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Abstract 

A swedish newspapers contribution to move the 
mountain 

- a postkolonial study on Dagens Nyheters reporting about
apartheid 1948-1994

This study is about how the Swedish newspaper Dagens Nyheter writes about apartheid 

in South Africa in the years of 1948 to 1994. The newspaper's digital archive has been 

investigated to achieve this purpose. Sweden has become known for its commitment to 

abolishing apartheid, and this paper finds out if this is in line with how the Swedish 

press writes about apartheid. The result shows that Dagens Nyheter was consistently 

opposed to apartheid, and reporting largely depends on the system being unacceptable 

in a civilized world. 

Commitment extends across many levels of society, and the workforce on Dagens 

Nyheter takes a stand despite the fact that the newspaper is called independent liberal. It 

turns out that many players get space in the newspaper 

This civilized world like Sweden and other parts of the western world wants South 

Africa to be included seems to be determined in advance. This is explained by 

postcolonial theory. 

Nyckelord 
South Africa, Pär Wästberg, UN, solidarity, embargo, ANC, colonization 
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1. Inledning 
“Berg är till för att flyttas” skanderas högt av den svenska artisteliten på min skärm för 

något år sen. Mitt musikintresse ledde mig till denna uppsats ämne eftersom låten ifråga 

är från en gala kallad Svensk rock mot apartheid. Ett apartheidsystem är ett 

genomgripande regelverk och en samhällsordning där raser i Sydafrika, precis som 

ordet apart i apartheid vittnar om, skulle hållas segregerade och åtskilda. Det engelska 

ordet apart betyder just isär eller åtskilda på svenska vilket gör samhällsordning kan 

konkretiseras på ett tydligt sätt. Segregeringen var lagstiftad och omfattande i Sydafrika 

under andra hälften av 1900-talets Sydafrika.  

 

Under denna tid fanns det vita, afrikaner, coloureds och indiskättade i Sydafrika och 

syftet med apartheidsystemet var att göra så att den vita rasen var dominerande mot de 

andra .1 Coloureds var det namn som användes för att beskriva de i Sydafrika som var 

av både afrikansk och vit härkomst. Sveriges radio valde 2003 att använda ordet 

rasåtskillnadslagarna synonymt till apartheid 2 och det tycker jag sammanfattar bra om 

vad apartheid kännetecknas av. 

 

De vitas närvaro i Sydafrika är ett resultat av europeisk kolonialisering under 1700-talet.  

Både engelsmän och holländska ättlingar, kallade boer, koloniserade områden i 

Sydafrika där engelsmännen var de mest dominerande.Under 1800-talet hade de 

holländska ättlingarna på grund av engelsmännens dominans bildat nya kolonier där 

diamanter upptäcktes. Engelsmännen invaderade dessa kolonier med sikte på de 

rikedomar som diamanterna förde med sig och boerkriget bröt ut under 1800-talet sista 

år. Efter kriget blev området en engelsk koloni. Det var först på 1940-talet, då 

nationalistpartiet, som kraftigt dominerades av boer, fick stor majoritet i landet. År 1948 

var apartheidsystemet lagstiftat och diskrimineringen av de icke-vita i landet blev en del 

av samhällsordningen.3   

 

                                                
1 Nationalencyklopedin, apartheid, 2018.  
2 Dahlbäck. Sveriges radio, Tio år efter apartheid-skillnaderna finns kvar, 2003.  
3 Stanford.edu. The history of apartheid in South Africa. 2018 
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 Denna uppsats kommer dock inte att behandla ämnen till hur ett sådant rasistiskt och 

diskriminerande politiskt system kunde uppkomma eller hur det i praktiken såg ut i det 

vardagliga livet i Sydafrika under 1900-talets andra hälft. Jonas Sjölander, författaren 

till boken Ingen enkelriktad väg till frihet-rörelserna och berättelserna om kampen mot 

apartheid, anger två förklaringar till apartheidsystemets upprättande. Den vita 

minoriteten i landet var rädda att trängas undan av den stora svarta majoriteten när 

Sydafrika urbaniserades och de vita var även medvetna om att man var i behov av den 

svarta befolkningen som arbetskraft. Dessa två förklaringar till tankesätten bakom 

upprättande förklarar dåtidens tänkande utifrån ett själviskt och krasst perspektiv av de 

ledande politikerna i landet vid denna tid och fungerar som en bra sammanfattning till 

apartheidsystemets uppkomst.4 De koloniala spåren i apartheidsystemet är givetvis 

väldigt tydliga och konkreta. Systemet vilar på idéer och ideologiska tankar som innan 

år 1948 varit centrala i västeuropeisk politik. Denna typ av systematiska och 

institutionaliserade rasism har socialdarwinistiska. fascistiska och rasbiologiska 

tendenser och spår och den grundas även i tankemönster som fanns redan i 

inledningsfasen av den europeiska kolonialiseringsprocessen, nämligen att man hade 

rätt att suga ut resurser från dessa områden och lägre stående afrikanska kulturer och 

raser.5  

 

Apartheidsystemet var inte bara ett genomgripande regelverk och samhällsordning, det 

var också en politisk praktik. Systemet var lagstiftat och praktiskt synbart i samhället 

där man fick olika rättigheter och möjligheter beroende på hudfärg. Mina tidigare 

studier i Statskunskap har gett min kunskapen om att politik handlar om fördelandet av 

resurser i ett samhälle och därför var apartheidsystemet bortom samhällsströmningar 

och ideologier från Europa. Apartheid var en praktik som genomsyrade det 

sydafrikanska samhället. Denna praktik fick fortgå till slutet av 1980-talet och Sydafrika 

kunde fungera som en spelare på den kapitalistiska världsmarknaden, trots att 

västvärlden till stor del föraktade och spydde galla på apartheid. 

 

                                                
4 Sjölander, Jonas, Ingen enkelriktad väg till frihet: rörelserna och berättelserna om kampen mot 
apartheid, Hammarlin bokförlag, Båstad, 2014, s.45 
5 Sjölander 2014,s.45 
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Tar man en titt på den rektangulära världskartan ser man att Sverige och Sydafrika 

geografiskt är varandras motsatser, som ligger lodrätt längs ifrån varandra. Ändå 

arrangerades galor i Sverige mot apartheid. Detta blir det huvudsakliga spåret i denna 

forskning, Sveriges engagemang för och emot och syn på apartheidsystemet.  

 

 
Syftet i denna uppsats är att kartlägga och undersöka vilken syn på apartheidsystemet 

som framträdde i Dagens Nyheter under 1900-talets andra hälft. Detta innefattar både 

röster som dels legitimerade, dels som ville avskaffa apartheidsystemet. Detta syfte kan 

besvaras utifrån följande frågeställning:  

 

●  Hur uppmärksammade Dagens Nyheter apartheidsystemet i Sydafrika under 

1900-talets andra hälft? 

 

 
 

2. Forskningsläge 
Den tidigare forskningen om omvärldens och Sveriges kamp och engagemang i 

Sydafrikas inrikespolitik är omfattande. Abdul Karim Bangura har skrivit boken Sweden 

vs Apartheid: Putting morality ahead of profit som handlar om Sveriges kamp och 

engagemang mot apartheidsystemet, både på regeringsnivå och från det svenska 

civilsamhället. Redan under 1960-talet riktades starkt negativ svensk kritik mot 

apartheid, både inom Sverige och i FN. Bangura menar också att detta berodde på det 

fanns en svensk självbild om att men sympatiserade och kände solidaritet med 

människor och länder inte är så utvecklade som Sverige och detta gjorde att, utifrån 

både moraliska och politiska grunder, väldigt många svenska organisationer starkt tog 

avstånd till apartheid och varnade för dess faror för människorna drabbade av det.6 

 

Sverige har haft en långvarig 70-årig utrikespolitisk modell om alliansfrihet. Detta 

berodde däremot inte att man inte var passiv attityd eller hållning gentemot fenomen 
                                                
6 Bangura, Abdul Karim, Sweden vs apartheid: putting morality ahead of profit, Ashgate, 
Burlington, VT, 2004, s.1 
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eller händelser i utlandet. Man har en lång tradition att ställa sig bakom människor och 

länder som inte har rätten till självbestämmande när de blir hotade av mäktiga länder. 

Exempel på länder man har ställt sig bakom är Vietnam och Afghanistan men även 

Sydafrika7. Sverige bröt ett mönster gällande ekonomiskt bistånd jämfört med andra 

länder i Västvärlden. Radikala politiska regimer som Kuba och frihetspartiet i Sydafrika 

ANC fick bidrag av Sverige i syfte att utvecklas.8  

 

En person som var drivande i den svenska kampen mot apartheid var Olof Palme, 

socialdemokrat och statsminister mellan 1969-1976 och 1982-1986. Palme verkade i en 

tid då Västvärldens regeringar behandlade frågan som behandlade störtandet och 

revolutionen mot Sydafrikas inrikespolitiska system på ett ett oklart och 

dubbelmoraliskt sätt så var Palme en ledare i västvärlden som var konsekvent och 

bestämd i sin hållning mot apartheid och uttryckte solidaritet med de utsatta och 

förtryckta svarta människorna i Sydafrika, både i ord och handling.9 

Palme var ständig supporter och initiativtagare till olika försök internationella 

samarbeten mot apartheid, speciellt efter under 1970 och 80-talet och i synnerhet efter 

Sowetomassakern 1976. Palme satte moralen först i sin argumentation för att störta 

apartheid, människors lidande och rätten till de svartas egna strävanden och deras 

rättigheter. Rättvisa, mänskliga rättigheter och fred var ledorden.10  

Palme sa, en vecka innan han blev mördad på Sveavägen i Stockholm, i ett tal att 

apartheidsystemet var en en skam för världen och att det var omvärldens ansvar att 

avskaffa systemet. Hans citat från detta tal, “Om världen bestämmer sig för att avskaffa 

apartheid så kommer apartheid försvinna”11, ringar in bra hans strävanden och den 

metod han ville använda för att avskaffa apartheid. I sammanhanget ska nämnas att det i 

Banguras arbete tydligt lyser igenom att författaren hyser varma känslor för Palmes 

arbete som statsminister i Sverige, i synnerhet i frågan som berör apartheid. Detta gör 

att ovanstående redogörelse om Palme som aktör kan verka något normativ.  

 

                                                
7 Bangura 2004,s. 132 
8 Bangura 2004, s.118 
9 Bangura 2004, s.99 
10 Bangura 2004,s.100  
11 Sjölander 2014,s.10 
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Sverige var inte perfekta i sin hållning gentemot apartheidsystemet, man hade 

tillkortakommanden eftersom man såg ekonomisk vinning med handel med Sydafrika12, 

men man var ändå genuina och tydliga i sin support. Denna support var viktig på grund 

av avsaknaden av en internationella gemensam front för att bryta dödläget som var 

apartheid. Bangura menar att han inte tvekar på att miljoner Sydafrikaner som fått 

tillbaka sina mänskliga rättigheter och behov och som har kämpat för jämlikhet är 

tacksamma för Sveriges stöd.13 Sveriges bistånd till Sydafrikanska grupper som 

kämpade för frihet från apartheid var stora, större än de bistånd som resterande 

afrikanska grupperingar och länder till tillsammans14. Sveriges engagemang på en 

politisk och ekonomisk nivå ter sig således onekligen ha varit omfattande och har enligt 

Bangura varit av större vikt än Sveriges egna ekonomiska intressen i Sydafrika.  

 

Vidare har Håkan Thörner, professor i Sociologi vid Göteborgs universitet, skrivit 

boken Solidaritetens betydelse där den globala antiarpartheidrörelsens framväxt skildras 

med huvudsakligt fokus på denna typ av solidaritetsrörelse i Storbritannien och Sverige. 

Under 1970 och 80-talet bildades ett ny typ av sociala rörelser i svallvågorna av det 

moderna industrikapitalistiska samhället då information och kunskap blev av större vikt 

än innan. Dessa sociala rörelser tog nya former som starkt påverkade 

antiapartheidrörelserna. Dessa nya rörelser präglades av enfrågestrategin som 

karaktäriseras av att man fokuserar på en enskild fråga för att kunna uppnå en stor och 

betydande bredd i organisation och ideologi.15 

 

Dessa rörelser försökte starkt påverka den svenska riksdagen och regeringen, framför 

allt på 1980-talet, och även om dessa grupper fick statligt stöd var man inte nöjda utan 

kritiserade ändå regeringen för bristfällig sanktionspolitik.16 Man försökte påverka den 

politiska dagordningen. En annan stor roll som antiapartheidrörelserna spelade var att de 

lyckades påverka och få utrymme i etablerad media. Under en lång period hade 

aktivister mot apartheid problem att offentligt göra sig höra och man ville använda 

                                                
12 Bangura 2004,s.65 
13 Bangura 2004,s.121. 
14 Bangrua 2004,s.118. 
15 Thörn 2010,s.36 
16 Thörn 2010,s.44 
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dessa medier för att informera och definiera vad apartheid verkligen var och dess 

förödande konsekvenser för människor i Sydafrika. Man hade tidigare utvecklat egen 

media för att sprida budskapet men under slutet av 1980-talet lyckades 

antiapartheidrörelsen vinna kampen och fick det medieutrymme som de strävade efter. 

