om i Afrika. Han har rest över stora delar av kontinenten och har upplevt många stora 

händelser på nära håll. Här beskrivs Afrika som stort och alldeles för oåtkomligt för att kunna 

sammanfattas i en enda bok. Man poängterar att författaren har mött personer av kött och 

blod, med namn och utseende, för att understryka att det här är på riktigt. Det är en ingen 

historiebok i vanlig mening, utan mer en journalists reportage från Afrika under 1900-talets 

senare hälft. Det finns ingen uttalad målgrupp för boken, men det kan antas vara riktad till alla 

som är intresserade. 

     

Ryszard Kapuściński: The Soccer War (1992)

Omslaget är ett fotografi av en grupp människor som 

står mot bakgrund av en blå himmel i antingen gryning 

eller skymning. Trots bildens mörka ton, går det att 

urskilja att det är svarta människor som den avbildar och 

det verkar vara främst kvinnor med barn. Högst upp på 

omslaget står ett citat av författaren John le Carré. Under 

citatet står författarens efternamn med gula bokstäver 

mot en svart rand. Mitt på sidan står bokens namn och 

längst ner i mitten är förlagets namn tryckt.

Inledningsvis beskrivs boken som till hälften dagbok till hälften reportage och även som en 

anmärkningsvärd krönika om krig i det sena tjugonde århundradet. Författaren har under 

perioden 1958-1980, arbetandes främst för den polska nyhetsbyrån, bevakat 27 revolutioner 

och kupper i Afrika, Latinamerika och Mellanöstern. I den här boken berättar han med sin 

karakteristiska slagkraft och känslomässiga aktualitet om händelserna bakom de officiella 

pressrapporterna. Som ögonvittne beskriver han "the frightening, grotesque, and comically 

absurd aspects of life during war". Författaren är född i Polen 1932 och började efter studier 
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vid Warszawas universitet arbeta som inrikesreporter. Därefter arbetade han som 

utrikeskorrespondent för den polska nyhetsbyrån. I Latinamerika, Afrika och Mellanöstern 

gav han sig ut i "bushen", ett ord som sägs ha varit hans varumärke, för att leta upp de gömda 

berättelserna.    

Den här boken handlar inte specifikt om den afrikanska kontinenten utan är mer av en samling 

reportage från olika delar av världen. Det är inte självklart att den här boken ska vara med på 

en hylla om Afrikas historia, även om delar av boken utspelar sig där. Av baksidestexten är det 

svårt att uttolka någon särskild bild av Afrika då fokus ligger mer på författaren och hans 

erfarenheter, men det finns en koppling till krig som är tydlig. Boken är ingen historiebok, 

även om den delvis berör händelser som har ägt rum i Afrika under 1900-talet. 

Martin Meredith: The State of Africa - A History of Fifty Years of  

Independence (2005)

 Omslaget består av en karta över den afrikanska kontinenten.   

Kartan är tryckt över ett underlag av torr, sprucken jord. Det ser 

ut som torkad lera. En blomma har vuxit fram ur sprickorna i 

det nordöstra hörnet av kartan, vid Egyptens östra kust mot 

Röda havet. Författarens namn står längst upp, medan bokens 

titel är tryckt tvärs över kartan i mitten av omslaget. 

Undertiteln A History of Fifty Years of Independence står längst 

ner i mitten. 

Baksidestexten inleds med meningen att Afrika under de senaste 50 åren sedan 

självständighetsperioden inleddes förändrats dramatiskt. Efter att kolonialmakterna dragit sig 

tillbaka uppstod dussintals nya stater under mycket jubel och till världens applåder. 

Afrikanska ledare steg fram för att med energi och entusiasm ta sig an problem gällande 

utveckling och nationsbyggande. Förhoppningen var att deras etablering av nya samhällen 

skulle inspirera hela världen. Omständigheterna var gynnsamma eftersom självständigheten 

kom under en period av ekonomiskt uppsving. Afrika ådrog sig uppmärksamhet från 

supermakterna under det kalla kriget vilket innebar att de nya självständiga staterna fick 

förhålla sig till antingen ena eller andra sidan. Afrika ansågs som en alldeles för "valuable       

a prize to lose".
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Idag, fortsätter baksidestexten, skriver man om Afrika i endast pessimistiska ordalag. 

