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Abstrakt 
Title: Black and white on the cinema screen- An analyze of the races in two movies from 

1915 and 1932. 

The aim of this thesis is to see how dark skinned people separate in two movies from 

the early 19
th

 century.  I am also going to analyze the movies from analysis questions 

that can be founded under the chapter called Analys. 

 

The movies I have been watching to analyze are The Birth of a Nation from year 1915 

and Tarzan the Ape man from year 1932. The first movie from year 1915 is a reflection 

from 1860 but booth movies are reflections about the relationships between white 

westerner and black people from Africa in the beginning of the 1900
th

 century.  

 

What the movies gave me as a receiver is that black people in the USA and South Africa 

shouldn’t be active in politics or even get the power to rule at all and it is very clear to 

see during the movies. According to the movies black people aren’t capable to rule in 

USA or in their own country in the continent Africa. The movies also show that black 

people should work with the cleaning and to please white people.  

 

I am going to use social representation theory in this thesis. The method that is used 

here is to watch the movies, write what they are about and then compare them in nine 

analyzing questions that is presented in the thesis. 
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1 Inledning 
I ett multikulturellt samhälle uppstår gärna sociala motsättningar mellan olika grupper. 

Sociologiska faktorer såsom grupptillhörighet samt människovärde resulterar i att 

fördomar växer fram. Dessa fördomar kan med tiden utvecklas till rasism 
1
. 

”Separatistiska former av mångkulturalism syftar framför allt till minoritetsgrupperna 

eller urbefolkningarna ska ges en så stor autonomi eller självständighet som möjligt.”
2
 

Människor som flyttar till ett nytt land ska alltså ges självständighet enligt den 

separatistiska formen av mångkulturalism. ”Dagens mångkulturella samhälle väcker 

därmed en mängd frågor som kräver demokratiskt försvarbara och socialt hållbara svar, 

och det är därför mångkulturalismen är så omdiskuterad i dagens samhälle.”
3
  

 

Vad är egentligen rasism och varför återfinns det i dagens samhälle?  Rasism är en 

företeelse som förekommer såväl i media, tidningar samt bland människor. Rasism 

gentemot svarta kan spåras tillbaka till tidiga 1500- talet och senmedeltiden i Pyreneiska 

halvön.
4
 Rasism behöver inte handla om svarta (av afrikanskt ursprung) människors 

historia men det är just den biten som är den mest intressanta för mig i denna studie.  

 

I den här studien ska fokus ligga på föreställningar om svarta och vita människor i två 

filmer från början av 1900- talet. Anledningen till att jag vill studera just 

nittonhundratalets första decennier var för att se hur rasism fungerade för ett par 

generationer sedan. 

 

Folkbildning började i västerländska länder i början av 1800 talet. Den var starkt 

beroende av medier (bland annat tidningar) för att utforma en omvärldsuppfattning. 

Historien om rasism är en betydande utsträckning en historia om hur till exempel raser 

och andra kulturer framställs i media och här har filmen en stark potential. Genom 

bilder kombinerades med episka berättelser delges tittaren ett starkt intryck av vad som 

är normalt och icke- normalt. 

 

                                                 
1
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/rasism 

2
 Roth2005, Mångkulturalismens utmaningar  sidan 16-17 

3
 Lidskog och Deniz, Mångkulturalism  sidan 13 

4
Fredrickson 2005,Rasism En historisk översikt sidan 36 

 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/rasism
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2 Syfte 
Syftet är att se vilken bild av färgade som förmedlas i två filmer från början av 1900 

talet. Genom att studera hur relationer mellan färgade och vita uttrycker 

motsatsförhållande som dominans/underordning, bildad/obildad, civiliserad/vild med 

flera vill jag se hur det förstärker filmens budskap. 

Jag kommer även att analysera filmerna utifrån analyspunkter som presenteras under 

kapitlet Analys. Filmerna jag har valt att analysera är The Birth of a Nation från år 1915 

och Tarzan the Ape Man från år 1932. Den ena filmen handlar om återspegling från 

1860 talet. Båda filmerna återspeglar rasrelationerna mellan vita västerlänningar och 

amerikaner samt personer av afrikansk börd i början av 1900 talet. Några viktiga frågor 

att ha med sig under uppsatsens gång är hur mörkhyade människor presenteras i 

filmerna och bland annat vilka roller de får spela. Jag kommer att analysera filmerna i 

en komparativ studie som tar sin form i en diskussion. Frågor som vad filmen har som 

kulturellt uttryckssätt att säga om samhällsdiskursen med flera är viktiga att ha i åtanke. 

Film påverkar folks sätt att tänka och genom film kan man även få en uppfattning samt 

fördomar mot till exempel mörkhyade människor just vid den tiden. Filmerna 

representerar indirekt den tidens politik och hur vita västerlänningar var mot mörkhyade 

människor. Det västerländska samhället på det tidiga 1900-talet behandlade mörkhyade 

människor så och det var accepterat. Media är ett kraftfullt verktyg att använda för att 

framföra budskap så därför passar det sig bra att skriva en uppsats utifrån två filmer som 

behandlar just ras och urbefolkning. Film bidrar till en samhällsuppfattning men också 

till hur vi uppfattar människor efter att ha blivit påverkade från film eller nyheter på tv. 

Hudfärgsrasism är vanligt än idag på tv eller i det vanliga dagliga livet fast det är med 

dolt och garderat och undviker därför direkta anspelningar på färgade människors 

underlägsenhet. 
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3 Bakgrund 
 

Rasism- Några definitioner 

I Rasism En historisk översikt (2005), skriven av George M Fredrickson finns det några 

begrepp som är viktiga att klargöra. 

 

 White supremacy betyder vit överhöghet och betecknar den rasism som riktar 

sig på framförallt hudfärg och som riktas mot icke- vita folk. 

 Racialization betyder rasialisering och förekommer i en del svenska arbeten om 

rasism men är mindre lyckade eftersom de utgår från ett sällan använt adjektiv 

som ”rasial”. 

 Racialism betyder icke värderande rasism. 

 Ethnology handlar om den rasforskning som bedrevs från upplysningen och 

framåt och som under artonhundratalet utvecklades till disciplinen fysisk 

antropologi. 

 Exploateringsrasism, inkluderande rasism är en sorts rasism som medger att 

olika folkgrupper införlivas på grundval av ett fast rangsystem som rättfärdigas 

av en övertygelse om eviga och oföränderliga skillnader mellan raserna. 

 Utrotningsrasism eller exkluderande rasism handlar om att grupperna inte kan, 

överhuvudtaget leva tillsammans i ett samhälle.
5
 

Det går inte riktigt att hitta några begrepp hos grekerna, romarna och de tidiga kristna 

när det gäller tänkandet om ras. Detta för att romarna till exempel hade slavar men det 

behövde inte vara mörkhyade människor utan det var människor i alla raser och 

nationaliteter. Det går dock inte att förneka att rasismen bara varit rasbaserat utan även 

religionsbaserat. Judarna förföljdes när de inte ville omvändas till kristendomen. De 

tidiga kristna blev ännu våldsammare när judarna inte ville erkänna Jesus Kristus som 

Messias(= den smorde).
6
 Några historiker menar att judarna till och med utpekades som 

brottsliga när de inte ville konvertera till kristendomen. Det hela blev bara värre när 

                                                 
5
 Fredrickson 2005,Rasism En historisk översikt sidan 10 

6
 Fredrickson 2005,Rasism En historisk översikt sidan 27 
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judarna enligt Matteusevangeliet ville att Pontus Pilatus skulle korsfästa Jesus. Många 

högt uppsatta kyrkliga män gick ut med att säga att man inte ska döda judarna eftersom 

de var en del av Guds plan till att det ska bli världslig frälsning.
7
 

I Den svarta revolutionen, skriven av Robert Goldston står det om hur och varför man 

skeppade över svarta människor från Afrika till Amerika via bland annat slavskepp. 