Detta menar Thörn spelade en avgörande roll för apartheidregimens fall.17  

Apartheidrörelsen var tidiga med att försöka skapa medial uppmärksamhet och påverka 

opinioner över världen och detta är en del av en ny syn på politik som betonar kulturens 

betydelse som går hand i hand med denna nya typen av samhälle.18 

 

Det begrepp som den svenska antiapartheidrörelsen vilade på var solidaritet. Solidaritet 

handlar enligt sociologen Emile Durkheim vara tvunget för att hålla ett samhälle 

samman, även om han huvudsakligen syftade till ett samhälle inom en nation. 

Solidaritet för apartheidsrörelserna innebar däremot enighet som var 

gränsöverskridande. Denna solidaritet handlar om att ge alla människor, oavsett 

nationalitet och geografiskt avstånd, stöd om de kämpar för sina rättigheter eller frihet. 

Samhället blir något globalt.19 Det var denna solidaritet som höll antiapartheidrörelsern 

samman. Inom rörelsen fanns sympatisörer med många olika ideologiska tillhörigheter. 

Fackföreningar, kvinnoorganisationer, kyrkan, socialdemokrater, liberaler och 

kommunister fanns alla representerade och ingick i antiapartheidrörelsen. Alla stödde 

däremot kampen mot apartheid och det är den handlingen som definierades som 

solidaritet och utgjorde grundbulten till det svenska civilsamhällets stöd mot 

apartheid20. Denna gränsöverskridning gällde även för solidaritetsrörelser runt om i 

världen. Man samverkade med det sydafrikanska organisationerna som jobbade mot 

apartheid och spelade en stor och viktig roll för att apartheid kunde avskaffas och 

Sydafrika kunde inleda en demokratiprocess under 1990-talet.21  

 

En enande opionskraft under 1980-talet i Sverige var ställningstagandet för den så 

kallade totala isoleringsstrategin, ledd av paraplyorganisationen ISAK som var en del av 

                                                
17 Thörn 2010,s.45  
18 Thörn 2010,s.46 
19 Thörn 2010,s.334  
20 Thörn 2010,s.331 
21 Thörn 2010, s.337 
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de nya sociala rörelserna som Thörn beskrev22. Denna organisationen var dock en 

samling av medlemmar som kom från gamla politiska samfund som hade som mål att 

uppnå en fullkomlig isolering och utestängning av Sydafrika, i huvudsak gällande 

handel med landet, för att på det sättet omkullkasta apartheid. VPK, nuvarande 

Vänsterpartiet, och Miljöpartiet var de riksdagspartier som bekände sig som medlemmar 

i ISAK.23  

 

Överlag fanns det ett omfattande och brett stöd för en total bojkott och sanktioner mot 

Sydafrika inom Sveriges gränser från 1970-talet och framåt i Sverige.  

En organisation som också var för sanktioner mot Sydafrika var fackorganisationen 

Metall, de menade också att sanktioner var en viktig roll i kampen mot apartheid. De 

fanns dock en skillnad mellan ISAK och Metall var att Metall hade en mer pragmatiskt 

syn på sanktioner och förespråkade inte en total isoleringsstrategi.24 

Detta gjorde att Metall i debatter på 1980-talet anklagats för att vara förenade med 

Moderaterna och stöttade Svenska företag verksamma i Sydafrika, något som Sjölander 

kritiserar och vänder sig emot. Även om Metall gjorde motstånd till den totala 

isoleringsstrategin så utgjorde de starka banden med fackföreningar i Sydafrika en 

viktig grund för att störtandet av apartheid genom att man genom organiserandet kunde 

utgöra en röst för det fackliga och mänskliga rättigheter och man var medveten om den 

starka betydelsen arbetstillfällen hade i industristäder i Sydafrika.25  

Man hade ett annan infallsvinkel än andra som delade solidariteten med människorna i 

Sydafrika. Om den svenska antiapartheidrörelsen dominerades av folkbaserade sociala 

rörelser så var Metall mer angeläget om det verkliga och konkreta utbytet med 

förbunden på plats i Sydafrika26.  

 

Ytterligare ett samhällsplan som var engagerade mot apartheid i Sverige var kulturen, 

närmare bestämt musikbranschen som tidigare nämnts i denna undersökning. Låten som 

refereras till i denna undersökningens inledande rader spelades in på ANC-galan som 

                                                
22 Sjölander 2014,s.225  
23 Sjölander 2014,s.225 
24 Sjölander 2014,s.224 
25 Sjölander 2014,s.338 
26 Sjölander 2014,s.339 
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innebar att den svenska rockeliten, med hjälp av sin musik, samlade in pengar till ANC 

och ta ställning mot apartheid. Detta skriver Pernilla Bjelkenbrant som har skrivit en 

uppsats på magisternivå om galan.27 Allt nettoöverskott från galan skulle gå oavkortat i 

ANC:s kamp mot apartheidsystemet och artisterna och de som jobbade kring runt om 

kring evenemnaget gjorde detta idéellt.28 ANC-galan, som är ett samlingsnamn för två 

konserter i Göteborg i November år 1985, framfördes inte bara inför en stor livepublik. 

Konserterna spelades även in och sändes i radio och TV i efterhand och skivor med låtar 

från galan såldes i förmån till kampen mot apartheid, bland annat “Berg är till för att 

flyttas”.29 De som framträdde på galan var bland annat Mikael Wiehe och Tomas Ledin, 

men även statsministern Olof Palme som på galan förkunnade att den svenska 

regeringen skulle bidra med hela fem miljoner kronor till insamlingen.  

ANC-galan var förankrad hos ANC som organisation, då dess egen secretary for 

international affairs Johnny Makatini och andra ANC-anhängare deltog.  

Liknande initiativ gjordes runt om i Sverige i samband med ANC-galan och insamlingar 

inleddes på arbetsplatser, i kyrkan och på gator och torg. ANC-galans intäkter uppgick 

till 12 miljoner kronor.30 ANC-galan utgör ett led i den svenska solidaritetsrörelsen i 

form av kollektiv sympatisör till ANC och i förlängningen de människor som är 

drabbade av apartheidsystemet.31 

 

Således går det att slå fast att det fanns motsättningar inom Sveriges gränser gällande 

kampen mot apartheid. Olika aktörer har kartlagts och undersökts och det går att 

konstatera att tidigare forskning påvisar att Sveriges syn på apartheidsystemet har 

påverkats av landets både det inrikespolitiska och det utrikespolitiska strävanden där 

Olof Palme var en drivande aktör. Vidare har även sociologiska teorier om solidaritet 

och begrepp och fenomen som sociala rörelser, fackföreningar, media, bistånd,  handel 

och även rockmusik varit centrala i den tidigare forskningen om Sveriges relation till 

Sydafrikas apartheidsystem. Ämnet är således väldigt mångbottnat vilken är en viktig 

och central insikt vid bearbetandet av källmaterialet. 
                                                
27 Bjelkenbrant, Pernilla. ANC-galan i Göteborg 1985-En analys av sången Soweto som politisk 
mobilisering.Växjö Universitet. 2006,s.11 
28 Bjelkenbrant 2006,s.12  
29 Bjelkenbrant 2006,s.12  
30 Bjelkenbrant 2006,s.12 
31 Bjelkenbrant 2006,s.22 
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3. Teori  
Den teoretiska utgångspunkt som denna forskning kommer att vara av postkolonial 

karaktär. Detta är en historiskt teori som ligger väldigt mycket vikt vid västvärldens 

kolonialprojekt i det som vi idag kallar för den tredje världen. Man menar att 

kolonialiseringen har utarmat och förödmjukat dessa samhällen vilket gör att det är en 

teori för global historia32 vilken min forskning i viss mån är. Makt och 

underordningsrelationer i den globaliseringsprocess som är kolonialisering, i detta fall 

en europeisk sådan, har lett till tredjevärldensamhällen blivit utsatta och fått problem.33 

Postkolonialism betyder inte, som namnet antyder, en kronologisk ordning utan snarare 

att västvärlden har i så stor grad påverkat kolonialsamhällena att kolonialsamhällena har 

internaliserat och anammat västvärldens kultur och kunskap.34 Postkolonialism är i 

grunden negativ kritik till den västerländska intellektuella traditionen och dess påverkan 

på deras kolonier.35  

 

Som beskrivit i inledningskapitlet menade Sjölander att apartheidsystemet vilade på 

västerländska idéer om lägre stående raser och vit överlägsenhet. Inom 

postkolonialismen bortser man från rasbiologi, den är irrelevant. Istället är det 

rasbegreppet som social konstruktion som man framhäver. Det är rasbegreppet som 

gjorde att de som koloniserade fick de självförtroende som gjorde att de ansåg sig ha 

legitimitet att marginalisera den som koloniserades.36 Rasismen tar sig nu en ny form 

enligt postkolonialisterna. Rasismen är fortfarande högst närvarande trots att 

kolonialmakterna har lämnat ifrån sig kolonierna, i detta fall Sydafrika. Den sociala 

konstruktionen av rasism påverkar fortfarande relationerna mellan väst och tredje 

världen på ett påtagligt negativt sätt och även inom vita samhällen där svarta grupper 

                                                
32 Tosh 2011,s.294 
33 Tosh 2011,s.294 
34 Tosh 2011,s.295 
35 Tosh 2011,s.296 
36 Tosh 2011,s.298 
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finns.37 Detta menade Nelson Mandela var det svåraste arvet att efter apartheid som 

hans parti ANC hade som mest komplexa uppgift efter 1994, nämligen att göra så att 

olika raser och stammar som apartheidsystemet hade så starkt förankrat i det 

Sydafrikanska samhället skulle knyta solidaritetsband med varandra.38 

Vidare kan postkolonialism inte bara bara vara relevant som teori när man ska definiera 

samtida förhållanden i ett land som inte längre är kolonialiserat utan även som ett sätt 

att dölja interna och sociala och rasmässiga skillnader i många samhällen där vita 

bildade självständiga nationer i tidigare koloniserade områden, som Sydafrika. Det finns 

många historiska exempel samhällen som efter avkolonialisering fick en blandad 

befolkning och en grupp människor kunde styra över den infödda befolkningen.39  

Vidare skriver Loomba om just apartheid kopplat till postkoloniala studier. Loomba 

hänvisar till sociologen John Rex som menar att kapitalismen i Sydafrika etablerades på 

grund av ett tvångsmässigt utnyttjande av de svarta infödingarnas arbetskraft. På detta 

sätt används ras och rasism som ett sätt för en kolonialmakt att tvinga in en ofri 

arbetskraft i syfte att kapitalisera.40 

 

Postkolonialism ska dock användas försiktigt och med ett tydligt syfte. Det är ett ord 

som beskriver en struktur som existerar tillsammans med andra sociala strukturer i 

likhet med feminismens begrepp patriarkat som likt postkolonialism kan ta olika 

former, finnas på olika platser och se annorlunda ut. Däremot kan det används som ett 

generaliseringsverktyg och så är fallet även med postkolonialism. Postkolonialism kan 

beskriva ett samhällstillstånd eftersom man refererar till en befrielseprocess från en 

kolonialmakt och det har präglat samhällstillståndet41. Postkolonial är alltså inget 

värderande begrepp utan en struktur som uppstått av kolonialisering och 

avkolonialisering under historiens gång. Det är utifrån denna struktur källmaterialet 

kommer att studeras.  

 

 
                                                
37 Tosh 2011,s.299 
38 Loomba, Ania, Kolonialism/Postkolonialism: en introduktion till ett forskningsfält, 2., [omarb. 
och utvidgade] uppl., Tankekraft, Stockholm, 2008,s.125 
39 Loomba 2008,s.23 
40 Loomba 2008,s.128-129 
41 Loomba 2008,s.31 
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4. Metod  
För att besvara frågeställningen i denna forskning kommer huvudsakligen en kvalitativ 

vetenskaplig metod. Denna metod, som innebär att man bryter ut det väsentliga 

innehållet i en text genom att närstudera en text olika delar där vissa passager i en text 

kan anses vara mer viktiga än andra.42 I praktiken betyder detta att Dagens Nyheters 

tidningar inte kommer att läsas pärm till pärm där allt innehåll beaktas som lika 

relevant, utan källmaterialet kommer närstuderas likt beskrivet ovan.  