Summan av dess olyckor - såsom krig, despotism, korruption och svält - beskrivs som 

skrämmande. Inget annat område i världen väcker en sådan känsla av förebråelse. Några få 

stater har kunnat undvika denna nedåt gående spiral och dessa är Botswana och Sydafrika. De 

lyfts fram som framgångsrika och fungerande demokratier, men de flesta andra staterna i 

Afrika är nästan bankrutta, drabbade av civila stridigheter, styrda av diktatorer, skuldsatta 

eller starkt beroende av västligt bistånd för sin överlevnad. Så vad var det som gick snett och 

hur kunde Harold Mcmillans "wind of change" förvandlas till Tony Blairs "scar on the 

conscience of the world", frågar texten. Vad var det som gjorde att denna väldiga kontinent - 

rik på naturtillgångar, kultur och historia - hamnade i sådan fattigdom och hopplöshet under 

loppet av två generationer? Med sitt fokus på nyckelpersoner, händelser och teman under 

självständighetsperioden, försöker författaren utforska och förklara de otaliga problem som 

Afrika under det senaste halvseklet har drabbats av och fortfarande dras med. Baksidestexten 

avslutas med meningen: "From the giddy enthusiasms of the 1960s to the 'coming of tyrants' 

and rapid decline, The State of Africa is essential reading for anyone seeking to understand 

how it came to this - and what, if anything, is to be done."  

Den här boken beskrivs vilja ge svar på de problem som Afrika står inför idag. Det är en 

pessimistisk syn på Afrika som förmedlas. Det beskrivs som en kontinent som har drabbats av 

krig, fattigdom och svält. Som den sista meningen understryker är riktas boken till alla som 

vill förstå hur tillståndet blev sådant det är och om det går att hitta lösningar. I likhet med 

Basil Davidson är författaren både historiker och journalist och har skrivit ett flertal böcker 

om bland annat Sydafrika och Zimbabwe. Boken kan beskrivas som en historiebok om den 

afrikanska kontinentens historia från avkoloniseringen och framåt. 

Roland Oliver (red.): Afrikas medeltidshistoria (1968)

Bokens omslag pryds av en mask. Det är en mask vars utseende och form för tankarna till 

traditionella afrikanska masker. Den är oval till formen. I vänstra delen av omslaget är en 

annan form av kulturell artefakt avbildad, men i mindre form. Den är tryckt i en grå, 

genomskinlig färg. Resten av omslaget går i en ljusbrun ton. Bokens titel står tryckt strax 

nedanför mitten, till höger. Där under står redaktörens namn.  

I denna bok har man förlagt texten som beskriver boken på näst sista sidan i boken. Texten 
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börjar med att förklara att boken är en fortsättning på boken Afrikas kulturarv som kom ut 

1961. Boken behandlar "de afrikanska folkens historia under perioden mellan den 

portugisiska upptäckten av Afrikas kust på 1400-1500-talen och den massiva koloniala 

inbrytningen under 1800-talet". Boken börjar med medeltidens Nubien och Etiopien och 

fortsätter därefter med Sudan, Väst- och Centralafrika. Den avslutas med en skildring av 

zuluernas expansion under 1800-talet. Därefter påtalas att "Afrikas kronologi hör till de mer 

svårbemästrade frågorna, då skriftliga källor är relativt få" och skildringen "av hur detta 

problem löses är ytterst fängslande". Redaktören, Roland Oliver, presenteras som professor i 

Afrikas historia vid Londons universitet. De andra författarna beskrivs alla som "engagerade i 

studiet av Afrikas historia” och som ”experter på sina respektive områden". Texten avslutar 

med att lyfta fram boken som "en uppgörelse med den gamla uppfattningen om att Afrika 

upptäcktes av européerna, att dess historia började med kolonisationen och att ingen kultur 

fanns före den västerländska invasionen". 

Den här boken är utformad som en antologi kring ämnet Afrikas medeltidshistoria. Författarna 

är professorer, lektorer och docenter från Afrika, Europa, Mellanöstern och USA, vilket man 

kan läsa två sidor innan beskrivningen av boken i slutet. Det påpekas att Afrikas kronologi är 

komplicerad att kartlägga, men att det går med olika metoder. Boken syftar till att ändra synen 

på Afrikas historia. Boken är skriven av akademiker, men det står inte uttryckligen att den 

endast riktas till andra inom samma fält. 