Först hade man indianer som slavar eftersom de redan befann sig i Amerika. När 

indianerna inte uppfyllde den vita mannens krav så började man skeppa svarta för en 

stark arbetskraft. Svarta människor såldes och köptes billigt också. Det behövdes billig 

arbetskraft till att arbeta på bommullsplantagerna.
8
 

 

I mitt sammanhang har jag använt filmer till att visa på hur svarta målades upp förr i 

tiden och hur man behandlade dem. Med det menar jag rasism är ett begrepp som 

många människor känner till. Den har lyckats ta sig in i böcker, musik men också i 

filmens värld. Det finns många studier om rasism. Men jag har inte funnit riktigt så 

mycket om hur rasismen utspelar sig på filmer från början av 1900 talet till mitten av 

1900 talet. Rasism är något som vi lever med än idag och förekommer nästan i alla 

länder och kulturer. Vilken bakgrund har rasismen egentligen och hur uppkom den från 

allra första början? Vad drev människorna till att hata just personer med mörk hy? 

 

 

 

3.1 Amerikanska inbördeskriget 
Det finns viktiga händelser i historien som måste uppmärksammas för att man sedan ska 

förstå filmerna och dess betydelse. Det amerikanska inbördeskriget är centralt i den 

filmen. Nordstaterna ville avskaffa slaveriet medan Sydstaterna tyckte att slavar var en 

billig arbetskraft på bland annat plantagerna. 

Det amerikanska inbördeskriget började år 1861-1865 och striden stod mellan 

Amerikanska nordstaterna mot sydstaterna. Inbördeskriget handlade om att nordstaterna 

ansåg att man inte ska ha slaveri. Sydstaterna däremot tyckte att det var nödvändigt med 

slaveri för att bevara den ekonomiska bomullsodlingen i Amerika. Abraham Lincoln 

(president i Amerika mellan 1861-1865) var en av slaveriets största motståndare. Själva 

kriget började under april månad och det var då sydstaterna intåg Charleston. 

Konflikterna mellan de två staterna resulterade i att sydstaterna hela tiden försökte 

                                                 
7
 Fredrickson 2005,Rasism En historisk översikt sidan 28 

8
 Goldston, Robert 1968, Den svarta revolutionen sidan 154. 
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invadera nordstaterna. Det amerikanska inbördeskriget tog många människors liv och 

förstörde många städer som New Orleans, Tennessee och Atlanta brändes år 1864.  

Det amerikanska inbördeskriget ses som det första moderna kriget och med det menas 

att det funnits insats av massarméer av män som sedan dog. Krigsföringen som riktades 

mot civilbefolkningen och mobiliseringen av den enorma framställningen av fartyg och 

vapen är också anmärkningsvärt för ett modernt krig.
9
  

3.2 Ku Klux Klan 
Under inbördeskriget så föddes det nya idéer. En organisation som bildades då var Ku 

Klux Klan deras förkortning blev KKK. Organisationen tror man har sitt namn enligt 

grekiskans klos, krets och cirkel. Den här högerextremistiska organisationen bildades i 

Amerika år 1866 och var från början en klubb för veteraner från sydstatsarmen men de 

utvecklade snabbt en organisation där man förföljer och förtrycker folk med mörk hy. 

Målet med organisationen var att få bort regimer som nordstaterna startat upp i Södern. 

Själva iden med den här organisationen är den vita överheten. 

Dess aktioner gick ut på att sätta skräck i främst de svarta genom nattliga raider som 

inkluderade såväl mord (inklusive lynchningar), brott för vilka de inte fick stå till svars 

eftersom en sydstatsjury aldrig fällde en klanmedlem för brott mot en svart.
10

 

 

Klanen upplöstes 1869 men en hel del lokala grupper fortsatte sin verksamhet till i 

mitten av 1870. 1915 vaknade KKK till liv igen och den här gången riktade sig klanen 

mot mer än svarta. Judar, katoliker, olika immigrantgrupper samt socialister blev också 

terroriserade. År 1915 startade också KKK den omtalade korsbränningen. I början av 

1920 talet så nådde klanen sin höjdpunkt och då nådde även klanen många nordstater. 

Klanen fick cirka fyra till fem miljoner medlemmar som högst. I slutet av 1920 talet så 

trappade klanen ner sin verksamhet. På 1960 talet så föddes klanen på nytt för att svarta 

människor i södern började vidta politiska aktioner för att försöka åstadkomma en 

medborgarrätt. Klanen svarade med en hel del terroraktioner som innefattade mord på 

de människor som försökte kämpa för sina medborgarrättigheter. 1970 talet så 

förvandlades KKK till en sekt.  ”Under senare år har Ku Klux Klan tidvis splittrats upp i 

små grupper, samtidigt som man sökt samarbete med det amerikanska nazistpartiet och 

andra högerextremistiska grupper.” 
11

Gruppen löstes upp men har fortfarande aktiva 

                                                 
9
 http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/amerikanska-inb%C3%B6rdeskriget 

10
http://www.ne.se/lang/ku-klux-klan 

11
http://www.ne.se/lang/ku-klux-klan 

 

http://www.ne.se/lang/ku-klux-klan
http://www.ne.se/lang/ku-klux-klan
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medlemmar än idag. Dagens Ku Klux Klan organisation stöder den nuvarande 

presidenten i USA Donald Trump. 

 

3.3 Sydafrika på 1900-talet 

I filmen Tarzan the ape man är handlingen förlagd till Sydafrika och man kan se 

övertaget av den vita mannen klart och tydligt när Tarzan kommer in i bilden. Britterna 

ger sig av in i djungeln för att försöka hitta honom och de som dör på vägen dit är svarta 

människor först. Människor med mörk hy har blivit förtryckta i sitt egna land och detta 

syntes i filmerna från 1930- talet. Ett exempel på detta är filmen jag valt analysera. 

 

Sydafrika ligger längst ner i kontinenten Afrika. Landet har en yta på 1 221 038 km
2
. 

Själva landet har en blandad befolkning. Människorna som bor där delas oftast in enligt 

språket. Det finns nio procent européer, 2.6 procent asiater(flest indier), 79 procent 

afrikaner samt 8,8 färgade (khoikhoi). Människorna som bodde i Sydafrika innan 

holländarna tog över var av två folkgrupper. Den ena hette Khoikhoi samt bantufolk. 

Holländarna, boerna tog över Sydafrika på 1600-talet
12

. Efter holländarna så tog 

britterna över Sydafrika och Kapkolonin 1806. Den stora utvandringen som boerna 

gjorde under mitten av 1800 talet ledde till att det fanns mer plats för britterna. De boer 

som valde att stanna kvar hade många konflikter med britterna vilket ledde till krig. 

Boerkriget varade i flera år, från 1899-1902 vilket britterna vann. När Storbritannien var 

med i första och andra världskriget så ställde sig Sydafrika på britternas sida. 

Segrationspolitiken som skapades under mellankriget skärptes efter andra världskriget 

vilket innehöll bland annat Apartheid tiden där förbud mot blandäktenskap, 

bostadssegregation, skolväsen där elever med olika ras måste separeras med mer. Svarta 

människor i Sydafrika svarade med att bilda ANC 1912. African National Congress som 

det står för jobbade mot Apartheid och kämpade i många år innan de till slut lyckades 

frigöra sig från den runt 1900 talet. När det 1994 blev val i Sydafrika så vann ANC och 

Nelson Mandela valdes till president. Thabo Mkebi valdes till hans efterträdare år 1999. 