 

Denna undersöknings syfte att ta reda på den mening apartheidsystemet har för olika 

aktörer som finns i källmaterialet. Detta är ett allmänt mål för den som använder sig 

utav en kvalitativ metod.43 Med mening innebär att aktörer agerar utifrån en mening 

kring ett visst fenomen. Fenomenets, i detta fallet apartheidsystemet i Sydafrika, har 

inte någon objektiv eller materiell mening i sig utan fenomenen ges mening en social 

kontext vilket skapar aktörens mening.44 Dessa olika meningar från olika aktörer är 

något som är relevant för frågeställningen i denna undersökning.  

Centralt i en kvalitativ metod är att aktivt läsa texter och ställa frågor till texten i syfte 

att få resultat och svar. Dessa frågor kan vara av olika karaktär, exempelvis hur ett 

fenomen representeras, vilken mening den tillskrivs i en viss kontext vilket i detta fallet 

är Sverige och Dagens Nyheter, samt man kan jämföra skillnader i detta över tid, både 

gällande kontexter och aktörer.45 Begränsningarna i en kvalitativ textanalys är således 

små när källmaterialet ska bearbetas, vilket passar bra till denna forsknings 

frågeställning som i sin kontext ändå är av öppen karaktär.  

Med tanke på frågeställningens öppna karaktär så blir det jag som författare till denna 

uppsats som berättar en historia utifrån källmaterialet som analyseras, snarare än att 

texten som studeras sammanfattas och återges.46 

                                                
42 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik, Towns, Ann E. & Wängnerud, Lena, 
Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad, Femte upplagan, Wolters 
Kluwer, Stockholm, 2017 ,s.211 ff 
43   Esaiasson, Gilijam, Oscarsson, Towns & Wängnerud 2017,s.211 ff 
44   Esaiasson, Gilijam, Oscarsson, Towns & Wängnerud 2017,s 211 ff 
45   Esaiasson, Gilijam, Oscarsson, Towns & Wängnerud 2017,s.211 ff 
46   Esaiasson, Gilijam, Oscarsson, Towns & Wängnerud 2017,s.211 ff 
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Nu när de analytiska verktygen har fastställts så ska det konkreta arbetssättet 

presenteras.  

 

Mitt källmaterial är, som redan slagits fast, väldigt omfattande dels på grund av DN:s 

karaktär som dagstidning och att undersökningsperioden är lång, nämligen 56 år. Inte 

nog med det, det är också såklart givet att den absoluta majoriteten av innehållet i 

källmaterialet inte har någonting med apartheidsystemet i Sydafrika att göra och således 

inte är relevant för min undersökning. Dessa faktum kräver utan tvekan avgränsningar 

och forskningsdesign.  

 

Sökord för att få fram relevant innehåll att analysera kommer användas. Dagens 

Nyheters digitala arkiv erbjuder möjligheten att söka på enstaka sökord under vissa 

tidsperioder och denna möjlighet kommer att utnyttjas.  

Var femte år kommer att undersökas med start år 1948 och slut 1994. Detta för att 

avgränsa tidsperioden men ändå få ett grepp över den hela perioden. Under varje enskilt 

år som undersöks kommer materialet som kommer av resultatet ut av sökning av tre 

sökord. Dessa tre sökord är rasåtskillnad, apartheid och Sydafrika. Alla dessa fem 

sökord är direkt kopplade till denna forsknings övergripande ämne. Detta ökar även 

chanserna till att inget innehåll från källmaterialet som är relevant för denna forsknings 

missas under det år som undersöks. Ett urval kommer däremot att ske även efter 

sökorden har slagits, exempelvis artiklar om Sydafrika kan mycket väl handla om andra 

fenomen än apartheid eller rasåtskillnad. Givetvis hade det optimala varit att undersöka 

varje enskilt år under dessa 54 år för att till fullo kunna svara på forskningens 

frågeställning och uppnå syftet men denna avgränsning är nödvändig för forskning för 

denna nivån samt med tanke på källmaterialets omfattning och den långa 

undersökningsperioden.  

 

Källmaterialet som kommer att använda i denna forskning är Dagens Nyheters digitala 

arkiv. Detta arkivmaterial kommer att undersökas i syfte att besvara ovanstående 

frågeställningar. Dagens Nyheters digitala arkiv är fördelaktigt eftersom jag kan 
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undersöka hela den period som apartheidsystemet var aktivt, 1948 till 1994.47 Materialet 

är lättillgängligt och lättbearbetat och har varit centrala för den tid som undersöks och 

det är en stor arena för olika aktörers ställningstaganden i olika samhällsfrågor.48  

Även om detta källmaterial har många fördelar så kräver sammanhanget givetvis ändå 

en källkritisk diskussion och granskning med tanke på att det är ett historiskt 

källmaterial.  

 

Det första källkritiska kriteriet som granskas är äktheten, det vill säga om källorna 

faktiskt inte är förfalskat och är publicerat vid den tidpunkt som anges och att 

författaren och sammanhanget är korrekt.49 Detta kriterium har jag ingen anledning till 

att ifrågasätta eftersom jag anser att arkivet finns att tillgå på Dagens Nyheters officiella 

och egna hemsida där äktheten bevakas i första läget. Det är även oftast i innehållet som 

en källas bristfälliga äkthet kan lysa igenom50 vilket gör att detta får uppmärksammas 

under tiden källmaterialet bearbetas. Äktheten kan även kontrolleras genom att man 

kontrollerar samma källmaterial på mikrofilm, vilket även det finns tillgängligt. 

Det andra kriterium är oberoendet vilket innebär att källan ska vara möjlig att bekräfta, 

avståndet mellan berättare och berättelsen är litet och att författaren är oberoende och 

opåverkad av någon annan person i det sammanhang som den skrevs.51 

Det går såklart att ifrågasätta om att en berättare eller författaren kan vara helt 

oberoende, det ter sig näst intill omöjligt. I detta fall får man avgöra i vilket grad 

författaren är oberoende i sammanhanget.  

 

Den stora fördelen med detta källmaterial är samtidigheten, det vill säga tiden mellan en 

händelse och dess nedtecknande.52 Eftersom Dagens Nyheter publiceras varje dag och 

att så var fallet under hela undersökningsperioden så är samtidigheten väldigt bra. Det 

kommer inte finnas någon efterkonstruktion i vittnesmål med mera eftersom nyheterna 

och innehållet är dagsaktuella till den historiska tidsperiod som undersöks.  

                                                
47 Thörn, Håkan, Solidaritetens betydelse: [kampen mot apartheid i Sydafrika och framväxten av 
det globala civilsamhället], Atlas, Stockholm, 2010, s.11 
48 Persson, Magnus, Presshistoriska undersökningar, Linnéuniversitetet, Växjö; 2012.  
49 Esaiasson,, Gilljam,, Oscarsson,, Towns & Wängnerud 2017, s.291 ff 
50 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns & Wängnerud 2017,s.291 ff 
51 Esaiasson, Gilijam, Oscarsson, Towns & Wängnerud 2017, s.291 ff 
52 Esaiasson, Gilijam, Oscarsson, Towns & Wängnerud 2017,s. 291 ff 
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Det sista kriteriet, tendensen, är det kriterium som i största grad kan diskuteras.  

Tendenskriteriet handlar huruvida en författare eller berättare medvetet eller tjänar ett 

syfte av att återge en avsiktlig eller tillrättalagd beskrivning av verkligheten,vittnesmål 

eller berättelse.53 I detta fall måste man ta i beaktning att Dagens Nyheters redaktion har 

en ideologiskt inriktning som styr dess innehåll, nämligen oberoende liberal.54 Detta 

måste man vara medveten om vid bearbetning av källmaterialet och dess relevans för 

resultatet eftersom det utan tvekan påverkar innehållet i materialet.  

 

Frågeställningarna i denna uppsats syftar däremot till att just kartlägga olika åsikter och 

anledningarna till dessa åsikter, vilket gör att tendentiösa källor är något som måste tas 

för givet. Det är just i ledarsidor, nyhetsartiklar, kultursidor och debattinlägg som 

aktörerna som syftas till att kartläggas uttrycker sig vilket gör att det inte råder något 

tvivel om att författarna i källmaterialet vill uppnå ett visst mål med berättelserna eller 

åsikterna. Dessa ledarsidor, nyhetsartiklar och debattinlägg är till för att bilda opinion 

och uttrycka åsikter, vilka gör dem till föremål för analys.55 Källor med en tydlig åsikt 

eller tendens är också en reflektion och rekonstruktion av det förflutna56 och på grund 

av detta källmaterialet karaktär så kommer färgade åsikter förekomma.  

 

Ytterligare en aspekt bör tas i beaktande gällande detta källmaterial kopplat till 

undersökningens syfte, nämligen att en aktör inte behöver vara en individ, utan även en 

grupp. En huvudregel om en källa är tendentiös är att aldrig lita på en ensam tendentiös 

källa.57 Detta innebär om att en person uttalar sig i källmaterialet för en grupps räkning 

angående apartheidsystemet, bör detta kompletteras med ytterligare en källa. 

 
 
 
 
 

                                                
53 Esaiasson, Gilijam, Oscarsson, Towns & Wängnerud 2017,s. 291 ff 
54 Nationalencyklopedin, Dagens nyheter, 2018 
55 Persson 2012 
56 Tosh, John, Historisk teori och metod, 3. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2011, s.142 
57  Esaiasson, Gilijam, Oscarsson, Towns & Wängnerud 2017, s.295 
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5. Bakgrund 
 Denna undersöknings syfte och frågeställning fokuserar huvudsakligen på 

apartheidsystemet och inte på Sydafrika som nation ur ett långt historiskt perspektiv. 

Detta även i enlighet med denna forsknings teoretiska infallsvinkel. Sydafrika innan 

apartheid hade, som redan slagits fast, av kolonisation och europeisk strävan om 

kontroll över området med ättlingar från Holland och engelsmän som huvudsakliga 

aktörer. 

 

Apartheid upprättades av det Sydafrikanska nationalistpartiet år 1948 och systemet 

bygger på en rasistiskt och segregerande idé om rasåtskillnad. I Sydafrika fanns vid 

denna tid fyra etniska grupper som enligt lagstiftning hade olika rättigheter och var  allt 

annat än jämställda. Detta var fallet även fast Sydafrika vid denna tiden var Afrikas 

mest industrialiserade land. De fyra grupperna var vita, svarta, asiater och ”färgade”, det 

vill säga de som Mackay beskriver som ”racial mixed”. 

Dessa grupper var åtskilda både i arbetslivet och geografiskt, samt politiskt, juridiskt 

och ekonomiskt58. Bra jobb som var ett resultat av industrialiseringen var reserverade 

för den vita gruppen, vilka även bodde i lyxiga områden i de centrala delarna av 

städerna. Den stora majoritetsgruppen i Sydafrika var de svarta, men dessa var 

begränsade till att bo i områden i städernas utkanter som präglades ut av fattigdom, 

kriminalitet och blev missgynnade av den vita poliskåren.59 

  

Under 1950-talet genomfördes fredliga protester mot systemet av den svarta 

befolkningen men år 1960 skedde en ”turning point”, där polis sköt ihjäl 69 svarta 

demonstranter i Sharpeville. Den svarta befolkningen var även den organiserad, främst 

genom den nationalistiska organisationen ANC-African National Congress, vilken 

förbjöds av det vita styret. 

                                                
58 Sjölander 2014,s.49 
59 McKay, John P., Hill, Bennett D., Buckler, John, Ebrey, Patricia Buckley, Beck, Roger B., 
Crowston, Clare Haru, Wiesner, Merry E. & Dávila, Jerry (red.), A history of world societies, 
Tenth edition, Boston, 2015[2015], s.1006 
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ANC-ledare sökte sig då utomlands för att etablera nya högkvarter men en som 

stannade kvar var Nelson Mandela som ledde beväpnade ANC-trupper i syfte att göra 

motstånd. År 1962 fängslades Mandela, dömd till livstids fängelse för förräderi.60 

 

Under 1970-talet trappades den vita dominansen upp och man använde mer våld och 

väpnad kraft mot svarta upprorsmakare både i grannländer och inom Sydafrika. En 

kritisk händelse ägde rum 1976 när svarta studenter kritiserar överfulla och dåligt 

finansiera skolor och det beslutades även att undervisning skulle ske på afrikaans, de 

vita makthavarnas språk. Detta för att visa statsmakt men även för att tillfredsställa vita 

jordägare. Detta ledde till elevuppror och demonstrationer med start i stadsdelen Soweto 

som snabbt ledde till konfrontation och dödsfall av svarta demonstranter. Oroligheterna 

spred sig i liknande områden runt om i Sydafrika med förödande konsekvenser. 