Kevin Shillington: History of Africa (1989)

  Omslaget till boken består av ett fönster av målat glas, 

skapat av den etiopiske konstnären Afewerk Tekle. Konstverket 

återfinns i Africa Hall i Etiopiens huvudstad Addis Abeba. Det 

föreställer en karta av Afrika på vilken dess olika folk finns 

avbildade. Bakom kartan syns en stor sol. I förgrunden ses en 

svart man med ett svärd med blodig egg i handen, på väg att 

dräpa en drake. Fönstret står mot en blå bakgrund. Längst upp, 

ovanför fönstret står bokens namn tryckt i gula bokstäver, medan författarens namn står längst 

ner.44    

44 Originalutgåvan av History of Africa och dess reviderade andra upplaga (2005) har samma omslag och 
eftersom jag inte har kunnat hitta originalets omslag har jag valt att använda den andra upplagans. 
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Baksidestexten beskriver inledningsvis boken som en illustrerad och "critical narrative 

introduction to the history of the continent from earliest times to present day". Författaren 

beskrivs använda den senaste forskningen för att förmedla något av den rikedom och bredd 

som Afrikas långa och fascinerande historia består av. Boken börjar med människans tidigaste 

historia och fortsätter framåt genom årtusendena av antik afrikansk historia och medeltiden 

fram till våra dagar. Författaren utforskar den tidigaste formen av jordbruk, på den tiden då 

Sahara fortfarande bestod av öppna savanner och floder. Författaren skildrar det antika 

Egyptens, Aksums och Meroes kungadömen; Ghanas, Malis och Songhay medeltida riken, 

islams spridning och inflytande, handelns och den traditionella religionens roll i framväxten 

av kungadömen och utvecklingen av Afrikas omfattande herde-, jordbruks- och 

jägarsamhällen. Författaren beskrivs ha ett ”deliberately African viewpoint of the European 

involvment in Africa” och belyser till exempel det sällan erkända faktum att afrikanerna själva 

var med och bidrog till den transatlantiska slavhandelns avskaffande. Efter en noggrant 

genomförd kritik av den koloniala perioden sägs författaren utforska de problem som finns i 

det postkoloniala Afrika i dess rätta historiska perspektiv. Han sägs presentera en mer positiv 

bild av det samtida Afrika. Bokens utformning, med dess enkla och tydliga språk, de många 

illustrationerna och de specialgjorda kartorna anses passa både studenter och den generella 

läsekretsen.              

Författarens akademiska meriter lyfts fram genom omnämningen av hans examen i 

samtidshistoria vid Trinity Collage i Dublin 1968 och hans magisterexamen samt filosofie 

doktorstitel i afrikansk historia från University of London. Han har bland annat arbetat vid 

University of Zambia och University of Botswana som lärare och har skrivit ett flertal böcker 

om södra Afrika. När den här boken skrevs var han en frilansande historiker. 

Den här boken tar alltså ett grundligt grepp om Afrikas historia, från den tidigaste historien 

fram till samtiden. Det framgår av baksidestexten att boken utifrån att afrikanskt perspektiv 

vill lyfta fram kontinentens historia och dess förtjänster. Författaren är en akademiker väl 

insatt i ämnet afrikansk historia, vilket betonas för att inge läsaren en känsla av trovärdighet. 

Boken ses som lämplig som både studiebok och som något för den allmänt intresserade 

läsaren.    
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Ronald Segal: Islam's Black Slaves: A history of Africa's other black  

diaspora (2003)

Omslaget består av en målning av en svart 

kvinna som står vänd till höger, hållandes en 

spegel i händerna. Hon står mot en orange-

gulfärgad bakgrund och är klädd i vad som ser ut 

att vara traditionell klädsel eventuellt typisk 

pigklädsel. Man kan anta att kvinnan håller upp 

spegeln för någon annan eftersom den ser ut att 

vara vänd från henne. Bokens tema om svarta s

lavar talar också för att kvinnan kan vara någons 

tjänsteflicka.  

Baksidestexten består till större delen av citat 

från kritiker, som hyllar författaren och hans 

verk. I den delen av baksidestexten som tar upp 

bokens handling skrivs det om hur författaren går tillbaka i historien och ”traces the business 

of slavery from the birth of Islam in seventh-century Arabia to the present, where, in Sudan 

and Mauritania, Africans continue to be bought and sold ”. Boken beskrivs som den första i 

sitt slag för en bredare publik. Den skildrar den islamiska slavhandeln i detalj och lyfts fram 

som ”a valuable corrective to the view that the enslavement of Africans was a purely 

European question”. Författaren, född i Sydafrika, presenteras som en välkänd motståndare 

till apartheid. Han lämnade Sydafrika 1960 för att bosätta sig i Storbritannien där han fortsatte 

sitt arbete mot apartheid. Han har hjälpte även ANC i deras kampanj under de första fria valen 

1994. Han har skrivit ett flertal böcker såsom The Race War och Political Africa. 

        

Boken handlar om den islamiska slavhandeln som förekom, och som förekommer än idag, i 

delar av Afrika. Boken beskrivs som väldigt unik för att den tar upp ett nästan helt bortglömt 

ämne. På baksidan finns också ett par citat från olika recensioner där boken beskrivs som 

fascinerande och som en stor gärning. Författaren, med sin långa erfarenhet av kamp mot 

apartheid och ett flertal böcker skrivna, lyfts som en trovärdig upphovsmakare till den här 

boken. Författarens bakgrund inom akademien nämns i förbigående utan att specifikt nämna 

vilka ämnen han har studerat. Efter en sökning på hans namn på Internet fann jag information 
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om att han har studerat latin och engelska45. Han verkar alltså inte vara en skolad historiker, 

men hans politiska gärning kan anses ge honom trovärdighet i ämnet han behandlar. Boken 

har ingen uttalad målgrupp utan kan uppfattas som riktad till alla som är intresserade. 