Mkebi avgick 2008 och Jacob Zuma blev istället president 2009. Tarzan the ape man 

öppnade upp en dörr för människor som inte visste var Sydafrika låg på kartan. Man 

fick nu en bild av hur Sydafrika såg ut och dess tillgångar. Många lockades till att 

bosätta sig i Sydafrika och än idag hittar man vita som kallar sig för sydafrikaner. 

                                                 
12

WWW.NE.SE SYDAFRIKA 

 

http://www.ne.se/
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Britterna hade Sydafrika som en av sina kolonier i flera år och människorna i landet fick 

lida mycket. Politiken gynnade inte den mörkhyade befolkningen då britterna hade 

övertaget i samhället, ekonomin samt politiken. 
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4 Forskningsläge 
 

Jag kommer ta upp olika forskningsområden som tar upp hur film och olika roller inom 

film. 

 

Tommy Gustafsson, universitetslektor på Linnéuniversitetet har skrivit boken En fiende 

till civilisationen som är en avhandling och handlar om den svenska filmkulturen. Han 

har valt att fokusera på receptionsanalys. ”En receptionsanalys är inriktad på 

mottagandet och inte på vad som sker i själva filmen.”
13

. Gustafssons fokus ligger på 

mottagandet av filmen och inte händelserna i filmen. Han använde också sig av 

recensioner av filmerna som funnits i tidningar som Aftonbladet och Dagens Nyheter 

m.fl. Han behandlar bland annat synen på huruvida killar i filmerna gör en massa bus 

men om flickor i filmerna skulle göra något liknande så skulle det ses som avvikande. 

 

Folkhemsk film är en avhandling skriven av Carina Tigervall från Umeå Universitet. 

Doktorsavhandlingens fokus ligger på film, etnicitet och kön. Hon använder sig av det 

socialkonstruktionistiska perspektivet och utgår från fyra perspektiv som har hittats hos 

andra forskare. De fyra perspektiven är följande: en kritisk inställning till självklar 

kunskap, historisk och kulturell specificitet, samband mellan kunskap och sociala 

processer samt samband mellan kunskap och social handling. Tigervall har använt sig 

av svensk film som representerar de olika katergorierna. Tigervall kommer bland annat 

fram till att invandraren i den svenska samhället från början inte integrerades men att 

det ändrades senare i filmerna. Invandrarna gifter sig bland annat med svenska partners. 

 

 

Harry M. Benshoff samt Sean Griffin har skrivit en bok som heter America on film 

Representing race,class, gender, and sexuality at the movies. Boken handlar om hur 

författarna försöker komma underfund med hur ras, klass, kön samt sexualitet 

presenteras i amerikansk film. Det intressanta med boken är att även författarna har 

reagerat på hur vita människor framställs i filmerna. Hur andra raser involveras i de den 

vita människans historia har enligt författarna varit en diskussion för sig. 

 

                                                 
13

Gustafsson, 2007:33 
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Boken har ett kapitel om hur afro-amerikaner speglas i amerikansk film. I filmen The 

Birth of a Nation från 1915 finns fem typiska stereotyper enligt filmhistorikern Donald 

Bogle. 

 Coon: foolish, jive talking simpleton som gör allt för att undvika att jobba. 

 Uncle Tom karaktär: svart hus slav som var trogen mot sitt hus herre. 

 Mammy: uncle Toms fru och hon beskrivs ofta som en stor och överviktig 

svart kvinna som tar hand om vitas barn bättre än sina egna barn. 

 Tragic mulatto: oftast en kvinna som är född ur ett äktenskap med bland 

ras eller bara av att vit och svart haft sex. Dör alltid i slutet av filmen som straff 

för att hon är mixad. 

 Black Buck: är den man som har de animaliska egenskaperna, 

hypermaskulin Afro Amerikan man som hotar den vita överheten med sin 

sexuella aurora.  

Dessa fem stereotyper kunde man klart och tydligt se i filmen The Birth of a Nation från 

1915 men även i filmen Tarzan the Ape Man från 1914, som är en föregångare till den 

film jag fokuserar på. När Jane kommer till Sydafrika så får de svarta människorna stå 

på led så hon kan titta på dem. Jane tittar på hur människorna är klädda och inser väldigt 

snabbt att de är lättklädda och visar mycket hud. Svarta människor i Sydafrika 

porträtteras som vildar med sina lättklädda kläder och de vita människorna som 

civiliserade. Jane och hennes familj uppfattas som civiliserade och som tittare får man 

en inblick hur det var när de svarta skulle lära sig att bli civiliserade. 

När man tittar på båda filmerna så är det tydligt hur den svarta människan är 

underordnad. Levnadssätten är dessutom lika då de svarta människorna får bo i baracker 

som näst intill håller på att falla ihop. Det skiljer sig således väldigt lite mellan de svarta 

i USA och svarta människor i Sydafrika under den vita mannens/kvinnans styre? 
14

. 

The Birth of a Nation är baserad på en novell av Thomas Dixon. The Clansman som 

boken heter firar Ku Klux Klans födelse. En vit supermakt som ansvarade för många 

                                                 
14

 Benshoff och Griffin 2009, America on film representing race, class, gender, and sexuality at the 

movies sidan78-80 
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terroristangrepp mot Afrikaner i Amerika. Filmen var också ett emotionellt manipulativt 

sätt at göra film på.
15

 

 

Woodrow Wilson (president 1913-1921) hade vid ett tillfälle sagt att filmen är som att 

skriva historia med upplysning.  Författaren tar upp exempel på de fem karaktärerna 

som Bogle har tagit fram. Enligt filmen så är de svarta som lyssnar på sin vita herre de 

bästa. Karaktärerna som lyssnar på sin vita herre är ”Uncle Tom” samt ”Mammy” . Silas 

Lynch är karaktären ”Tragic mulatto” som jag skrivit tidigare men i The Birth of a 

Nation så är personen en man. Lynch är en karaktär i filmen som gillar vita kvinnor 

vilket på den tiden var tabu för man fick inte mixa raserna. Svarta människor enligt 

filmen målas upp som enskilda människor utan familjer. Griffiths sätt att manipulera 

med sin film är väldigt synlig i och med alla klipp han gör. Hans klipp från när svarta 

beter sig som vildar till hur de vita familjernas ”fina” vardag.
16

  

National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) bildades1908. 

Svarta människor slutade inte att kämpa för sin frihet och det kunde man se i och med 

att de fortsatte bilda organisationer mot förtrycket. De anordnade protester mot bland 

annat filmen The Birth of a Nation, men så som de flesta Hollywood filmer vid den 

tiden så resulterade bara sådana protester till att filmerna blev mer populära. Det 

lockades bara mer och mer publik till filmen eftersom människor ville se vad som 

orsakade dessa protester. Efter all denna uppståndelse och protester så kämpade några 

mörkhyade regissörer med att producera en film som skulle visa afro- amerikaner lite 

mer positiva i sina roller. På grund av den vita överheten och den makt de hade så blev 

filmen ingen stor hit. Trots att filmen inte blev misslyckad så föddes ändå den kategori 

som författaren kallar för rasbaserade filmer. Regissörerna som försökte göra The Birth 

of a Race öppnade upp en dörr för andra mörkhyade regissörer att våga ta steget till att 

regissera filmer. Till skillnad från andra Hollywood filmer så var de rasbaserade 

filmerna som gjordes av mörkhyade regissörer väldigt ekonomiskt begränsade och till 

exempel effekterna i filmerna var begränsade eftersom regissörerna inte fick gå någon 

kurs eller utbildning som en vit regissör. En regissör som lyckades skriva, regissera och 
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producera mer än ett trettiotal filmer hette Oscar Micheaux. Han använde sig mycket av 

sina egna noveller. Det finns en festival uppkallad efter honom.
17

  

 

 

Cecil Roth har forskat i historia och funnit att judarnas tro fick dem att framstå som 

lägre stående människor med en medveten otro. En annan forskare vid namn Joshua 

Trachtenberg kom fram till ungefär likadan slutsats om inte mer extrem. Han kom fram 

till att judarna till och med uppfattades som att ha kopplingar till djävulen. Digerdöden 

var ungefär i mitten av trettonhundratalet och det dog väldigt mycket människor i 

Europa. Judarna blev anklagade för att ha förgiftat brunnarna och då var man också 

övertygad om att kristna inte dog för att de var sjuka. Man trodde att judarna ville döda 

alla Kristi anhängare genom att förgifta brunnarna. Rasism som den parasitära ideologin 

kom fram när man menade att frälsning inte kan ges till alla inklusive judarna men man 

gjorde detta underförstått det vill säga med antydan utan att klart uttrycka det. 