Demonstrationerna slogs våldsamt ner av statsmakten och antalet döda och arresterade 

var stort .61 I och med händelserna i Soweto förbjöd motståndsorganisationer och 

politiska motståndsledare dödades och torterades. Tusentals färgade ungdomar lämnade 

landet för att ansluta sig till ANC i grannländer. Soweto chockade omvärlden och man 

riktade avsky mot Sydafrikas statsmakt.62 

 

Kritiken mot Sydafrika växte, både i FN och från aktivister runt om i världen som 

ställde krav på sina regeringar att införa sanktioneringar mot Sydafrika. 

Sydafrikas svar på detta kom år 1984 och innebar var att man införde svag 

representation i parlamentet för färgade och asiaterna, men man utlämnade helt och 

hållet den svarta majoriteten i representationen. Denna nya reform ledde till ilska och 

frustration hos den unga svarta befolkningen och runt om i Sydafrika skedde 

konfrontation mellan svarta och tungt beväpnade vita säkerhetsstyrkor. Under den 

senare delen av 1980-talet dödades femtusen människor och femtiotusen fängslades 

utan rättegång på grund av den politiska oroligheterna. Inte nog med detta, oroligheter 

ägde även rum vid gränsen till Angola där ANC, stödda av angolanska, kubanska och 

                                                
60 Mackay,s.1006 
61 Ross, Robert, Sydafrikas historia, Historiska media, Lund, 2001,s.138 
62 Silén, Birgitta, Sydafrika: stegen mot befrielsen, Brevskolan, Stockholm, 1992 
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namibiska trupper utmanade den Sydafrikanska armén med stor framgång vilket 

försvagade det vita Sydafrika. 

 

Det vita Sydafrika präglas vid denna tid av politisk isolation, militär svaghet och 

ekonomisk motgång genom omvärldens sanktioner vilket ledde till att den dåvarande 

presidenten Frederik W. De Klerk öppnade upp för samarbete och dialog med ANC, 

som även avkriminaliserades, och han frigav år 1990 Nelson Mandela. Innan detta höll 

han historiskt tal där De Klerk inför parlamentet förkunnade att undantagstillståndet 

som rådde skulle upphöra, politiska fångar skulle friges.63 Mandela förhandlade fram 

allmän rösträtt vilket i praktiken innebar att de svarta kunde uppnå majoritet i 

Sydafrikas styre. 

 

År 1994 valdes ANC:s ledare Mandela till Sydafrikas president med stor majoritet. Han 

hade tidigare stoppat ANC:s militära strävanden och etablerat civila och ekonomiska 

rättigheter för minoriteter i landet, vilket även innefattade vita.   

Mandela ville leda landet utifrån nationell enighet och gjorde de Klerk till 

vicepresident.64  

Från dess Mandela frigavs har han blivit en symbol för politiker runt om i världen 

oavsett ideologisk tillhörighet genom hans symbolvärde för samarbete och försoning. 

Innan hade han, både inom Sydafrikas vita maktkorridorer och av Västvärldens 

stormakter snarare symboliserat terrorism med intentioner att störta Sydafrikas 

samhällssystem.65 
 

 

 

 

 

 

                                                
63 Sjölander 2014 s.39 
64 Mackay 2015,s.1007 
65 Sjölander 2014,s.29 
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6. Huvudstudie 
Nedan kommer källmaterialet bearbetas genom den metod och avgränsningar som har 

presenteras ovan. Var femte år under undersökningsperioden kommer studeras och 

dessa kommer presenteras i stycken som representerar det berörda årets årtionde, vilket 

innebär att 1948 kommer vara ensamt som startpunkt. Detta kommer följas upp av ett 

stycke som behandlar 1950, 1960, 1970, 1980 och slutligen 1990-talet. Under varje 

enskilt år som studeras kommer samtliga tre sökord att användas i arkivet och de träffar 

som uppkommer kommer sammanställas till ett svar som är signifikativt för decenniet. 

Vid undersökning av var femte år så kommer det sista året vara 1993, därför kommer 

även 1994 tas med huvudsakligt fokus på valet då Mandela blir president.  

 

 

 ÅR 1948 

1948 kom Nationalistpartiet till makten. Innan valet kan det för undersökningens syftets 

skull vara relevant att se hur Dagens Nyheter skildrar det Sydafrikanska samhället. 

I januari rapporterade Dagens Nyheter från en stor och utbredd missionskonferens som 

Svenska kyrkan anordnade i Uppsala. Missionärer som deltog hade missionerat för 

Svenska kyrkans räkning i Sydafrika och berättade för den “nya nationalistiska 

hedendomen med starkt rashat” som fanns i landet och att den kristna missionen skulle 

kämpa emot.66 Hedendom kan anses vara synonymt med religionslöshet eller ateism, 

vilket gör det uppenbart att man genom detta påstående syftar till det nya styret i 

Sydafrika detta år. Det finns även en historisk koppling den 31/1 när man i ett reportage 

om Mohanda Gandhi skriver att Gandhi blivit skakad av de indiska invandrarnas “usla 

levnadsvillkor” redan i slutet av 1890-talet.67  

 

När väl det Nationalistiska partiet har kommit till makten fortsätter den negativa 

rapporteringen från Sydafrika. Den nyvalda premiärministern, Dr Daniel Malans, 

tillskrivs Hitler-sympatier och beskrivs som en strikt nationalist i maj månad av 

journalisten Karl-Axel Tunberger. Vidare beskriver Tunberger Sydafrika som 

“problembarnet” bland de engelska kolonierna på grund av rasfrågan och att han skriver 

                                                
66 Dagens Nyheter 1948 10/1,s.8 
67 Dagens Nyheter 1948 31/1,s.6 
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även att han bedömer att det finns en väldigt stor risk för “inre oro”. Han skriver att 

“den stora majoriteten som negrerna utgör lever under fruktansvärda förhållanden” och 

han menar att det garanterat kommer komma motaktioner från den svarta befolkningen. 

På grund av att den svarta majoriteten även kommer utgöra den absolut största delen av 

den oskolade arbetskraften så höjer Tunberger även ett varningens finger för ekonomin i 

Sydafrika.68  

 

De negativa tongångarna fortsätter även under juni månad där Dagens Nyheter tar ett 

grepp om Sydafrikas inrikespolitik efter valet i tidningens avsnitt “utlandet”.  

Man skriver att valkampanjen har koncentrerats till inrikespolitik och att Malans nu 

“vill kasta tillbaka negrerna till det elände som man inte har försökt lindra”. Detta 

elände i fråga anges i artikeln vara boernas åsikt om att Gud gjort de svarta, med deras 

hudfärg som yttersta bevis, de vitas “rättslösa slavar och tjänare”. Man beskriver att 

segregationen mellan vita och svarta syftade till att föra samman den svarta 

befolkningen i reservat och således göra de vita “suveräna herrar i landet”. Dessa 

reservat beskrivs som “outhärdligt överbefolkade” och Dagens Nyheter beskriver 

situationen som en som ingen civiliserad regering borde kunna tolerera. Man fördömer 

även systemet genom att fastslå att “negrerna är oumbärliga som arbetskraft”. 

Apartheidsystemet menas dock huvudsakligen vara ett bekymmer för England.69  

 

I november rapporterar Dagens Nyheter att Dr Malans regering har uteslutit “negrer från 

armén”. Man rapporterar att man genom detta beslut tar sin rasdiskriminerande politik 

ett steg längre och konkret innebär detta beslut att alla militära tjänster endast får 

innehas av vita personer.70  

 

 

1950-tal 

1953 inleds med en artikel om att Sydafrikas utrikesminister, Douglas D Forsythe, 

besöker Sverige i samband med att en ny rutt havsvägen mellan Sydafrika och 

                                                
68 Dagens Nyheter 1948, 29/5,s.6 
69 Dagens Nyheter 1948, 7/6,s.8 
70 Dagens Nyheter 1948, 5/11,s.8 
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Skandinavien etableras. Dagens Nyheters utsände skriver att utrikesministern avstår att 

kommentera problemen i Sydafrika. Forsythe avdramatisera det och säger att man måste 

se det från “de vitas och infödingarnas sida”, uppmanar till tålamod och lugn och hyser 

tilltro till det kommer bli bra. “Rom byggdes inte på en dag”, menar Forsythe.71 

Detta lämnas okommenterat i artikeln.  

 

Sydafrikanska aktörer fortsätter att närvara i Sverige. Den 16/1 träffar Dagens Nyheter 

en delegation med sju utsända vita journalister från Sydafrika i Stockholm. 

Delegationen har tillhörighet till regeringsmakten på olika sätt och har som uppdrag att 

avdramatisera problemen i Sydafrika. Problemen är “inte så stora som omvärlden gör 

dem till”, menar delegationen.  Delegationen poängterar att både Malans regering och 

oppositionen i Sydafrika är överens om att vita och svarta ska hållas skilda från 

varandra eftersom det skiljer “2000 år av civilisation” mellan de båda grupperna och 

likvärdighet skulle “leda till barbari”. Man håller inte infödingarna fånga utan man 

“hjälper dem framåt”. Splittringarna mellan färgade och vita har alltid lett till problem 

och delegationen menar att problemen som nu omvärlden reagerar på inte på något sätt 

att ett nytt fenomen.72 I slutet av artikeln poängterar artikelförfattaren att han endast 

refererar till uttalanden från olika delegationsmedlemmar och beskriver sig att 

påståendet att det inte är några nya problem i Sydafrika sarkastiskt och ironiskt. 

Delegationens uttalanden lämnas således inte helt okommenterat eller värderingsfritt.  

 

De två första artiklarna i Dagens Nyheter under året har huvudsakligen handlat om att 

Sydafrikanska aktörer fått utrymme i tidningen och uttalat sig om den inrikespolitiska 

situationen på hemmaplan. Den 19/1 Dagens Nyheter ett eget redaktionellt grepp på 

Sydafrikas inrikespolitik. I en omfattande artikel beskriver man, som ett allmänt känt 

faktum, att en “resande sydafrikan får räkna med att möta skarp kritik” på grund av att 

man “tagit de inföddas och färgades människovärde”. Det står klart att den 

nationalistiska regeringen har skärpt rasförtrycket. Man tar starkt avstånd från det 

tidigare påståendet som den Sydafrikanska delegationen spridde att det rådde konsensus 

om apartheidsystemets legitimitet mellan Malans  nationalistparti och det stora 
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oppositionspartiet, Unionspartiet. Tvärtom, menar Dagens nyheter, är Unionspartiet 

stora motståndare till apartheid.  

I artikeln beskrivs Nationalistpartiets syfte med apartheid, nämligen att “utveckla sina 

egna naturliga förutsättningar”. Direkt efter detta fyller artikel författaren i att detta 

innebär att man berövar de icke-europeiska sina politiska fri och rättigheter.  

Dagens Nyheter fastslår istället apartheids syfte är att “bevara den vita rasens 

herravälde” och för att “hålla kvar icke-européer på en låg kulturnivå”.  

I artikeln hyser man även farhågor för det kommande valet som kommer äga rum 

samma år, där vid stor majoritet för Nationalistpartiet kommer leda till att de svarta helt 

förlorar sin rösträtt i framtiden.73  

 

Den 17/4 rapporterar Dagens Nyheter att Malans parti vinner valet stort och slår fast i 

den första meningen av artikeln att detta kommer innebära en ännu mer skärpt 

raspolitik. Konsekvenserna av valresultatet förutspås, vilka man menar kommer leda till 

en upphettad stämning mellan vita och infödda eftersom de infödda nu helt tappas sina 

fredliga medel för att förbättra sin ställning i landet och man beskyller Sydafrikas 

valsystem för att missgynna “städernas befolkning”, vilket syftar till de infödda. 