   

Anne Stamm: Vad vet jag om: Afrikas förkoloniala historia (1998)

  Omslaget till boken är en bild av en mask, eventuellt gjord av trä och i 

grå färg. Av utseendet att döma är masken av afrikanskt ursprung. Den 

har en hög panna och någon typ av krona på huvudet. Den här typen av 

masker känns bekanta från filmer och bilder med koppling till Afrika 

och eftersom boken handlar om Afrikas förkoloniala historia talar det 

för maskens afrikanska ursprung. Seriens namn Vad vet jag om står 

tryckt högst upp till vänster. På maskens panna står bokens titel medan 

författarens namn står tryckt på maskens högra kind.  

Boken har ingen baksidestext så därför har jag valt att analysera förordet. Det börjar med ett 

par meningar om att det är ”knappast möjligt att behandla det svarta Afrikas historia i en enda 

volym” och därför har man delat in den i tre volymer; en om tiden före kolonisationen, en 

andra om kolonisationen, och en tredje åt avkoloniseringen. Trots detta menar man att det kan 

"vara svårt att skildra en invecklad historia med erövringar, annekteringar, koalitioner, 

revolter och stora folkvandringar utan att sätta vissa geografiska ramar: även om 

naturförhållandena på den svarta kontinenten tycks betyda mindre än de historisk-politiska 

faktorerna, skapar de vissa hinder och gränser". Boken riktas särskilt till "studerande och 

andra läsare av serien som snabbt vill skaffa sig de upplysningar de behöver och har därför 

valt en framställning baserad på de större rikena och deras maktsfärer allt eftersom de gör sitt 

inträde i  historien". Med det menas exempelvis "en tidpunkt då ett folk frigör sig och bildar 

en oberoende enhet, då det så småningom får en mera stabil organisation" och slutligen också 

som det finns "dokument på det ena eller andra språket". Därefter påtalas svårigheterna med 

att handskas med texter på flera olika språk vilket har inneburit att ibland har ortnamn och 

egennamn stavats på olika sätt. Då har man valt att använda den vanligaste stavningen och 

ibland någon annan form inom parantes, för att framställningen ska bli läsbar. 

  

Det här är en bok som ingår i en serie av böcker med namnet Vad vet jag om och den här 

45 http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/HISsegal.htm   (2010-11-12)
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boken har temat Afrikas förkoloniala historia. I förordet påpekas att det svårt att skildra en 

invecklad historia som den Afrika har och att materialet ibland är knapphändigt. Problem med 

texter på olika språk och stavning påtalas också. Den riktar sig till studerande, men även för 

andra som vill få en snabb överblick i ämnet.   

Henk Wesseling: Söndra och härska: Uppdelningen av Afrika 1880-

1914 (2006)

Bokens omslag föreställer en karta över ett 

Afrika uppdelat av kolonialmakterna. Framför 

kartan är tre män avbildade. En vit man, som 

man antar är en kolonisatör av kläderna att döma, 

i mitten och två svarta män på varsin sida av 

honom. De är klädda i någon typ av uniformer. 

Den som står till vänster har ett gevär lutat på 

axeln. Den till höger är klädd på ett sätt som 

påminner om en betjänts klädsel. Författarens 

namn står högst upp medan titeln står under med 

stora bokstäver. Under huvudtiteln är undertiteln 

tryckt. Längst ner, under fötterna på de tre 

männen, står förlagets namn. 