 

Robert Bartlett, en historiker som bland annat forskat om senmedeltiden menar att 

rasismen som fanns då har drabbat fler än bara judarna. Europa som då var styrd av 

katolikerna utvidgade sina vyer genom att kolonisera olika områden och då behandlades 

oftast infödingarna med dålig attityd och många gånger med stor överlägsenhet. 

Katolikerna kände att de hade en självklar rätt att bestämma över infödingarna I 

Östeuropa på trettonhundratalet så förbjöd man äktenskap mellan tyskar och slaver och 

uttryck som att invandrarsläkt och infödda fick inte ingå i äktenskap. 
18

 

 

Henk Wesseling är en annan historiker som försökt sig på att förklara hur afrikanerna 

hade det men även själva uppdelningen av Afrika från år 1880 till år 1914. Enligt 

historikern Wesseling så är Sydafrika ett politiskt begrepp.  Den Sydafrikanska 

republiken är en kort benämning på en stat och var tidigare ett större geografiskt 

område. Idag används namnet södra Afrika och med det omfattar följande länder: 

Sydafrika, Lesotho, Swaziland, Namibia, Botswana, Zimbabwe och Moçambique, 

Angola, Zambia och Malawi. Landet Sydafrika har det högsta antalet vita bosättare. De 

första vita människorna bosatte sig i Kapudden från början men spred sig allteftersom 

till resten av södra Afrika. De vita människorna tog över fina områden i landet och har 
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än idag de finaste områdena i Sydafrika. Hamnen gjorde det också lättare för de vita 

människorna att sälja de svarta människorna. Man skeppade över många från hamnarna 

i södra Afrika till Amerika. 2008 var 79 procent av befolkningen från Afrika. 9,4 

procent var vita och resterande en blandning av andra nationaliteter (bland annat 

indier/asiater).
19

 

 

Zygmunt Bauman en polsk historiker född 1925 var sociolog. Han jobbade som 

professor i Leeds. Han är mest känd för sin analys av strukturella infallsvinklar som 

ledde ända fram till förintelsen. Boken Auschwitz och det moderna samhället från 1989 

skriver Bauman att rasismen är en modern produkt:  

Men rasismen är å andra sidan otänkbar som världsuppfattning och, än viktigare, som 

effektivt verktyg för politisk praktik utan de framsteg som gjorts inom den moderna 

vetenskapen, den moderna teknologin och de moderna formerna av statsmakt. 

 

Enligt författaren har moderniteten gjort rasismen möjlig. Oftast tolkas rasism som 

fördomar mellan grupper. Den moderna vetenskapen gjorde rasismen till effektivt 

verktyg för makthavare. 

 

George L. Mosse var en amerikansk professor vid University of Wisconsin i USA samt 

vid Hebrew University i Jerusalem. Mosses ämnesområde var den germanska och 

nazistiska ideologins utveckling. George L. Mosse menade att både människors 

handlingar och beslut inte kan förklaras bara av de materiella orsakerna, idéerna och 

vem man är.  Var man hör hemma och vart man är på väg bestämmer också människors 

vilja och intresse. Boken Nationalization of the Masses från år 1975 har en titel som 

kommer från Hitlers Meinf. ”Den folkliga nationalkänslan i själva verket är ett politiskt 

projekt. George L Mosse menar att den kristna teologin aldrig förespråkade att judarna 

skulle utrotas. Den kristna teologin menade att judarna skulle utestängas ur samhället 

eftersom de dödade en Gud; Jesus Kristus.
20

 

 

Hans Hägerdal, historiker samt lektor på Linnéuniversitetet i Växjö har skrivit om 

rasism i Indonesien. Texten som han har skrivit ingår i en bok som heter Tid och tillit En 

vänbok till Eva Österberg
21

. Det som Hägerdal skriver om handlar om kinesers situation 
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i landet och hur de upplever rasism dagligen liknar rasismen som svarta afrikaner fick 

uppleva av västerlänningarna. De holländska kolonisterna som befann sig i Indonesien 

uppvisade rasistiska idéer genom att de inte skilde på fysiskt yttre eller blodets renhet. 

De kinesiska informatörerna som Hägerdal har med i sin studie berättar om 

särbehandlingen. En av informanterna Hägerdal pratat med förklarar att det är 

avundsjuka som gör att indoneserna inte killar kineser. Kineserna arbetar hårdare än 

pribumi (folkgruppen i Indonesien). Hägerdal skriver om Baumans schema som består 

av tre olika stadier. Heterofobi, rivalitet samt egentlig rasism. Heterofobin handlar om 

ospecifik ängslan eller ett obehag som ”man kan känna inför grupper man inte helt 

förstår eller kan kommunicera med”. 
22

 

 

Rivalitet är nästa stadie och den handlar mer om ett tillstånd av fiendskap eller aggressiv 

konkurrens (antagonism) som sedan ”alstras av människans sökande efter identitet, 

hennes vilja att dra upp gränser.” 
23

. De två första stadierna är alltså de mer 

oreflekterade reaktionerna en människa kan ha på det som man upplever som 

främmande eller hotfullt. Vidare fortsätter Hägerdal att förklara det sista stadiet som 

handlar om den egentliga rasismen. Verklig ideologisk rasism inträffar först här i det 

tredje stadiet. I det tredje stadiet så är det mer än bara rädsla för det främmande eller 

känsla av rivalitet. Det här stadiet gör att man vill skära bort och avlägsna de delar av 

samhället som inte passar in för att kunna åstadkomma det drömda moderna 

idealsamhället. Det är först nu på det tredje stadiet som rasism blir en fullt utvecklad 

ideologi med pseudovetenskapligt förankrande idéer om att den ena eller den andra 

folkgruppen är underlägsen. Hägerdal menar att Baumans exempel med de olika 

stadierna kunde sättas i problemet mellan Nazisterna samt judarna. Nazisternas attityd 

mot judarna liknar den vita gruppens attityder mot afrikaner samt afro- amerikaner från 

1900- talet och framåt. Kineser i Indonesien pekas ut genom ett nummer i sitt pass för 

att Indonesier ska veta att de är kineser. De får inte heller utöva sin kultur eller tradition 

i Indonesien av regimen.
24

 Efter oroligheterna i Maj 1998 så bestämde sig många 

kineser för att flytta utomlands och tog med sig sina pengar som motsvarade cirka 369 

miljoner dollar. Det som informanterna kom fram till i Hägerdals undersökning var att 

det hela handlar om ekonomisk avundsjuka. Kineserna jobbade hårdare och därför får 
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de mer pengar. Detta menar Hägerdal är lite hur Bauman har definierat det. ”Baumans 

trestegsmodell antyder att den mer utvecklade rasismen i första hand uppkommer inom 

ramen för modernt samhällsbyggande och inflytande eller kontroll över medborgarnas 

tankevärld.” 
25

  Man ville kontrollera medborgarna genom ekonomi men också hur de 

tänker.  