Apartheid beskrivs som ett “stridsrop”. Artikelförfattaren skriver att risken är stor att 

Sydafrika blir en “totalitär republik” och man beskyller de andra partierna för att vara 

passiva och att de har “vikt ner sig”. Att ANC nu måste ta till våld en självklarhet, 

menar man, och man avslutar artikeln med att nationalistpartiet antagligen nu skjuter sig 

själva i foten eftersom man i valkampanjen har menat att detta är “den sista chansen att 

rädda den vita mannen i Afrika”. Detta är ironiskt menar man, eftersom man i stort sätt 

uppmuntrar till inbördeskrig.74  

 

Det rapporteras även i slutet av oktober att Sveriges delegation i FN:s råd som ska rösta 

om de så kallade “group area acts” som innebär att FN syftade till att inte låta den 

sydafrikanska regeringen implementera denna lag mot sin befolkning som var av 

asiatiskt ursprung, la ner sin röst. En svensk ambassadör, Sohlman, uttalar sig att man 
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inte var säker på att FN skulle ha de befogenheter som krävs för att fatta den typ av 

beslut, nämligen om medlemsländers inrikespolitik.75 

 

I slutet av år 1953, den 6:e december, skriver Daniel Viklund som var Dagens Nyheter 

London-korrespondent om situationen i Sydafrika. Viklund slår fast att Malans politik 

är dålig för Englands ställning i Afrika och han liknas politiken vid ett “Hitlerdöme” 

och förutspår att Sydafrika tids nog kommer träda ur det engelska samväldet.76  

 

I april månad år 1958 förekommer rapportering om apartheid i Sydafrika i stor grad i 

samband med det stundande valet som infaller var femte år.  

Den 1 april skriver Dagens Nyheter att svenska akademiker har skickat in en protest till 

den svenske ecklesiastikministern mot att den svenska staten bekostar en 

föreläsningsturné av sydafrikanske Henrich v Litchenfeld som de menar endast kommer 

sprida propaganda. Genom att den svenska staten bekostar detta stödjer man den 

sydafrikanska staten och dess raspolitik. Studentförbund i bland annat Stockholm och 

Uppsala står bakom protesten. 77  

 

Den 13 april uttalar sig missionären och doktorn Vitus välvilligt om den sydafrikanska 

regimen och menar att man inte kan räkna med att den missionsrörelsen till fullo tar 

avstånd till apartheid. Dagens Nyheter beskyller Vitus att inte vara tillräckligt insatt i 

raspolitikens innebörd och radar även upp andra kristna inriktningar som gång på gång 

tagit avstånd mot apartheid och vad systemet gör med människovärdet. Dagens Nyheter 

skriver att man “med glädje” kan konstatera att andra missionärer och kristna 

inriktningar avvisar den “ohyggliga raspolitiken”.78 

 

Detta tema återkommer i slutet av maj, där missionsrörelser uttalar sig att svarta är 

underlägsna vita i regimens ögon och behandlas “mycket osympatiskt”. Dagens Nyheter 
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konstaterar glädjande att detta är ett ytterligare bevis på att missionärerna vill motverka 

segregation och rasförtryck.79  

 

Inför valet i mitten av april slår Dagens Nyheter fast att Sydafrika “snabb närmar sig 

något som eljest försvunnit från jorden-rasdikaturen”. Eljest är ett ord som betyder “för 

övrigt” eller för att beskriva Sydafrikas särart från resten av världens länder vid denna 

tid.80  
81  

 

Den 22 oktober går det att läsa att Sverige, genom Förenta Nationerna, lämnade in en 

begäran på att Sydafrika skulle visa någon sorts tecken eller tendens på att man syftade 

till att förbättra de färgade medborgarnas villkor och situation i Sydafrika. Fru Agda 

Rössel beskrivs som vara mest drivande i appellen. I sitt uttalande slår hon dock fast att 

Sverige inte har samma erfarenheter som Sydafrika gällande olika raser i samma land 

och kan således eventuellt inte till fullo förstå situationen, men man vädjar ändå på 

grund av “respekt för mänsklig värdighet och integritet”. 82 

 

Året avslutas med att Dagens Nyheter i december väljer att lyfta fram boken “Hope for 

South Africa”, skriven av liberalen Paton som lovordas. Dagens Nyheter menar att 

boken symboliserar ett hopp i ett annars “ogenomträngligt mörker” för friheten i 

Sydafrika.83  

 

 

 

 

1960-talet 

I januari 1963 får Pär Wästberg, som representerar Fonden för rasförtryckets offer i 

Sverige, chansen att skriva en artikel om hur pressen fungerar i Sydamerika och han 
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ställer sig stark kritisk mot densamme. Klimatet beskrivs som allt annat än tolerant och 

radio används av regeringen för att sprida misstro mot den färgade befolkningen. 

Wästberg fördömer pressfriheten i Sydafrika. 84 

 

I mitten av året präglas rapporteringen om apartheid av FN som stor aktör. Detta inleds i 

maj månad där Dagens Nyheter rapporterar om att FN uppmanar och rekommenderar 

alla länder som har diplomatiska och/eller kommersiella förbindelser med Sydafrika att 

bryta dessa omedelbart.85 Två månader senare olagligförklarar FN apartheidsystemet 

eftersom man ser det som ett hot mot världsfreden och på grund av att människor som 

drabbas av apartheid inte har rätt att medverka i sitt lands styre.86  

Både nyheten med uppmaningen om att bryta förbindelser med Sydafrika och 

förklaringen av apartheidsystemet som olagligt presenteras i korta notiser med TT som 

källa.  

 

Inte nog med detta, hösten 1963 så fördömer FN rasåtskillnad. Generalförsamlingen ger 

ut en deklaration som fördömer rasdiskriminering som en kränkning av de mänskliga 

rättigheterna. I artikeln belyses apartheid som ett tydligt exempel på sådan 

rasdiskriminering. Man slår även fast teorier om rasskillnad och rasöverlägsenhet är 

vetenskapligt falska och även moraliskt förkastliga.87  

 

De negativa tongångarna mot Sydafrika och den nya  fortsätter under år 1963. I maj 

likställer Dagens Nyheter Sydafrikas, genom TT, rättssystem med “Stalinregimens 

värsta inslag” och landet beskrivs som att vara en utpräglad polisstat där “friheten är 

borta, rättvisan har försummats och stympats i detta olyckliga land”. Man slår fast att 

nya lagbestämmelser kommer leda till maktmissbruk från myndigheter i Sydafrika. Man 

anser att regimens metoder måste fördömas av den “civiliserade världen.88  

Dagens Nyheter fortsätter att vara kritiska gentemot Sydafrika. I augusti fördömer man 

från redaktionellt håll Västvärldens ledare för att det endast formellt fördömer 
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Sydafrikas och dess inrikespolitik. I praktiken ser man istället Sydafrika och dess ledare 

Verwoerd som en viktig och respektabel handelspartner och detta är påtalar 

dubbelmoral. I artikeln lovordar man USA som kommer att sluta att sälja vapen till 

Sydafrika som ett föredöme. 89 

 

Utrymme ges Verwoerd själv utrymme att uttala sig om apartheid senare under augusti 

månad. Han menar apartheid är den enda politiska praktik som kan leda till fred och 

välstånd för alla. 90 

 

Motståndskrafter får även dem ännu mer utrymme. I början av december publicerar DN 

att den afrikanska nationalistiska ledaren Kenneth Kaunda har skickat ett telegram till 

Sveriges radio där han “vädjar till Sverige”. Han vädjar om att Sverige ska bojkotta 

handel, både import och export, med Sydafrika för att försvaga dem och han beklagar 

sig att den nationalistiska regeringen har växt i varje val. Han säger att de övriga afrika 

kommer vidta nödvändiga åtgärder för att “strypa diskrimineringen”. 91 

 

1968 är ett år där många aktörer med större närhet till händelserna i Sydafrika än 

Dagens Nyheter egen redaktion får utrymme. I slutet av mars väljer DN att publicera en 

man färgad mans, dömd till livstid för att ha “satt lag och ordning och reda” i fara, tal i 

rätten. Mannen heter Toivo Herman ja Toivo och hela hans historia och försvarstal 

publiceras, översatt av Anna-Lena Wästberg. Toivo var en av många i ett område i 

Sydvästafrika, Pretoria, som gripits av samma anledning.  

Toivo menar att han känner sig främmande i sitt eget land och belyser att han inte 

identifierar sig som Sydafrikan i den mening som nationalistpartiet vill uppnå eller med 

de utlänningar som stiftar lagarna. De vita erkänner inte de vits rätt.  

Toivo fördömer våld i sitt tal men menar också att det måste använda detta medel för att 

försvara sin rätt och sin egendom mot “plundrare”.  

Han uppmanar de vita i Sydafrika att lyssna och förstå att “vi och omvärlden” har rätt 

och menar att det är förutsättningen för att de svartas kamp för “frihet och rättvisa i det 
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land vi föddes i” ska upphöra. Pär Wästberg kommenterar och skriver en artikel kopplat 

till talet på samma sida i tidningen denna dag. Han säger att åsikterna inte är nya, men 

likställer Toivo med Mandela som visade upp samma “mod och klarvakna 

beslutsamhet”.  

I anslutning till artiklarna om Toivo av Anna-Lena och Pär Wästberg så beskriver även 

skribenten Rolf Gustafsson den indiska befolkningens situation i Sydafrika under 

rubriken “Brun mans afrika”. Han slår i artikeln fast att den indiska befolkningen i 

Sydafrika vid denna tid är “utomordentligt besvärlig” och han menar att “endast en 

omstörande revolution kan frigöra dem och övriga förtryckta i apartheidstaten”.  

Han menar att indierna fortfarande är ett offer kolonialism, även om det inte sker i deras 

hemland.  
92 

Strax efter publicerandet av Toivos tal kommer nya rapporter från regeringens agerande 

i Sydafrika. Tre lagförslag presenteras i syfte att göra rasåtskillnaden på det politiska 

området fullständig. Varje ras ska verka för sig i det politiska livet, exempelvis får inte 

svarta och vita vara medlemmar i samma parti och färgade får inte vara representerade i 

parlamentet. Dagens Nyheter menar att detta kommer att  bli “dödsstöten” för det 

liberala partiet som är “mångrasigt”. 93  

 

De kristna missionärerna fortsätter även under 1968 vara en aktör som får stort utrymme 

och lämnas många kommentarer om apartheidsystemet.  

I juni skriver Dagens Nyheters Caj Norén om kyrkans viktiga roll i Sydafrika.  

Han menar att kyrkan i Sydafrika har en viktig uppgift eftersom det är där som 

människor, oavsett rastillhörighet, fortfarande har möjlighet att mötas. Det finns ingen 

lag om kyrklig integration. Den svenske biskopen Fosseus uttalar sig att “världen är 

enig i sitt fördömande av Sydafrikas raspolitik” och missionärerna är inne på samma 

spår. Fosseus menar vidare att han är övertygad om att “mänsklighetens framtid beror 

på om den kristna världsmissionen lyckas eller inte”.94  
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Historien om Toivo Herman ja Toivo återkommer i december där Pär Wästberg skriver 

ett reportage om Toivos tid och behandling i under sina 9 månader i häktet.  

I denna artikel tycker Wästberg att Sverige har stort inflytande och att den svenska 

kritiken mot apartheid verkligen går fram. Sverige må vara ett litet land, men det är en 

viktig roll på världsscenen och bakom kulisserna har svenskarna ett stort inflytande och 

den sydafrikanska regimen gör ingen hemlighet om att Sverige är en skarp kritiker.  

Vidare menar Wästberg att det nu är dags är Sverige att bryta eller åtminstone frysa alla 

förbindelser med Sydafrika. Detta hade inte gjort någon effekt på kort sikt men 

Wästberg menar dock att nyttan finns i att Sverige skulle vara “en vit stats föredöme” 

genom en sådan handling. 95  

 

 

 

 

1970-talet 

År 1973 är ett år där Pär Wästberg fortsatt får förtroende att skriva om situationen i 

Sydafrika i Dagens Nyheter i hög grad. I januari skriver om Wästberg om 

industrialiseringen som har skett i Sydafrika i samband med andra frihetskamper runt 

om i Afrika. Wästberg menar att trots att Sydafrika är ett industrialiserat samhälle så har 

inte förbättrat de svarta i Sydafrikas situation, snarare tvärtom. Apartheid har inte 

“mjukats upp” och de svarta har det sämre än någonsin.96  

 

Wästberg fortsätter att behandla detta tema, de färgade och industrin, i mitten av 

februari. Wästberg menar att de svarta är integrerade i industrin, men detta leder till inte 

sociala förbättringar för gruppen. De svarta blir istället “exploaterade” och de är ett 

offer för ett socialt och ekonomiskt system där de i praktiken utsätts för tvångsarbete.  

Industrialisering är således inte lösningen för att avsätta apartheid, menar Wästberg.  