Baksidestexten inleds med meningen ”Uppdelningen av Afrika är en av de mest spektakulära 

händelserna i modern historia”. Sedan fortsätter det med hur Afrika för européerna var en 

”okänd kontinent så sent som 1880 men knappt trettio år senare låg större delen under 

europeisk kontroll”. Jakten på kolonierna beskrivs som tätt sammankopplad med en 

"exploatering som saknar motstycke i historien och de dramatiska konflikterna var 

oräkneliga". Henry Morton Stanleys upptäcktsresor i Kongo och Charles George Gordons 

martyrdöd i Sudan benämns som "bara två exempel på människoöden i jakten på makt och 

rikedom". Söndra och härska beskrivs som den "första kompletta översikten över dessa 

händelser som än idag präglar afrikansk inrikes- och utrikespolitik". Författaren, som är 

professor emeritus i historia vid Leidens universitet i Holland, beskrivs som "en 

internationellt namnkunnig expert på området”, har skrivit ett flertal böcker om bland annat 
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de europeiska kolonialmakterna. I den här boken redogör han för "händelseförloppet, 

analyserar dess verkningar och presenterar sin egen tolkning". Det chockerande med 

uppdelningen av Afrika, menar han, kanske inte är "vad européerna gjorde utan med vilket 

lättsinne de genomförde den".        

Bokens fokus ligger på uppdelningen av Afrika, som de europeiska kolonialmakterna 

genomförde med början år 1880. Denna händelse beskrivs som dramatisk och påstås än idag 

prägla den afrikanska kontinenten. Boken är skriven av en professor i historia som har gett ut 

ett flertal böcker tidigare och omnämns som expert på området. Den framställs som unik 

eftersom man anser den vara den första kompletta översikten över dessa händelser. Enligt 

baksidestexten har boken ingen uttalad målgrupp, men kan antas riktas till alla intresserade av 

ämnet.      

Analys

Majoriteten av dessa 15 böcker är så kallade fackböcker skrivna av historiker, men även av ett 

par författare med journalistisk bakgrund. Böckerna gavs ut mellan åren 1968 till 2006. 

Majoriteten av böckerna, nio stycken, gavs ut under 1990- och 2000-talet, medan sex stycken 

gavs ut under 1960-, 70- och 80-talet. Merparten av böckerna är alltså skrivna under de 

senaste 20 åren. Böckernas framsidor domineras av bilder som betraktaren associerar till 

Afrika. Det kan vara traditionella masker och fotografier på svarta människor med korgar på 

huvudet. Det är bilder som man känner igen från filmer, tidningar och andra medier. Andra 

omslag är kartor över Afrika eller en tavla som föreställer en afrikansk by. Böckernas fokus är 

skiftande, där vissa skildrar Afrikas historia kronologiskt från de tidigaste perioderna fram till 

idag. Detta fokus ger böckerna en utformning liknande skolböcker om historia och några av 

böckerna är uttalat skrivna på ett sätt som gör de användbara i studiesyfte. Andra böcker sätter 

fokus på särskilda delar och aspekter av Afrikas historia. Det kan vara perioden mellan 1880 

och 1914 då kolonialmakterna delade upp Afrika mellan sig (Henk Wessling) eller Afrikas 

medeltidshistoria (Roland Oliver red.). Ronald Segals bok handlar till exempel om islams 

svarta slavar, medan en av Basil Davidsons böcker fokuserar på Afrika under 1900-talet.         

Några av böckerna är utformade mer som reportage, bland annat Ryszard Kapuścińskis två 
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böcker och .doc Afrika. De beskriver författarnas personliga erfarenheter och skildrar politiska 

händelser som har ägt rum på den afrikanska kontinenten. Just dessa böcker är enligt mig inte 

helt givna att klassificera som Afrikas historia, men antagligen har man valt att klassificera på 

det här sättet i brist på bättre sådan. De böcker av dessa 15 som jag skulle säga minst passar 

under den här beteckningen är just Ryszard Kapuścińskis The Soccer War och .doc nº 13. The 

Soccer war handlar endast delvis om den afrikanska kontinenten och även dess titel anspelar 

på ett krig som ägde rum utanför Afrika, nämligen i Centralamerika46. .doc nº 13 är mer ett 

reportage från kontinenten som inte nödvändigtvis har något med Afrikas historia att göra och 

den utgår främst från personliga erfarenheter.

Böcker under denna klassificering är främst riktade till en målgrupp som är intresserad av 

Afrikas historia. Det kan vara antingen ett allmänt intresse för denna kontinents historia eller 

om man ska skriva ett arbete på temat. Den stora majoriteten av dessa 15 böcker är skrivna av 

europeiska eller nordamerikanska män med någon typ akademisk bakgrund. Av 

författarbilderna att döma är majoriteten även vita män. En av böckerna är skriven av en 

kvinna medan ytterligare två böcker är utformade som antologier, där några av bidragen är 

skrivna av kvinnliga författare. Det ska dock påpekas att förnamnen på vissa författare inte 

alltid är utskrivna och det kan därför vara svårt att könsbestämma endast utifrån efternamnet. 