 

”Arguably, the world today is a vast racial battlefield”
26

. Det här citatet är taget ur 

Howard Winants bok Racial conditions, politics, theory, comparision. Howard Winant 

anses vara en av de viktigaste amerikanska teoretikerna som har skrivit om ras. Det som 

författaren menar är att ras är ett fenomen som skiftar och funkar olika i mänskliga 

samhällen. Winant menar också att ras fortsätter att vara en överordnad princip för att 

klassa människor även efter att rastänkandet har börjat blekna bort. Rasismen har bara 

hittat nya former. På det här sättet kan man påpeka att ras blir en fundamental 

organiserad princip. Wintant kallar en viktig aspekt av ras för hegenomi, ordet kommer 

från grekiskans hegemonia och kan översättas till ledning eller ledarskap men också till 

herravälde på svenska
27

. Antonio Gramsci (1891-1937) var mest aktiv inom italiensk 

politik och filosof. Han var aktiv i det kommunistiska partiet och ledde även partiet från 

år 1924 till 1926. Antonio Gramsci togs av Mussolinis regim och fick fängelse i 20 år. 

Han släpptes enbart för sin dödsjukdom och avled därför av hjärnblödning 1937. 

Gramsci hann skriva Quaderni del carcere utkom efter andra världskriget. I boken kan 

man läsa om hegonomi, om det civila samhället, de utbildade, den moderne härskaren 

(fursten) med mera. Hans verk har fått ett stort värde för kommunism i Italien. Man kan 

läsa hans verk i fyra delar på svenska En kollektiv intellektuell från 1967
28

. 

 

Med det menar Winant också att det är nära knutet till makt och ordning i mänskliga 

samhällen. Man kan idag observera att i Afrika så har sönderdelningen av Apartheid och 

dess ersättare av något lite mer ”amerikanskt”. Kommer African National Congress 

(ANC) mål ”icke rasism” att bevisa det overkliga? Winant använder sig mycket av 

”racial formation theory” och kan översättas med rasmässig bildande teori. Den här 

teorin används mest när man analyserar samtida eller nutida rasmässiga fenomen med 

sitt synsätt på herravälde. 
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Vidare kan man läsa om hur Howard Winant påpekar att det tills nyligen förutspåddes 

att ras var på väg att försvinna som kategori. Liberalism, marxism och modern 

nationalism förväntade sig att andra klassificeringar skulle ersätta ras som till exempel 

klass eller nation. Men så blev det inte. Ras behåller sin betydelse i politik, kultur men 

också i vardagsliv och andra politiska ideologier sönderfaller bort men också med att 

migrationsströmmarna från fattigare till rikare länder i nutiden som ju (tyvärr) ibland 

har förstärkt rastänkande ibland. 

 

Winant förnekar att ras skulle vara en ideologisk konstruktion eller någon sorts falskt 

medvetande som prackats på folk av politiker, präster och slavhandlare. Ras har en 

betydande roll i människors tänkande under 500 år och det har därför betytt mycket. 

Trots det så finns det egentligen inte någon vetenskaplig forskning som talar för att 

människor skulle vara olika på grund av hudfärg eller etnisk tillhörighet. 

Howard Winant menar istället att idén med ras har tre kategorier. De tre kategorierna är 

följande: 

1. Samtida politiska förhållanden- meningen med ras förnyas ständigt i det 

nuvarande. 

2. De geografiska ramarna för ras vidgas ständigt med globalisering, vilket 

leder till större och mer globala gemenskaper vilket inkluderar rasässiga sådana. 

3. Tildslinjen- den europeiska civilisationen började expandera för 500 år 

sedan och verkningarna har varit så djupa att de fortfarande sitter i. Man kan inte 

så lätt göra sig av med historien. 

Dessa kategorier hjälper oss förstå ras och hur det har influerat den utveckling som 

sedan skett genom historien fram till idag. 

 

I boken Den svarta revolutionen från 1969 så kan man bland annat läsa om hur svarta 

människor blev behandlade i Amerika. Rasism försöker sätta en speciell ras över andra 

raser. Med rasism vill man försöka kontrollera eller ibland bestämma över andra 

människor. Den används för att förtrycka, förnedra samt utnyttja andra människor för 

egen vinning. Golstone skriver att vid 1900 talet fanns det ungefär 88 00 000 svarta 

människor i USA. Av de 88 00 000 befann sig i Södra USA. Booker T. Washington var 

talesman för de svarta människorna. I den södra delen av USA så hade inte svarta 

människor ingen rösträtt och de svarta var förtrycka av de vita över hela landet. Den 
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ekonomiska situationen var inte bra alls vilket ledde till att Booker bildade något som 

kallades för ”National Negro Business League och var en handelskammare för svarta 

människor. Handelskammaren skulle hjälpa svarta människor strävan och förhoppningar 

från fattigdom till ett bättre liv.  År 1915 hade man flera lokalavdelningar i flera distrikt 

men svarta människor lyckades ändå inte bra i olika affärer. Golstone menar att Booker 

var en sorts ambassadör för de svarta människorna i USA. 1901 blev Booker bjuden till 

Vita Huset av den dåvarande presidenten Theodor Roosevelt. Inbjudan fick flera 

kongressmän från sydstaterna att bli arga. Det fanns flera svarta människor som inte 

gillade Booker. År 1906 skrevs det om Booker New York Times att han har gjort 

relationerna mellan svarta och vita i södra USA har blivit värre med sin politik. Booker 

misshandlades svårt av Henry Ulrich år 1911. Anledningen till överfallet var att Ulrich 

hade sett Booker gå in i ett hyreshus som Ulrich älskarinna bodde i. Bookers anmälan 

till domstolen togs inte i upp mot Ulrich. Wyatt från Belleville mördades år 1912. Sättet 

som Wyatt mördades på var att man hängde upp honom vid en telefonstolpe på torget, 

lynchad. Medan kroppen fortfarande hade ryckningar så tändes det en brasa vid offrets 

fötter. Det började brinna och då skars Wyatt ner. Det hälldes fotogen på honom. Wyatt 

slängdes sedan in i elden igen. Man hörde Wyatts stönande av smärtan då publiken 

började störa sig på allt stönande. Pöbeln tillsammans med publiken slängde sig på 

Wyatt med påkar (slagträn) och knivar. När alla såg att kroppen var i små bitar så lät 

man kroppen slukas upp av elden.   
29

 

 

4.1 Tidigare uppsatser 
Nutida uppsatser är idag väldigt värdefulla med tanke på forskningens framsteg. Alla 

som vill bidra till forskningen måste först se så att egen forskning inte redan finns. 

Många människor kan ha samma idé om forskning och det är därför viktigt att titta 

omkring på internet samt i DIVA på Linnéuniversitets bibliotek så forskningen inte 

redan finns. 