Raslagarna garanterar billig arbetskraft som gör att de vita och bristen på vit arbetskraft 

gör att de svarta integreras i industrin, men tvingas arbeta för väldigt låga löner. Detta 

menar Wästberg gör att de vita i Sydafrika får den högsta levnadsstandarden i världen. 
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På grund av detta, när apartheid börjar “spricka i sömmarna”, så försöker slå ner varje 

motståndsrörelse.97 

 

I mitten av februari har även Dagens Nyheter ett stort uppslag som endast behandlar 

Sydafrika. Föga förvånande ligger Pär Wästberg bakom huvudartikeln i detta uppslag 

som har rubriken “Vit överhöghet till varje pris”. Wästberg menar att “Sverige nu har 

accepterat Sydafrika” och pekar på olika faktorer som han anser detta kan påvisas. 

Handeln med Sydafrika ökar, Svenska företag avslutar handelsbojkotter och den 

olympiska skytten Ragnar Skanåker åker och tävlar i Sydafrika är bevis. Detta till trots 

att Sydafrikas nuvarande premiärministern Vorster, sagt att “varje gång en sydafrikansk 

produkt säljs är det en tegelsten i väggen för vår fortsatta existens” och detta citeras i 

artikeln. Wästberg anser även att det är den svenska staten visar upp dubbelmoral när 

man från regeringshåll stödjer ANC med bistånd men samtidigt säljer statliga företaget 

Vin och Sprit sydafrikansk vin på Systembolaget.  

 

Wästberg breddar perspektivet och menar regeringen gjort landet till en tragedi. 

“Regeringen har lett in landet i en tragedi som nu måste spelas” och alla åtgärder som 

den sydafrikanska regeringen gör kommer endast “fördröja tragedin”.  

Även ett historiskt perspektiv vävs in i uppslaget och Wästberg menar att i grunden 

handlar apartheid att regeringen vill att Boer-dömet ska fortsätta och i början “slog 

svarta för att varna andra vita motståndare, nu är det för att varna svarta motståndare”.  

Wästberg beskriver även dagens situation i Sydafrika. Han vittnar om brutalt 

oprovocerat polisvåld mot svarta som en följd av deras obegränsade befogenheter och 

svarta strejker om högre lön.  

 

På samma sida som Wästberg skriver Christina Kjellberg en kartläggning om svensk 

handel med Sydafrika. Hon inleder artikeln om med att citera liberalen Alan Paton som 

menar att “så länge svenska handelsmän kommer fortsätta handla med Sydafrika så 

kommer ingen förändring ske”. Däremot har både importen från och exporten till 

Sydafrika ökat. Hon går igenom betydande svenska företags argument för att inte 

bojkotta Sydafrika. Electrolux menar att man inte har några moraliska hinder för handel 
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med Sydafrika, Vin och Sprit menar att deras primära uppdrag är att göra bra affärer 

istället för ta politiska ställningstaganden och matjätten KF har avslutat en tidigare 

bojkott eftersom importen av frukt och grönt ökade trots att deras stora andel av denna 

import försvann. Vid sidan av Patons citat belyser Kjellberg även att det inte finns 

någon lag i Sverige som förbjuder handel med Sydafrika.98  

 

Wästberg skriver även en artikel om Sydafrikas apartheidkamp i april samma år. I denna 

artikel berömmer Wästberg FN:s funktion och arbete och ställer den öppna frågan om 

vad Sydafrika skulle kunna göra utan FN? FN har bland annat försvårat utrikeshandel 

och förhindrat diplomatiska förbindelser med U-länder och är den största arenan där 

apartheidkritiker kan nå ut med sina åsikter i världen. Wästberg slår fast att kunskapen 

och analysen om apartheid finns men det som krävs är “handlingen och den politiska 

viljan”. Det enda frihetsrörelserna i Sydafrika vill uppnå är ett människovärdigt liv och 

uppnår man detta kommer resten av världen påverkas, apartheid är således ett globalt 

problem. 99   

 

En idrottsman som, till skillnad från Ragnar Skanåker, får beröm för sitt agerande i 

samband med idrottstävlingen i Sydafrika som Skanåker ska delta i är friidrottaren 

Ricky Bruch. Dagens Nyheter tar ställning och förordar Bruch agerande gentemot 

Sydafrika. Bruch väljer att avstå frivilligt från deltagande i tävlingen som beskrivs som 

ett “propagandajippo av regeringen”. Bruch agerande är det bästa sättet att markera 

avsky mot en “rasistregim”, menar Dagens Nyheter på sina sportsidor.100  

 

Under slutet av år 1973 tar även fackföreningsrörelsen ett grepp för att påverka 

situationen. Ordförande i Sydafrikas landsorganisation tillika den fackliga ledaren 

Scheepers uttalar sig och uppmanar både regeringen och landets fackföreningar att 

lägga apartheid med argumentet att “omvärlden ser apartheid som ett brott mot de 

mänskliga rättigheterna”.101 
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I december kommer även en framstående person inom SATCU vid namn John 

Gaetsewe till Stockholm. Gaetsewe har även koppling till ANC. SACTU är en illegal 

afrikansk fackföreningsrörelse som vid sitt besök i Stockholm för att vädja till Sverige 

att inte stödja apartheid genom handel med Sydafrika. Gaetsewe menar att det inte 

räcker att endast arbeta fackligt utan man måste även arbeta politiskt för att uppnå 

förbättring. Att kämpa för arbetarnas rättigheter men inte för de politiska rättigheterna 

är är meningslöst.102 

 

I januari år 1978 intervjuar Dagens Nyheters korrespondent Anders Johansson den vite 

sydafrikanske journalisten och regimkritikern Donald Woods som har tvingats, 

motvilligt, gå i landsflykt på grund av sina åsikter. Woods har dystra framtidsutsikter 

för Sydafrika och fruktar “blodutgjutelse”. Han menar att det bara är att konstatera att 

de vita kommer att fortsätta att skydda sina privilegier med vapenmakt om det blir 

nödvändigt och att den färgade befolkningen nu har övertygats att de vita inte kommer 

kompromissa. Woods menar att, trots sin starka kritik mot regimen, så är han patriotisk 

sydafrikan som har ett brinnande engagemang för “majoritetens ideal” och han planerar 

att återvända till Sydafrika när regimen är utbytt. Han var tvungen att gå i exil eftersom 

både säkerhetspolisen och den vanliga polisen har hotat och skyddar inte längre hans 

familj. Bland annat försökte säkerhetspolisen förgifta hans dotter. Woods är på 

intervjuturné i bland annat USA, Frankrike och Sverige eftersom “västvärlden inte tycks 

vara medvetna om hur aktur situationen i Sydafrika är”.103  

 

Senare i januari rapporterar DN även att de icke-vita bildar en gemensam “front” mot 

apartheid”. Indierna och de andra icke-européerna bildar en allians eftersom de menar 

att “tiden har nu kommit för de förtryckta folken att förenas och formulera en 

gemensam strategi mot apartheid”. Ordföranden för denna organisation har varnats av 

Sydafrikas justitieminister, Jimmy Kruger, för att bilda denna allians.104 
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Dagens Nyheter tycks ha ökat sitt redaktionella fokus och närvaro  i Sydafrika under 

1978. I mars skriver Daniel Drooz, som beskrivs som Dagens Nyheters specielle 

medarbetare, direkt från Soweto i Sydafrika om ett bakslag i Sydafrika. Drooz skriver 

att myndigheterna hade proklamerat att åtminstone ett samhällsplan i Sydafrika skulle 

vara öppen och inkluderande för alla medborgare oavsett rastillhörighet, nämligen 

idrotten. Däremot skriver Drooz att myndigheterna ändå bestämde att vita åskådare 

skulle stängas ute från en “blandad fotbollsmatch”. Grunden för myndigheternas beslut 

var att det inte fanns toaletter på arenan för vita, utan färgade och vita hade varit 

tvungna att dela toaletter. Drooz menar att detta var ett hårt slag för Sydafrikas unga då 

de kände glädje för att sporten hade “normaliserats”, men den glädjen har nu försvunnit. 

Drooz menar även att vänskapen och “den goda viljan” från fotbollsplanerna mycket väl 

kunde spridit sig till resterande samhället.105  

 

I slutet av år 1978 går det även att läsa om Palmes engagemang runt om i världen mot 

apartheid. Det rapporteras om att han är en av de som får en medalj av FN för sitt arbete 

mot apartheid106 och man rapporterar även från en kongress om afrika på 

socialistinternationalen, där han menar att “Väst hyckleri måste upphöra” och att menar 

att det inte går att förena fördömandet av apartheid med annat samröre med Sydafrika, 

så som exempelvis handel. Detta säger han när han inte är själv är i statsminister, utan i 

samband med att folkpartiledd regering ska bildas.107 

 

1980-talet  

1983 är ett år där mycket av Dagens Nyheters rapportering om Sydafrika ofta har en ett 

svensk politiskt perspektiv.  

 

Året inleds dock med en nyhet om en förändrings i Sydafrikas parlamentariska 

uppbyggnad. Dagens Nyheters korrespondent John Kane-Burman från Johannesburg 

klargör situationen. Den sydafrikanska regeringen har införs ett trekammarsystem i 

parlamentet som dock är rasåtskillt. Dagens Nyheter skriver att labourpartiet som 

                                                
105 Dagens Nyheter 1978,5/3,s.8 
106 Dagens Nyheter 1978,5/10,s.31 
107 Dagens Nyheter 1978,5/11,s.5 
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beskrivs som den största icke-vita organisationen och labourpartiet har accepterat en 

plats i de färgades kammare. Detta innebär att de svarta utesluts helt med färgade och 

indier är representerade i varsin kammare i det sydafrikanska parlamentet. 

Premiärministern Botha är noga med att poängtera att detta inte kommer innebära att 

den svarta befolkningen kommer närmare representation i parlamentet, vilket gör att de 

färgades accepterande av en plats i parlamentet beskrivs “chocka” den svarta 

befolkningen. Labour menar dock att detta är ett tecken på enande och det är det bästa 

sättet att successivt få fram en svart representation samtidigt som regeringens beslut om 

ett trekammarsystem kommer svetsa samman den mer extrema vita högern i större grad, 

menar Kane-Burman.108 

 

I mars präglas rapporteringen av riksdagens och regeringens insatser mot apartheid.  

Bland annat beslutar regeringen om att skärpa visumkraven för sydafrikanska idrottare 

som vill komma till Sverige. Det nya beslutet innebär att visum endast kommer att 

beviljas om idrottaren i fråga är medlemmar i en idrottsorganisation som uppenbart är 

motståndare till apartheid eller om det på annat sätt går att fastslå att den enskilda 

idrottaren är motståndare till apartheid.109  

 

Under samma månad rapporterar även Dagens Nyheters Sven Svensson att riksdagen är 

enig i att höja det ekonomiska biståndet till Sydafrika. Biståndet ska bland annat gå till 

organisationerna ANC och SWAPO och Svensson slår fast att detta är en “politisk 

markering mot apartheid”.110Under slutet av året saknas dock samma konsensus kring 

apartheid i den svenska politiken. Den svenska regeringen har stiftat Sydafrikalagen 

som förbjuder svenska företag att investera i Sydafrika. Regeringen kan däremot ge 

enskilda företag dispens för att ändå kunna göra detta vilket man har gjort till bland 

annat företaget Sandvik, skriver Sven Svensson. Detta möts av kritik av bland annat 

ISAK som är en organisation som jobbar för fullständig isolering av Sydafrika.111 I 

slutet av året rapporterar även Dagens Nyheters Magdalena Ribbing från en 

riksdagsdebatt om Sydafrika. I den debatten framkommer att regeringen vill ytterligare 
                                                
108 Dagens Nyheter 1983,8/1,s.10 
109 Dagens Nyheter 1983,4/3,s.5 
110 Dagens Nyheter 1983,25/3,s.6 
111 Dagens Nyheter 1983,16/9,s.6 
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skärpa exportlagarna till Sydafrika, bland annat genom att skärpa den redan existerande 

Sydafrikalagen. Många aktörer i debatten, framför allt VPK är kritiska till att S tar så 

mycket ära för Sydafrikalagen som de facto stiftades under en borgerlig regering om 

man ifrågasätter även varför man ger dispenser till företag. Lagen kom till efter 

samarbete mellan Folkpartiet, afrikagrupperna, kyrkan och Vänsterpartiet 

kommunisterna, säger VPK-medlemmen Bertil Måbrink i debatten.112  

 

Från andra samhällsarenor rapporterar Dagens Nyheter engagemang mot apartheid. 