Jag kan skönja två röda trådar som löper genom beskrivningen av böckerna. De böcker som 

behandlar Afrikas historia innan kolonisationen har en positivare, mer optimistisk syn på 

historien och Afrika generellt. Man för fram Afrikas historiska arv som "rich, complex, and 

compelling"47 och "the wealth and depth of Africa's long and fascinating past"48. Det märks att 

det finns en vilja här att lyfta fram den tidiga afrikanska historien och dess betydelse för 

kontinentens utveckling, som i John Iliffes bok där det i baksidestexten står att "författaren 

berättar om hur invånarna sedan mänsklighetens gryning segrat eller besegrats i kampen mot 

klimat, sjukdomar och andra hot från sin omvärld" och hur deras "livsvillkor har i sin tur 

påverkat framväxten av sociala, ekonomiska och politiska strukturer"49. Boken Afrikas 

medeltidshistoria beskrivs medvetet som "en uppgörelse med den gamla uppfattningen om att 

Afrika upptäcktes av européerna, att dess historia började med kolonisationen och att ingen 

46  Det så kallade Fotbollskriget ägde rum i juli 1969 mellan El Salvador och Honduras.
47  Harris, Joseph E. (1972/1998). Africans and their history (2nd revised edition). New York: Meridian. 
      baksidestext
48  Shillington, Kevin (1989). History of Africa. London: Macmillan Publishers Ltd. baksidestext
49  Iliffe, John (1997). Afrika: historien om en kontinent (G. Sandin övers.). Lund: Historiska Media. 
baksidestext
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kultur fanns före den västerländska invasionen"50. 

De böcker som behandlar tiden för koloniseringen av den afrikanska kontinenten eller 

kontinentens samtida historia har en mer pessimistisk ton. Det kan bero både på den 

exploatering som kontinenten utsattes för av de europeiska kolonialmakterna och att perioden 

efter frigörelsen har präglats av instabilitet, såväl politisk och social som ekonomisk. Basil 

Davidsons bok Afrika i det tjugonde seklet beskrivs som en bok som "har skrivits i skuggan av 

den kris, som många afrikanska samhällen och institutioner står inför idag"51. I The Shackled 

Continent används ord som "corrupt", "chaos" och "failure"52 medan The State of Africa är 

medveten om terminologin som används när man talar om Afrika: "Today, Africa is spoken of 

only in pessimistic terms"53 och nämner AIDS, krig, torka, despotism och beroendet av 

västvärldens bistånd bland de problem som kontinenten tampas med idag.

     

I .doc nº 13 Afrika är baksidestextens beskrivning av de enskilda författarnas bidrag främst 

fokuserad på det negativa. Antingen handlar det om "Sudan, landet där Usama bin Ladin 

länge hade en fristad"54, "smärtsamma och stärkande minnen av levande och döda"55 eller om 

att sitta instängd på ett hotellrum i Kinshasa och undra om "någon tänker slänga ut henne 

genom fönstret"56. När man läser en baksidestext om en bok som har temat Afrika och möts av 

beskrivningar som dessa är det svårt att förställa sig att boken handlar om något upplyftande. 

Att dagens Afrika endast beskrivs i negativa ordalag har en hel del att göra med arvet från 

kolonialismen och de strukturer som skapades av kolonialmakterna under den här perioden. 

Beroendet till väst och de forna kolonialmakterna är fortfarande betydande och det finns 

tydliga så kallade nykoloniala inslag i de afrikanska staternas ekonomier. Exempelvis kan det 

vara så att länder måste anpassa sig till krav ställda av långivande länder eller organisationer 

för att få de lån man behöver. Den politiska instabiliteten beror också på de godtyckliga 

gränsdragningarna som gjordes av kolonialmakterna under 1800-talets senare del. I Bra 

Böckers Lexikon kan man bland annat läsa att:

50  Oliver, Roland (red.) (1968). Afrikas medeltidshistoria (I. Schöler övers.). Falköping: Gummessons. förord
51  Davidson, Basil (1991/2001). Afrika i det tjugonde seklet (2.a uppl.) (K. Andræ övers.). Uppsala: Nordiska 
Afrikainstitutet. baksidestext
52  Guest, Robert (2004). The Shackled Continent: Africa's Past, Present and Future. London:
Macmillan. innersidetext
53  Meredith, Martin (2005). The State of Africa: A History of Fifty Years of Independence. London: Free Press. 
innersidestext
54  Farran-Lee (2001). baksidestext 
55  Ibid.
56  Ibid. 
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Afrikas delning ägde mestadels rum vid förhandlingar i Europa, och gränserna 
drogs upp utan hänsyn till de afrikanska folkens etniska och språkliga 
samhörighet, omständigheter som ännu i dag sätter sin prägel på den politiska 
situationen.57

Diskurser

Några av böckerna har drag av en, vad jag skulle kalla, akademisk diskurs. I baksidestexterna 

och i författarporträtten lyfts författarens akademiska bakgrund fram med examens- och 

doktorstitlar samt tidigare utgivna böcker inom ämnet och de universitet som de är eller har 

varit verksamma vid. Detta fungerar som ett sätt att öka läsarnas trovärdighet för författaren. 