 

Det fanns en uppsats som kallas för Hatbrott mot personer med afrikansk bakgrund – 

intervjuer om upplevelser och erfarenheter av utsatthet för hatbrott och polisen och den 

är skriven av Petra Bergnor. Det är viktigt att förstå hur utbredd rasismen är mot folk 

med afrikansk bakgrund det är något som lyfts upp i denna uppsats. Saker som att 
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statistik förs för hur mörkhyade människor behandlas, som grupp, och sedan invandrare 

som grupp. Detta är ett klart tecken på diskrimminering då man anser att den kategorin 

diskrimineras till den grad att man måste göra en egen kategori för dem. Ska jag ta bort 

det jag skrivit ur uppsatsen 

Det är viktigt att göra sådan typ av forskning något som även lyfts fram i uppsatsen då 

det är ett väldigt outforskat område.
30

 

 

Dennis Magnusson har skrivit en uppsats om representationer av afrikaner i något som 

kallas för skämtpress.  Det finns ett avsnitt om amerikanska representationer där 

Magnusson hittat studier. Gerarld R Butters Jr har forskat inom stuntfilm från USA. Vad 

Butters kom fram till var att filmerna var rasistiska och att svarta sågs som 

undermänniskor där många negativa bilder sågs på bland annat svarta män. Blackface 

(som jag tidigare nämnt) var vanligt runt 1800 talet. 
31

 

 

Peter Bergwall har skrivit en uppsats som heter Film och verklighet − En studie av 

realism och autenticitet i The Passion of the Christ, Bloody Sunday och Bamboozled. 

Hans d-uppsats handlar om att med hjälp av tre filmer diskutera hur filmskaparna 

skildrar fenomen och historiska händelser genom att använda olika grepp och tekniker 

som ska övertyga publiken om filmernas äkthet. Bergwall menar att även de mest ytliga 

och meningslösa filmerna kan ge uttryck för någon form av ideologi eller åsikt om 

något eller någon. Med detta menar Bergwall att film har makt att påverka individers 

åsikt och syn på specifika händelser. I inledningen hittas också frågeställningen som 

lyder så här: vilken betydelse har realistisk film för vår bild av olika fenomen och 

historiska händelser, för förmedling av ideologi samt hur arbetar filmskapare för att 

övertyga oss? Svaret är att genom att man exemplifierar med strategier och olika sorters 

tekniker som Mel Gibson, Paul Greengrass och Spike Lee använder kan det uppvisas 

hur de övertyger publiken och vinna deras förtroende.  

Bergwall skriver att film kan ha en stark influens på hur människor uppfattar händelser 

och fenomen.
32
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Slutsatser från tidigare forskning handlar om rasism och synen på människor via film. 

Rasdiskurs och hur västerländsk media ser på raser är viktigt att lyfta fram. 

 

4.2 Frågeställningar 
I min uppsats har jag valt att använda mig av två frågeställningar. Mina frågeställningar 

är följande: 

 Vilka stereotyper och dikotomier använder man för att få fram de 

rasistiska budskapen och vad är synen på ras samt rasåtskillnad som bärs fram i 

de två filmerna? 

 Hur anknyter ovannämnda yttringar av hudfärgsrasism till de rasdiskurser 

som förekom i det västerländska och amerikanska samhället vid filmernas 

årgång? 

 

5 Teori 
Jag kommer att använda mig av en teori som heter social representationsteori. Nedan 

finns en förklaring i vilket sammanhang social representationsteori kommer att 

användas i min uppsats. 

 

5.1 Innebörden av social representationsteorin 
Fenomen som inte är bekanta görs bekanta och familjära i ett samhälle genom att man 

accepterar och objektifierar dem.  Obekanta saker accepteras hos människor genom att 

man integrerar dem i deras existerande omvärldssyn. De två baserna objektifiering och 

förankring/fäste är basen av social representationsteori. Objektifiering relateras till 

förankringen/fästet genom att objektifiering hjälper förankringen/fästet att göra ett 

begreppsmässigt plan. 
33

  Vid filmens värld kan man därför acceptera så kallade 

främmande kulturer och folkslag i den västerländska omvärldssynen genom att placera 

de så kallade främmande människorna i en kolonial och rasmässig definierad styrning. 

Den sociala representionsteorin handlar kort och konsist om att människor som delar en 

vardag tillsammans får i sin tid något som kallas för vardagskunskaper. Med 

vardagskunskaper menar jag gemensamma idéer och föreställningar om saker och ting. 

Det är värt att nämna stereotyperna från sidan elva och de typiska karaktärerna är 

synliga i filmen där min teori social representationsteori implementeras. 
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6 Material och metod 
 

6.1 Material 

Min uppsats handlar om rasism och därför är det mycket viktig att vara noga med urval 

av litteratur. Litteratur kan vara skriven av nazister, andra rasistiska organisationer eller 

folk som hatar mörkhyade/vita människor. Jag har i samråd med min handledare 

identifierat två filmer, och att de vid påseende visat sig vara intressanta att använda i en 

komparativ kulturvetenskaplig analys av hur mörkhyade uppfattades vid början av 

1900- tal. Filmerna heter The Birth of a Nation (1915) samt Tarzan the Ape Man (1932). 

Båda filmerna handlar om eller återspeglar relationen mellan mörkhyade och vita 

människor vilket är just det jag skriver om. Filmerna har jag fått tag på genom Youtube 

samt en vän till mig. Filmerna kan relateras till varandra då båda filmerna handlar om 

svarta och vita från Europa, USA och Afrika. En annan punkt att ta upp är att filmerna 

är nära varandra i tiden.  En annan anledning till att jag använt dessa två filmer är för att 

de inte liknar varandra i handling och var de olika filmerna tar sig plats. Med det menar 

jag att den ena filmen handling är i Amerika före och under krig och den andra filmen 

handlar om Tarzan i Afrika. Detta i sig är en stor poäng eftersom det visar hur 

rasrelaterade diskurser slog ut i olika media sammanhang och inte bara i produkter som 

explicit inriktade sig på rasfrågan. 

 

 

6.2 Metod 
Det finns en hel del metoder och mycket material man kan använda till en uppsats. Jag 

kommer att titta på filmerna, skriva vad de handlar om och sedan jämföra dessa i 

analyspunkter. Följande analyspunkter har jag tänkt på och kommer bearbeta: 

1. Hur ser maktförhållande ut mellan vita och svarta? 

2. Hur försöker man framhäva överlägsenheten? 

3. Moralen 

4. Hur använder man historiska scener med mera för att visa synen på 

förhållandet mellan svarta och vita? 

5. Hur kan man se det historiska och det politiska i nuläget genom filmen? 

6. Tvingar sig svarta på vita enligt filmerna? 
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7. Vad för handlingar utför svarta som förstärker bilden av dem som 

underlägsna? 

8. Vilka yrken har svarta i filmerna? 

9. Vilka attribut har de i fråga om klädsel och annan utstyrsel? 

Dessa frågor finns även som bilaga längst ner i uppsatsen. Frågorna kommer att 

besvaras mer ingående i ett kapitel för sig. Mina två frågeställningar: vilka filmtekniska 

grepp använder man för att få fram de rasistiska budskapen och vad är synen på ras samt 

rasåtskillnad som bärs fram i de två filmerna samt hur anknyter ovannämnda yttringar 

av hudfärgsrasism till de rasdiskurser som förekom i det västerländska och amerikanska 

samhället vid filmernas årgång kommer att besvaras med hjälp av ovannämnda 

analysfrågor. Hur kan man analysera film? Jag har valt att titta på filmerna flera gånger 

och analysera med hjälp av ovannämnda analysfrågor och genom att stoppa flera gånger 

i filmen för att skriva ner det jag ser. Kan man analysera ras? Ja, det går att analysera 

ras. Det går att se tydliga rasfördelningar i filmerna. Social representationsteori som 

nämns i teori kapitlet visar på hur man använder film för att trycka ner människor på 

grund av deras hudfärg. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

24 

7 Presentation av filmerna 
I det här kapitlet presenteras filmerna. Den ena heter The Birth of a Nation och den 

andra heter Tarzan the Ape man.  

 

7.1 The Birth of a Nation 1915 

The Birth of a Nation hade premiär 1915 I USA och den handlar om bland annat hur Ku 

Klux Klan uppkom, hur de bedrev sin verksamhet och hur de värvade medlemmar. 