Exempelvis skolan där det går att läsa att elever på Skolhagenskolan i Täby samlar in 

pengar genom bland annat konserter till Freedom School i Tanzania dit många svarta 

flyr från apartheid.113  

 

Kyrkan återkommer även i sitt fördömande av apartheid. Kyrkornas världsråds 

generalförsamling uttalar sig genom att räkna upp de brott som regimen begår mot sin 

svarta befolkning samt att raspolitiken är emot guds vilja och att det är en synd mot 

medmänniskorna.114  

 

Under 1983 skriver även DN:s Bengt Ekerlid med allmänt om situationen i Sydafrika.  

Han menar att premiärminister Botha fortsatt försöker med militärt våld cementera de 

vitas privilegier i Sydafrika. Han slår fast att förändringar har skett, exempelvis att 

svarta kan få bättre jobb, idrotten har luckrats upp och att svarta och vita kan tillåtas 

sitta på samma parkbänk, men att “i allt det väsentliga kvarstår den vita rasismen”. 

Exempelvis saknas fortfarande rösträtt. Ekerlid beskyller även Socialdemokraterna för 

att de har börjat “mjukna” i sitt agerande mot Sydafrika. Han menar att hårdare 

ekonomiska sanktioner är på sin plats för annars får inte afrikanska motståndsrörelserna 

det internationella stöd som de behöver. Istället hänvisas motståndsrörelserna till en 

väpnad kamp mot en “övermäktig motståndare”, menar Ekerlid.115  

 

                                                
112 Dagens Nyheter 1983,22/11,s.6 
113 Dagens Nyheter 1983,13/5,s.76 
114 Dagens Nyheter 1983,12/8,s.9 
115 Dagens Nyheter 1983, 2/8,s.2 
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I januari 1988 skriver Dagens Nyheters Peter Bratt att de nordiska utrikesministrarna 

bjuder in den före detta ANC-ledaren Govan Mbeki, som precis släppts fri från en 

livstids fängelsedom. Mbeki har däremot blivit “svartlistad” i Sydafrika, han förbjuds 

att citeras i pressen och han har även reseförbud. ANC själva menar att han på grund av 

detta bara har bytt fängelse. I protest mot detta bjuder utrikesministrarna Mbeki till 

Norden och vädjar till myndigheterna i Sydafrika att stoppa bannlysningarna likt den 

mot Mbeki och upprätta fullvärdig yttrandefrihet och mötesfrihet.116 

Under början av 1988 skriver även DN:s Patrik Laurence att den sydafrikanska 

regeringen förbjuder 18 utomparlamentariska organisationer från att handla politiskt. 

Det dessa organisationer har gemensamt är att de arbetar mot apartheid. Regeringen 

menar att detta kommer bidra med stabilitet, men många aktörer som berörs och även 

dem som inte förbjuds handlingsutrymme beskrivs som bestörta. Laurence citerar en 

framstående ANC-ledare som kallar regeringen för “fegisar”.117 

 

Aktörer från olika samhällsnivåer fortsätter att få utrymme i tidningen. Den 28/2, i 

samband med tvåårsdagen efter Palmes bortgång så intervjuas Lisbeth Palme om 

apartheid under rubriken “Riv bort ansiktet på facisterna”. Palme menar att Frankrike, 

England och Västtyskland måste tänka om i sina attityder till apartheid. Dessa länder är 

särskilt viktiga eftersom de inte har infört sanktioner mot Sydafrika vilket de nordiska 

länderna har gjort. Palme är övertygad om att internationellt samarbete är nödvändigt i 

kampen mot apartheid.118  

 

Även sociala rörelser får utrymme under 1988. I reportageserien DN på stan får man i 

samband med årsdagen för Sharpeville följa aktivisten, tillika lärarvikarien Mia som 

beskrivs som “en rot i rörelsen”. I reportage beskrivs det att manifestationer har hållits 

under veckan av bland annat ISAK och andra insamlingar har gjorts till ANC bland 

annat, vilka har kulminerat med en stor manifestation på Sergels torg i Stockholm. Mia 

är aktiv i många rörelser såsom exempelvis ISAK. Hon ägnar i snitt 3 kvällar i veckan 

på “solidaritetsarbete” och aktivism. Mia slår fast att “det är vi i den rika världen som 

                                                
116 Dagens Nyheter 1988, 28/1,s.19 
117 Dagens Nyheter 1988,25/2,s.10 
118 Dagens Nyheter 1988,28/2,s.41 
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tjänar på förtrycket och som måste ändra sitt beteende och jag kommer inte sluta förens 

södra Afrika är fritt”.	  119	  	  

	  

Under sommaren arrangeras även en rockgala i Storbritannien där inkomsterna går till 

bland annat ANC. Konserten, som hålls på anrika Wembley Stadium i London, 

refereras av DN:s Helena Ullenius som lovordar galan genom att skriva att 

“rockmusikerna återigen visade sin ilska mot regimen och att de uttryckte värme och 

stöd i kampen mot apartheid”.120  

 

Idrotten fortsätter även att figurera. Tennisstjärnan Boris Becker får kritik av 

sportjournalisten Bobby Byström för att han inte skriver ett brev till FN och aktivt tar 

avstånd till apartheid, även om han muntligt gjort det flera gånger. FN har upprättat en 

lista på idrottsmän som inte gjort detta. Becker beskrivs som envis av Byström vilket 

han menar är en bra egenskap i idrottssammanhang, men denna typ av envishet beskrivs 

endast som dumdristig.121  

 

 

 

 

År 1993 & 1994  

I inledningen av år 1993 skriver DN:s Leif Norman och Ewa Stenberg att sanktionerna 

mot Sydafrika nu kan komma hävas. Detta säger socialdemokraternas utrikespolitiska 

talesman Pierre Schori efter att ha haft möte med ANC i frågan. Regeringen har fått 

mandat att häva sanktionerna när majoritetsstyre uppnås i Sydafrika och enligt ANC är 

detta bara en tidsfråga. I artikeln beskrivs Moderaterna vara med ivriga på att ta bort 

sanktionerna än de andra regeringspartierna och Socialdemokraterna.122  

 

Under 1993 rapporterar DN även om oroligheter inom Sydafrika och ökat rasvåld. En 

vit rasistisk grupp kallad Vita vargarna har mördat en femårig svart ficka och svarta har 
                                                
119 Dagens Nyheter 1988, 26/3,s.59  
120 Dagens Nyheter 1988,12/6,s.20 
121 Dagens Nyheter 1988, 25/11,s.40 
122 Dagens Nyheter 1993, 21/2. 



 

 

 

 

39 
 

även mördat vita. Situationen beskrivs som spänd samtidigt och det försvårar för andra 

svarta och vita grupper som vill återuppta förhandlingar om apartheids avskaffande.123  

I maj skriver även DN:s Leif Norman att “vita sydafrikaner rustar för krig”. Dessa vita 

grupperingar som nu sammansluter vill inte styras av ANC, vilka de kallas för 

kommunister. Norman fastslår att de högerextrema vita kommer utgöra ett hot mot den 

fredliga utvecklingen och de kan underkänna förhandlingarnas resultat. De vita 

grupperna hotas med vapen om de inte får bilda en egen folkstat samtidigt som ANC 

inte vill se att Sydafrika ska bli “ett nytt Bosnien”.124   

 

Under 1993 ber presidenten Frederic de Klerk för första gången om ursäkt för apartheid. 

Han beklagar djupt att Sydafrika har berövat de svarta sin frihet och värdighet. 

Apartheid har orsakat nöd och elände menar han samtidigt som han lovordar Mandelas 

personliga egenskaper för att bli landets nya president men han ifrågasätter om ANC 

som organisation har den erfarenhet som krävs för att styra Sydafrika.125  

 

I slutet av året får Siri Ambjörnsson, en 18-årig medlem i Afrikagrupperna i Umeå som 

varit engagerad sen 13-års ålder, chansen att skriva om sitt första besök i Sydafrika. 

Ambjörnsson vittnar om ett Sydafrikansk samhälle präglat av klasskillnader och 

kontraster. Hon kritiserar regeringen att inte göra tillräckligt för de många gatubarn och 

arbetslösa som har fallit offer för apartheid. Hon menar också att hon hon har sjungit 

samma sånger som dem som finns på skyltar i Sydafrika vid denna tid, om att “gud ska 

välsigna Sydafrika”. Hon undrar om människorna i Sydafrika förstår om de har sjungit 

samma sånger “i ett litet land på andra sidan jorden”.126  

 

Året avslutas med att DN:s Lars Johansson rapporterar från Oslo där de Klerk och 

Mandela tillsammans mottog Nobels fredspris. Deras möte beskrivs som grunden för 

demokratiseringsprocessen som lett fram till att ett val i sydafrika som ska äga rum den 

27:e april 1994. De Klerk menar att det har skett en grundläggande attitydförändring 

hos de vita som är orsaken till demokrati. Man har själv rannsakat sig själva och insett 
                                                
123 Dagens Nyheter 1993,23/3.  
124 Dagens Nyheter 1993,9/5 
125 Dagens Nyheter 1993,30/4 
126 Dagens Nyheter 1993,12/9 



 

 

 

 

40 
 

apartheids konsekvenser. Mandela hyllar de Klerk för att han hade modet att erkänna att 

“en fruktansvärd orätt begåtts i landet”.127  

 

När det var fastställt att Nelson Mandela skulle bli Sydafrikas nya president skriver 

korrenspondenten Leif Norman under rubriken “Segerskål efter lång kamp. Nu återstår 

Nelson Mandelas nya svåra arbete som enande kraft i Sydafrika”. Han ställer frågan 

om en person kan vara räddningen för ett helt land eller snarare för en hel kontinent. 

Norman avfärdar Mandelas egna påstående att valsegern och apartheids avskaffande var 

en kollektiv insats utan Norman tillskriver Mandela äran. Han menar även att Afrikas 

historia efter självständigheten från Europa har präglats av konflikter och har således 

blivit “mörkrets kontinent”. Fängelseåren har gjort mandela till en frihetssymbol och nu 

efter vunnit val så har han blivit en av världens ledande statsmän. Norman blickar nu 

framåt och menar att Mandela nu står inför sin svåraste uppgift, att förverkliga de 

miljoner fattiga människornas drömmar om ett bättre liv i Sydafrika och Norman 

hoppas att Mandela ska bli en “ledfyr för en kontinent i nattsvart mörker”.128 

 

 

7. Analys och slutsatser 
Hur kan man då svara på denna forsknings breda frågeställning? Resultatet är 

allomfattande och spretigt men det går att se tydliga gemensamma drag i 

sammanställningen ovan.  

 

Tydligt blir Dagens Nyheters redaktionsmedarbetare aldrig inom denna 

undersökningsperiod aktivt tar ställning för apartheid och försöker legitimera dess 

existens och verkan på det sydafrikanska samhället. Vid de tillfällen som Sydafrikas 

egna myndigheter får utrymme i tidningen så kommenteras ofta detta med en skepsis av 

skribenten alternativt att motståndare också får utrymme att uttala sig om ämnet eller 

myndigheternas handlingar.  

 

                                                
127 Dagens Nyheter 1993,11/12 
128 Dagens Nyheter 1994,5/4. 
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Resultatet visar däremot att Dagens Nyheter hade en redaktionsmedarbetare med starkt 

engagemang och aktivt försöker påverka opinionen, Pär Wästberg. Wästberg 

konstateras i tidningen vara engagerad i kritiska rörelser och detta lyser kraftigt igenom 

i hans innehåll i tidningen vilket gör att Dagens Nyheter genom Wästberg tar aktivt 

avstånd. Man förbättrar genom Wästberg även närheten och bredden i rapporteringen 

där intervjuer görs med svarta i Sydafrika samtidigt som han kan skriva om hur 

samhället faktiskt är inom Sydafrikas gränser, exempelvis med pressfriheten och 

Sveriges roll i arbetet mot apartheid har effekt. Wästberg och hans tydliga åsikter och 

ställningstagande är ett ytterligare tecken på Dagens Nyheters kontinuerliga 

avståndstagande till apartheid och man väver in olika argument och aktörer i 

engagemanget. Istället för att strikt rapportera om Sydafrikas inrikespolitik tar man 

större grepp genom Wästberg men även genom andra redaktionsmedarbetare. 

Idrottsmäns agerande, kyrkans engagemang, bokrecensioner, intervjuer med 

regimkritiker, FN:s arbete, mottagande i Sverige av ANC-ledare och uppmaningen till 

handelsbojkotter är tydliga indikationer i resultatet som visar DN:s breda engagemang 

om apartheid.  