De böcker som är skrivna av historiker är de som oftast på ett grundligare sätt går igenom 

Afrikas historia från den tidigaste perioden och framåt eller fokuserar på enskilda perioder.    

Andra böcker är skrivna av journalister och kan anses präglade av en journalistisk diskurs. 

Även här lyfts författarnas tidigare meriter fram, men här handlar det mer om att påtala deras 

ofta långa vistelser i Afrika. Detta i sin tur gör de till legitima skildrare av fältet och att deras 

kunskaper inte bör uppfattas som obetydliga. I de fall de har skrivit liknande böcker tidigare 

omnämns även dessa. 

Jag har även kunnat se spår av en populärvetenskaplig diskurs bland baksidestexterna där 

böckerna beskrivs som tilltalande för en bred läsekrets ("for a general readership"58) eller för 

de intresserade av Afrika ("för alla som vill få en djupare kunskap om denna väldiga 

kontinent"59). Det lyfts fram med beskrivningar av bokens lätta språk ("The clear and simple 

language"60) eller dess lämplighet som studiebok ("på gymnasiet, i vuxenutbildningen och i 

studiecirklar"61). 

Eftersom jag har analyserat flera olika typer av böcker är det olika diskurser som dominerar. 

En bok som är skriven av journalist och en som är skriven av en historiker förhåller sig till 

olika ramar. Fairclough använder sig av begreppet interdiskursivitet när han talar om 

artikuleringen av olika diskurser inom och mellan olika diskursordningar.62 Han menar att det 

57  Bra böckers lexikon 1 A-ASI (1983). Höganäs: Bokförlaget Bra Böcker AB. s. 69
58  Segal, Ronald (2003). Islam's Black Slaves: A history of Africa's other black diaspora. London: Atlantic 
Books. baksidestext
59  Iliffe (1997). baksidestext
60  Shillington (1989). baksidestext
61  Davidson (1991/2001). baksidestext
62  Fairclough (1992). s. 124-130
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i texter som har hög grad av interdiskursivitet finns tecken på sociokulturell förändring, 

medan de som har en lägre grad är tecken på upprätthållandet av den dominerande 

diskursordningen.63 I mitt material kan man märka en högre grad av interdiskursivitet när det 

gäller blandningen av en akademisk och en populärkulturell diskursordning. Idag är det 

vanligt att böcker av historiker marknadsförs som pedagogiska och lättillgängliga utan så 

kallat krångligt akademiskt språk och det lyfts mer eller mindre fram i flera av böckerna.    

Orientalism

Om man ska försöka knyta an Edward Saids postkoloniala teorier om västerlandets syn på den 

Andre till det material som jag har använt mig av, är bristen på afrikanskt material om Afrika i 

denna samling böcker betydande. För trots att flera av författarna beskrivs ha intagit ett 

afrikanskt perspektiv är det svårt att komma runt det faktum att få av författarna ha afrikansk 

bakgrund. Endast två böcker av 15, Afrikas medeltidshistoria och Islam's black slaves, är 

skrivna av författare med afrikansk härkomst. Hur ser det då ut om man utgår från de fyra 

grundläggande dogmerna som Edward Said anser utgöra orientalismen och om man applicerar 

de på skildrandet av den afrikanska kontinenten? Jag ska gå igenom dogm för dogm och se 

om det finns några spår av Saids orientalism i dessa böcker om Afrikas historia. 

Den första dogmen, som handlar om binära oppositioner kan man finna i alla böckerna, om vi 

utgår från principen att allt som skrivs om Afrika och dess problem är en spegling av allt det 

som Västerlandet inte är. Det är inte alla böckerna, men ändå flertalet som tar upp de problem 

som Afrika dras med idag och som jag har nämnt förut. Bland annat krig, korruption och svält 

och i förlängningen kan man tolka att dessa är företeelser som inte finns i Västerlandet.  