Filmen handlar också om inbördeskriget i USA mellan nordstaterna och sydstaterna. 

Det är en så kallad stumfilm. Man pratar inte i filmen då det förekommer texter som 

förklarar de olika händelserna. David W. Griffith har regisserat filmen men den är 

baserad på två romaner skrivna av Thomas Dixon. Filmen är uppdelad i två delar. Den 

första delen handlar om relationen mellan två familjer i den amerikanska södern och hur 

de lever sin vardag. Den andra delen handlar om inbördeskriget mellan nord och syd i 

Amerika. Kriget började 1861 och höll på i fyra år fram till år 1865.
34

 Tyngdpunkten har 

varit att visa på den vita nord och syd som en stark vit nation. Den andra delen är lite 

mer omtvistad. Enligt filmen så upphör slaveriet och de svarta får vara med i en folklig 

omröstning. Södern invaderas av mulatter som är ättlingar av mörhyade människor 

vilka i filmen framställs som onda med ett djuriskt beteende. De vita i filmen blir 

förtvivlade över invasionen av mulatter och renrasiga mörkhyade människor vilket leder 

till att en av de vita männen får en idé och inspiration när han ser små barn leka med 

lakan. Därefter grundar mannen Ku Klux Klan. Klanen framställs som söderns räddare 

och hjältar. De lyckas ”rensa” sin stad från alla ”hemska” svarta människor och rädda en 

kvinna som hålls i fångenskap av de svartas ledare en elak mulatt. Filmens historia 

stämmer inte alltid med verkligheten vilket gör att trovärdheten inte är den bästa. The 

Birth of a Nation har en stor betydelse för stumfilm även om den har ett väldigt 

omtvistad budskap eller den felaktiga politiska historian. Filmen fick en betydelsefull 

roll i historia för samma år uppstod Ku Klux Klan i USA.
35

  

 
7.1.1 David W. Griffith 

Den första regissören jag kommer att presentera heter David W. Griffith (1875-1948). 

Hans mest kontroversiella film är The Birth of a Nation från 1915. Griffith föddes på 

landsbygden La Grange i staden Kentucky i USA. Griffiths far påverkade honom 

genom att berätta om krig då pappan var överste i förbundsmedlemsarmén. Föräldrarna 

                                                 
34
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hette Jakob Griffith och Mary Perkins Griffith. Efter faderns död så drabbades David 

och hans mor Mary av ekonomiska svårigheter vilket tvingade dem att flytta. Han 

slutade skolan och hjälpte sin mamma med ekonomin och tog därför först jobb i en 

varubutik och sedan i en bokhandel. Som ung hade Griffith drömmar om att jobba som 

pjässkribent. Griffith lyckades dock bara sälja en pjäs till en teater vilket sedan fick 

honom att pröva på skådespeleri och det visade att han hade framgång i det yrket. 

Griffith fick ett tillfälle att visa sin regissör färdigheter när en regissör blev sjuk. Så 

därför fick Griffith en chans och i det resulterade i hans första långfilm The Adventures 

of Dollie. Griffith producerade en till film, Judith of Bethulia. Den första och nu den här 

andra filmen producerade han för Biograph. Griffith tog sina pengar från företaget 

Biograph för att grunda sitt eget bolag. Detta resulterade i Reliance-Majestic Studios 

med managern Harry Aitken. Det första filmen som Griffith producerade var The Birth 

of a Nation från 1915. Den här filmen blev en storsäljare och slog publikrekord. Griffith 

tjänade tio miljoner dollar på filmen. The Birth of a Nation var en av de mest 

kontroversiella filmerna genom tiderna. NAACP (National Association for the 

Advancement of Colored People) protesterade mot filmen när den först kom ut vilket 

man kunde se i alla upplopp i Boston och Philadelphia. I Chicago, Denver, Kansas City, 

Minneapolis, Pittsburg och St Louis så ville man förbjuda visning av filmen. Detta för 

att man ansåg filmen rasistisk och kränkande för mörkhyade människor. Filmen visade 

upp en orättvis bild av svarta människor. 

 

Även om Griffiths framgång av filmen The Birth of a Nation var ett faktum så kunde 

han inte undgå anklagelserna. Anklagelserna handlade om att filmen var för rasistisk.  

Griffith blev förfrågad att hjälpa till med några projekt i slutet av 1930- talet. Ett 

exempel på detta är att han hjälper Woody Van Dyke och Hal Roach. 1948 dog Griffith 

av en hjärnblödning i en lobby på Knickerbocker Hotel i Los Angeles. Han begravdes 

på metodistkyrkans kyrkogård i Centerfield i Kentucky.
36

 

 

7.2 Tarzan the Ape Man 1932 

Tarzan the Ape man från år 1932 heter den andra filmen och den handlar om en man 

som bor i djungeln tillsammans med en grupp apor i Afrika. Mannen som regisserade 

filmen heter W. S Van Dyke och baseras på en novell skriven av Edgar Rice Burrough. 

                                                 
36
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Filmen handlar om en grupp brittiska män som är bosatta i Sydafrika och som vill hitta 

värdefulla tillgångar. En av de rika britternas dotter kommer och hälsar på i Sydafrika. 

Hon är den som får träffa Tarzan först.  Enligt filmen så förstår sig inte britterna på 

sydafrikanerna. Afrikanerna i filmen består av olika stammar som är lättklädda och som 

har utsmyckning i form av färger och smycken i ansikte och kropp samt pilar som 

vapen.  

 

Jane kommer bort sig i djungeln och till sin räddning hittar hon Tarzan som tar väl hand 

om henne. Han förstår dock inte vad hon säger och från början är hon väldigt rädd för 

honom. Efter att få umgås med Tarzan så märker hon att han inte är hemsk och vill 

istället att han ska följa med henne för att bo med människorna. Tarzan går självklart 

inte med henne eftersom aporna är det enda hem han känner till. 

 

7.2.1 Woodbridge Strong Van Dyke Jr 

Nästa regissör hette Woodbridge Strong Van Dyke II och levde mellan 1889-1943. Han 

var direktör i Motion Picture. Dyke föddes i San Diego Kalifornien. Hans far dog när 

Van Dyke bara var en dag gammal. Hans mor var skådespelare så henne följde han på 

olika resor som skådespelare gjorde vid den tiden. Redan då kom han i kontakt med 

filmvärlden och dess olika yrken. Hans första jobb var som en av David W. Griffiths 

assistenter i filmen Intolerance (1916). Van Dyke blev direktör 1917 och började spela 

in flera västern filmer. 1926 så började han på MGM studios (Metro Goldwyn Mayer är 

ett amerikanskt filmbolag) och tog över produktionen av filmen White Shadows of the 

South Seas från år 1928. Under många år ansågs Van Dyke som Metros mest pålitliga 

direktörer med beröm som mångsidig, effektiv och som avslutade sina filmer under 

budget och nästan alltid i förtid. Han fick smeknamnet ”One-Take Woody” för sin 

snabba fotografering. Han producerade filmen Tarzan The Ape Man 1932 i Afrika. 

Filmen som handlar om Tarzan bygger på en roman av Edgar Ryce. Van Dyke hade ett 

rykte att vara lite slarvig bland sina kollegor men trots dessa rykten så var han ändå en 

duktig tekniker som visste hur man skulle få skådespelarna att agera spontant. 

Skådespelare som William Powell, Spencer Tracy och Norma Shearer fick Oscar 

nomineringar tack vare hans ledning. Van Dyke vann pris för bästa regissör för filmen 

Tarzan the Ape Man (1932). Woodbridge Van Dyke var intresserad av politik och detta 

sysselsatte han sig med på sin fritid. Van Dyke begick självmord när han var 53 år efter 
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att ha haft en väldigt tuff kamp med både hjärtsjukdomar och cancer. Han ville inte ha 

någon medicinsk behandling på grund av sin religiösa kristna tro.
37

  

 

 

8 Resultat 
Jag kommer nu att besvara frågorna som fanns i metodavsnittet.  

Maktförhållandet mellan vita människor och svarta människor var orättvist. I båda 

filmerna kan man tydligt se att vita människor har mer makt än svarta människor.  