 

Även svenska sociala rörelser fokuserade om apartheid, tillika präglade av 

enfrågestrategin, exempelvis genom reportaget av Mia och hennes solidaritetsarbete. 

Detta i linje med Thörns tidigare forskning. Vidare menar Thörn att dessa rörelser inte 

fick medial utrymme i etablerad förens 1980-talet129, vilket denna undersökning 

bekräftar genom uppmärksammandet av reportaget av aktivister Mia och Sara 

Ambjörnsson, men även organisationer som ISAK och dess manifestationer 

uppmärksammas också enligt kronologin som i Thörns men även Sjölanders forskning 

om ISAK som bidragande aktör. Att ISAK och dess strävanden var en bidragande aktör 

som gick över partigränser och hade en bredd som sträckte sig över många samhällsplan 

och partigränser, det vill säga en paraplyorganisation, som Sjölander menar och att de 

solidariteten var densamme trots olika ideologiska tillhörigheter som Thörner slår fast 

bekräftas i denna undersökning. Bland annat visar sig Sydafrikalagen vara ett resultat av 

samarbete mellan VPK, Folkpartiet, kyrkan och afrikagrupperna. Thörners tidigare 

forskning om att de sociala rörelserna påverkade den politiska dagordningen ter sig 
                                                
129 Thörn 2010,s.45 
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också vara korrekt, då det genomgående temat i källmaterialet under 1980-talet just 

präglas av Sveriges regerings och riksdags handlande och DN:s medarbetares syn på 

detta handlande.  

 

Ett annat resultat som överensstämmer med tidigare forskning Durkheims teori om 

solidaritet och Thörns applicerande av densamme på apartheidrörelsen130. Visst är det så 

att medlemmar från exempelvis studentföreningar, skolungdomar, kyrkan, idrottsmän, 

författare, fackföreningar, olika riksdagsledamöter och musiker är exempel på aktörer 

som enligt resultatet delar solidariteten.  

 

Den tidigare forskningen om Metalls särskilda påverkan på apartheidkampen som 

Sjölander beskriver 131 saknas i detta källmaterial även om andra fackföreningars roll 

mycket väl behandlas, men detta fokuserar huvudsakligen till de fackföreningar med 

färgade medlemmar samt på att vara otillräckligt i förhållande till att uppnå en större 

förändring gällande medborgerliga rättigheter och frihet.  

 

Metall saknas, men denna undersökning har resulterat i att den annan aktör spelade en 

framstående roll, nämligen kyrkan och dess missionsverksamhet. Både svenska 

missionärer som verkat i Sydafrika och den sydafrikanska kyrkans funktion beskrivs i 

DN under perioden haft viktiga roller och uttalat sig på olika sätt och i majoriteten av 

fallen tagit starkt avstånd för systemets legitimering som man menar strider mot guds 

ord och att man ställer sig bakom världens fördömande. DN:s egna medarbetare skriver 

även själva om kyrkans roll och syn på apartheid och beskriver den som viktig och 

enad.  

 

Resultatet kopplat till Banguras forskning om Olof Palmes betydande roll och svenska 

ekonomiska sanktioner och bistånd till Sydafrika132 går delvis hand i hand. Visst 

rapporteras det om bistånd till organisationer som ANC och SWAPO och ekonomiska 

sanktioner verkställs av regeringen med Sydafrikalagen som en tydlig slutprodukt. 

                                                
130 Thörn,2010,s.334 
131 Sjölander 2014,s.224 
132 Bangura 2004,s.118 
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Däremot visar resultatet att Dagens Nyheter har varit drivande för att detta skulle ha 

skett tidigare och i större grad, framförallt från redaktionellt håll genom exempelvis 

Wästberg på 1960-talet men även Kenneth Kaunda och på 1970-talet genom Paton. 

Tiden före Sydafrikalagen präglas av att Dagens Nyheter dels citerar och återger de 

sydafrikanska regimkritikernas argument för bojkott och sanktioner men även har det 

påtalat och kritiserat en dubbelmoral från regeringens och svenska företags håll. 

Tongångar att man “accepterar Sydafrika” eftersom det sker ökad export och import, att 

det inte är hållbart att formellt kritisera apartheid men att man ändå ser dem som en 

handelspartner förekommer och man ifrågasätter hur statliga företag gör affärer med 

Sydafrika trots bistånd till ANC förekommer och symboliserar ett ställningstagande. 

Dock får företagsledare vars företag begår handel med Sydafrika uttala sig i frågan för 

att belysa en konflikt mellan en fri kapitalistisk marknad och statsmakten. Detta är i 

linje med tidningens politiska inriktning som oberoende liberal. Man är även positiv till 

höjd ekonomiskt bistånd under 1980-talet, vilket man anser vara en politisk markering.  

 

Hur är det då med Olof Palme som Bangura lovordar så kraftigt?133 Genom rapportering 

av att han får motta medalj från FN för sig arbete mot apartheid stämmer bilden över att 

han förordade internationellt samarbete samt så fördömer han västvärlden och dess 

samröre med Sydafrika. Återigen med handeln som huvudsakligt argument. Handel 

med Sydafrika beskrivs som “hyckleri”. Av hela Palmes tal från kongressen i fråga är 

det endast detta stycke som Dagens Nyheter valde att framföra i sin rapportering. Vidare 

verkar hans fru Lisbeth vara av samma uppfattning som sin man gällande uppfattningen 

att “om världen bestämmer sig för att avskaffa apartheid så kommer apartheid 

försvinna”, vilken beskrivs av Sjölander. Dagens Nyheter håller samma linje även om 

Olof i död och ger frun Lisbeth utrymme. DN:s val av rubriksättning, “Riv bort ansiktet 

på facisterna”, i samband med att Lisbeth kritiserar västvärlden för att inte ha infört 

sanktioner sänder signaler att internationellt samarbete och sanktioner införs av då 

exempelvis England och Frankrike är av hög prioritet. Resultatet visar att paret Palme 

och Dagens Nyheter är, i vilket fall i detta avseende, av samma uppfattning gällande 

metoder för att avskaffa apartheid.  

                                                
133 Bangura 2004,s.37 
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Vidare angående internationellt samarbete visar resultatet att FN har varit aktiva och 

framgångsrika. Detta kan inte anses vara överraskning med tanke på organisationens 

storlek och funktion även om tidigare forskning inte i samma höga grad lyfter fram FN. 

Att Sverige har varit delaktiga beskrivs kort i rapporteringen i olika segment som 

Palmes medalj och Rössels appellation. DN är pigga på att rapportera om FN:s roll och 

arbete genom delvis TT-artiklar, men organisationens viktiga roll poängteras även av 

Wästberg som menar att utan FN hade apartheid lett till ännu större skada. 

 

Som beskrivet ovan har denna forskning postkolonial inriktning. Mycket riktigt verkar 

Dagens Nyheters rapportering instämma med att ett huvudsakligt, om än outtalat, syfte 

med apartheids existens och dess vitas maktutövning på resterande befolkning handlade 

om arbetskraft i syfte till att kapitalisera. Resultatet visar även att de vita lyckas med 

detta eftersom det vittnar om hög levnadsstandard för den vita befolkningen samt att 

man etablerar sin makt i landet, i linje med teorins idéer om makt och 

underordningsrelationer.  

 

Att rasbiologi inte längre är relevant och inte finns med i teorin bekräftas även det av 

resultatet. Detta förstärks genom FN:s agerande när de förbjuder apartheid och kallar 

rasbiologiska teorier för vetenskapligt felaktiga och moraliskt fel. Även om Sydafrikas 

regering uttalade syfte med apartheid var att infödingarna och färgade skulle utveckla 

sin egen kultur för sig själva så anser jag med stöd i Dagens Nyheters rapportering att 

det såklart handlar om sociala konstruktioner som rasismen grundar sig i. Att vita och 

färgade ska separeras för att ett samhälle ska fungera, sänder tydliga signaler på att den 

sydafrikanska regimen anser att de är i grunden olika men genom Dagens Nyheter 

systematiska kritik mot de färgades förminskade rättigheter och begränsade frihet 

jämfört med de vita gör att rasismen är en social konstruktion och detta utgör en 

grundbult i rapporteringen, samtidigt som regimens tankar om rasbiologi härstammar 

från en västerländsk tradition. Det är dock fortfarande tydligt att Dagens Nyheters 

rapportering menar att rasismen fortfarande har hög närvaro och påverkar relationerna 

mellan grupper i det sydafrikanska samhället.  
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Det sociala strukturen som postkolonialism är genomsyras tydligt rapporteringen. En vit 

dominans samt gruppernas skillnader och olika strävanden inom Sydafrika lyser igenom 

i varje artikel som har undersökts i denna artikel oavsett aktör eller avsändare.  

Denna sociala struktur märks även ur ett mer globalt perspektiv så märks västvärldens 

försök att påverka tidigare koloniserade samhällen tydligt i resultatet. Denna röda tråd, 

som man kan likna det vid, påverkar samhällstillståndet i den mån att även europeiska 

eller vit aktörer ofta vill påverka och kontrollera den färgade ursprungsbefolkningen och 

införa en västerländsk tradition. Sverige representerar denna typ av aktör som vill 

påverka samhällstillståndet, vare sig det är i form av Palme ,Wästberg, Tomas Ledin 

och Mikael Wiehe eller genom organisationer med västerländsk dominans, som FN, 

kyrkan eller Dagens Nyheter. Återigen, i linje med teorin, så är denna struktur inte 

något värderande. På ett personligt plan anser jag det är glädjande att Dagens Nyheter 

och Sverige som land har varit aktiva mot apartheid. Faktum kvarstår dock att denna 

struktur finns och resultatet har även visat att västvärlden inte anser Sydafrika är 

“civiliserat” och man har behov att likna det med europeiska fenomen som 

“Hitlerdöme” och “Stalinregim”. Det västvärlden anser vara civiliserat och  är ses som 

räddningen för Sydafrika och västvärldens demokratiska ideal är det man applicera till 

Sydafrikas färgade, även om samhällstillståndet och problemen i grunden är skapade av 

europeisk kolonialisering.  

 

Hur man än vrider och vänder på resultatet så ifrågasätts aldrig huruvida de färgade i 

Sydafrika är kapabla till att uppnå förändring eller en förbättrad levnadssituation utan 

inblandning av eller samarbete med västerländska aktörer, vare sig dessa aktörer 

kommer verkar i Sydafrika eller i Sverige. Undersökningen visar att västvärlden inte 

hade som avsikt att låta Sydafrika slippa undan västerländsk kultur och kunskap även 

om man i formell mening inte längre är kolonialiserat. Den verkliga konflikten om 

apartheid som huvudsakligen genomsyrar resultatet ligger istället i två olika inriktningar 

om vad som är eftersträvansvärt för Sydafrika och dessa inriktningar har båda bestäms 

av västerlänningar. Därmed är det inte sagt att afrikanska frihetskämpar har saknats, 

men de har alltid varit i behov att förhålla sig till vita aktörer.  
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8. Didaktisk reflektion 
Detta breda ämne, om kolonialisering i allmänhet och Sydafrikas apartheidsystem i 

synnerhet, har stört stod i Skolverkets styrdokument. Huvudsakligen genom det centrala 

innehållet för Historia 2A som lyder Tematiska fördjupningar kring historiska 

frågeställningar av betydelse för individer, grupper och samhällen, till exempel 

lokalhistoria, global migration och kulturmöten, olika historiska världsbilder, synen på 

jämställdhet och människors värde samt resursutnyttjande och människors förhållande 

till naturen 134 får man som lärare störa möjligheter att arbeta med apartheid i 

klassrummet ur en mängd infallsvinklar och genom många metoder. Ingen kan förneka 

apartheid kan behandla exempelvis grupper och samhällen, kulturmöten eller 

människovärde i en undervisningssituation.  

Det finns även en didaktisk poäng med att bredda perspektiven i klassrummet och 

frångå det homogena historiska stoffet som är starkt förknippat med exempelvis 

elevernas etnicitet eller religion. Internationella perspektiv bör finnas eftersom det 

annars finns en risk för att man cementerar uppfattningar om över eller underordning. 

Således bör teman som migration och resursfördelning eller jämställdhet behandlas när 

man som lärare ska göra urval i det stora historiska stoffet och organisera sin 

undervisning.135 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
134 Skolverket 2011, hämtad från https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-
kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/his  
135 Karlsson, Klas-Göran & Zander, Ulf (red.), Historien är närvarande: historiedidaktik som teori 
och tillämpning, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2014,s.196 
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