Den andra dogmen, som handlar om idén om Orienten/Afrika så som den är skapad av 

Västvärlden, tycker jag är svår att hitta i materialet. Jag har inte tyckt mig finna en sådan typ 

av exotisering av Afrika i texterna. Bokomslagens bilder däremot uppvisar en sådan tendens, 

det vill säga att en "klassisk" representation av Afrika, genom att använda sig av bilder och 

artefakter som vi förknippar med Afrika. Att det inte märks så mycket av denna dogm i 

texterna kan möjligtvis beror på att de flesta böckerna tar upp Afrikas samtida historia, medan 

en annan anledning kan vara att Afrikas historia innan kolonialismen inte är känd i vidare 

kretsar eftersom det främst är ett akademiskt ämne som inte är så gammalt. Det de flesta 

63  Winther Jørgensen & Philips (2000). s. 77
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känner till om Afrikas historia är perioden under, eller efter, kolonialismen. 

Dogm tre handlar om den essentiella Orienten/Afrika som evig, enhetlig och utan förmåga att 

definiera sig själv. Det lyfts fram i några av baksidestexterna att Afrika inte är en enhet och att 

kontinenten är för stor för att beskrivas, men samtidigt förenklar man och pratar oftast om 

Afrika som just en enhet, en kontinent som dras med samma problem. Att Afrika inte har 

förmågan att definiera sig själv är inte uttalat i texterna, men att den absoluta majoriteten av 

böckerna är skrivna av européer eller nordamerikaner visar på att bilden av Afrika skapas av 

utomstående.   

Den fjärde och sista dogmen bygger på tesen att Orienten/Afrika är något som antingen bör 

fruktas eller kontrolleras. Denna dogm finns det inte många spår av i texterna. Snarare är det 

så att många texter framkallar en känsla av medlidande. Fokus i flera av böckerna ligger på 

det samtida Afrika och de problem som finns där och i förlängningen inger detta fokus på det 

negativa en känsla av medlidande inför det tillstånd som Afrika befinner sig i idag. I de 

böcker som lyfter fram Afrikas tidiga historia är syftet snarare att bygga upp en känsla av 

stolthet.

Saids bok skrevs för över 30 år sedan och Västerlandets syn på världen utanför det egna 

området har moderniserats sedan dess. Orientalismen i Saids tappning förekommer dock än 

idag. Om vi har världsläget efter 11:e september-attackerna i åtanke blir det hela än mer 

tydligt. Dock är inte fallet riktigt sådant med synen på Afrika. Afrika har varit en kontrollerad 

kontinent och har inte uppfattats som ett hot av Västerlandet, inte ett hot på samma sätt som 

Orienten historiskt har utmålats att vara. 

Avslutande diskussion

Hur ser då ett utvalt folkbiblioteks utbud av böcker om Afrikas historia ut? Jag har endast 

tittat på ett biblioteks utbud av böcker inom det här ämnet så det är svårt att dra några 

generella slutsatser. De slutsatser som ändå kan dras i det här fallet är att det inte finns så 

många författare med afrikanskt ursprung eller så många kvinnliga författare bland böckerna. 

Att det ser ut så här kan ha en del att göra med ekonomi och att det helt enkelt inte finns så 
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många resursstarka universitet som kan utbilda historiker i Afrika. En annan orsak är också 

etnocentrism. Även Sverige är en del av Västvärlden och är starkt påverkat av anglosaxiska 

influenser. Afrika har historiskt haft en tradition av muntligt historieberättande och mycket av 

dess historia finns inte bevarad i skrift. Därför har mycket av den tidiga afrikanska historien 

på senare år "upptäckts" med olika metoder som historiker har använt sig av. Böckerna i sig är 

relativt samtida, med nio av 15 böcker skrivna under de senaste 20 åren. 

Böckernas författare är en blandning av historiker och journalister. Bristen på kvinnliga 

författare är omfattande och det är tyvärr en återspegling av hur det är i samhället och inom 

akademien generellt. Bilden som man får är att Afrikas historia är en angelägenhet för främst 

(vita) västerländska män och det innebär att Afrikas historia skrivs ur främst ett västerländskt 

perspektiv. Kanske är det så att det inte finns så mycket litteratur om ämnet Afrikas historia 

överhuvudtaget och att det då är särskilt svårt att hitta kvinnliga författare och författare med 

afrikansk bakgrund, men det är tyvärr inte något som jag har kunnat se i min studie. Det 

skulle kunna vara ett uppsatsämne för sig. 

Bilden av Afrika och dess historia då? Det beror helt på vilken period av kontinentens historia 

som fokus ligger på. Om det är den förkoloniala historien som är i fokus tenderar texterna att 

lyfta fram den rikedom och stolta arv som Afrika bär på. Den koloniala och samtida historien 

skildras oftast ur en mer pessimistisk vinkel. Mycket tyngd läggs på alla problem som 

kontinenten står inflör. Frigörelseprocessen beskrivs som något positivt och att den förde med 

sig en tro på framtiden, men att det sedan gick utför för många av de afrikanska länderna.  
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