 Den vita överlägsenheten bland människor framhävs genom att trycka ner svarta 

människor. När det gäller moralen kan man tydligt se i båda filmerna hur man 

framställer svarta människor som ociviliserade i både samhället och sitt sätt att leva. De 

historiska scenerna som finns i filmerna och hur de används för att visa förhållandet 

mellan svarta och vita är både det amerikanska inbördeskriget i ena filmen samt 

plundringen och kolonialismen som britterna genomförde när de åkte till Sydafrika i 

den andra filmen. Det går att se både politiska och historiska perspektiv i nuläget genom 

båda filmerna. Politiken inkluderade till exempel bara vita på den tiden. Historiskt sett 

kan man konstatera att svarta människor blev skeppade över till USA med tvång. Idag 

lever ättlingar till svarta människor som en gång var slavar. En av analysfrågorna 

handlar om svarta människor tvingar sig på vita människor enligt filmerna. Enligt båda 

filmerna är svarta människor inte passande att varken leda politik eller andra viktiga 

positioner i samhället. I till exempel filmen  The Birth of a Nation vinner svarta 

människor valet i en valomröstning. Filmen fortstätter visa hur svarta människor med 

sina slitna kläder och smutsiga skor sätter fötterna på bordet i parlamentet och all 

oordning börjar bli tydligare. En karaktär i filmen som är mulatt visar i flera scener hur 

han är förtjust i en vit kvinna. Han försöker få henne men hon avvisar honom gång på 

gång. I en scen tvingar han sig på henne och där kan man tydligt konstatera hur man 

framhäver svarta och hur svarta ”tvingar” sig på vita. Svarta utför handlingar som gör 

de underlägsna. Tydliga tecken på hur underlägsna svarta är enligt filmen kan man se 

redan från början på både kläder och hygien. Vidare kan man se hur svarta människor 

dansar mitt på gatan som ”fånar” och hur svarta människor lägger sina fötter på bordet. I 

filmen kan man också se vilka yrken svarta människor har. The Birth of a Nation 

använder sig av Blackfaces(= vita skådespelare målade svartai ansikte och på händerna) 

till tjänare, slavar och undersåtar. I filmen som handlade om Tarzan så spelades Tarzan 

av en vit man. När Jane och hennes följe ger sig ut i skogen har de skydd av svarta 
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människor som allt eftersom hamnar i gropar och dör eller helt enkelt försvinner. Det är 

vita som är överordnade och som bestämmer. Sista frågan handlar om klädsel och annan 

utstyrsel. Som tidigare nämnt så ser svarta människor inte välvårdade ut. Svarta 

människor klär sig inte heller i rena och hela kläder. Många av de ser fattiga ut. Vita 

människor däremot har alltid fina kläder och välvårdad hygien.  
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9 Analys 

9.1 Analyspunkterna  

 

Jag kommer nu att analysera filmerna med hjälp av analyspunkter. Analyspunkterna är 

nio stycken och presenteras var för sig som en rubrik. Jag vill återkomma till social 

representationsteorin och i det här sammanhanget representerar det människor av två 

olika etniciteter. I mitt sammanhang handlar det om analys av två filmer som jag nämnt 

ovan. Hur har den vita samt den svarta rasen presenterats i båda filmerna? 

Socialrepresentationsteorin visar hur man konstruerar media och versioner ur livet som 

inte stämmer överens med det ”riktiga” livet. Genom att normalisera en negativ syn på 

mörka genom film kommer samhället acceptera det. Enligt socialrepresentationsteorin 

är fenomen som inte är bekanta görs bekanta och familjeära i ett samhälle genom att 

man objektifierar dem. Tittare av filmen får ett omvärldssyn. Den första frågeställningen 

är vilka filmtekniska grepp använder man för att få fram de rasistiska budskapen och 

vad är synen på ras samt rasåtskillnad som bärs fram i de två filmerna? Den andra 

frågeställningen lyder hur anknyter dessa yttringar av hudfärgsrasismen till de 

rasdiskurser som förekom i västerländska och amerikanska samhället vid filmernas 

årgång? 

 

 

9.2 Hur ser maktförhållande ut mellan vita och svarta? 
 

The Birth of a Nation var intressant på flera nivåer. Den handlar om förhållandet mellan 

svarta och vita. Filmen vill också visa på hur det skulle vara om mulatterna och de 

mörkhyade fick makten. Från början får man se att de vita har makten och att allting 

styrs utifrån deras syn. Rika vita män för styret över svarta och det syns väldigt klart i 

filmen. Ett exempel på detta är hur de behandlar tjänare med flera. Stereotyperna är 

väldigt synliga i hela filmen där tjänarna i filmen passar upp de med högre rang det vill 

säga vita. Svarta i filmen får även ta hand om vitas hundar, katter och andra djur. Svarta 

människor i filmen har ingen akademisk position i samhället eller ett jobb utöver 

slavandet och att ta hand om hushållsarbetet. De får tjäna vita genom att ta hand om 

hushållet, hästarna, bära bagage och passa upp de vita människorna. Man får se att 

svarta i filmen sliter och jobbar hårt på bomulls- plantagerna. Det framkommer mest om 

hur maktförhållandet syns när den vita familjen i söder går förbi en grupp svarta 

människor och hur fadern i familjen ber de dansa för honom och hans familj. En svart 
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man ställer sig upp och börjar dansa så att den vita mannen och hans familj får 

underhållning. Den vita familjen börjar skratta och klappa händerna. Efter det att den 

svarta mannen börjat dansa kommer det flera andra svarta som också börjar dansa och 

det blir en grupp av svarta som underhåller en vit familj vilket kan uppfattas väldigt 

nedvärderande. 

 

 Lydia Brown heter en karaktär, en hushållerska som jobbar för en vit familj och hon är 

mörkhyad. Denna kvinna spelar en viktig roll. Detta för att hon söker uppmärksamhet 

av den vita herren i huset många gånger och i en scen tappar den vita mannen sin hatt 

som han sedan tvingar Lydia Brown, hushållerskan att ta upp. Hon bli ledsen över hur 

den vita herren i huset behandlar henne och visar detta klart och tydligt i en annan scen 

då hon spottar efter att han gått och slänger sig ner på golvet och gråter. Jag vill också 

betona att Lydia är en vit skådespelare som man målat med någon sorts mörk kräm för 

att hon ska bli svart och detta kallas för blackfacing. 

 

Filmen som handlar om Tarzan har ungefär samma sorts maktförhållande som filmen 

The Birth of a Nation. Här syns det dock mer då den vita mannen använder svarta män 

till att bära tunga kistor. En annan överlägsenhet som den vita mannen visar är hur de 

ställer upp svarta människor i led när Jane kommer på besök. Hon får då titta på de 

svarta människorna en och en vilket ger en känsla av att de svarta är som ett museum att 

titta på. När de vita i filmen ska ut till djungeln på äventyr så ser man klart och tydligt 

att de svarta endast får följa med för att återigen bära tunga kistor med mera och för att 

översätta om man nu skulle behöva prata med infödingarna. Makten är väldigt ojämnt 

fördelad mellan de olika raserna. De svarta människorna som får följa med ut på äventyr 

får helt enkelt fungera som underordnad personal åt de vita människorna som bosatt sig 

i deras land. 

 

9.3 Hur försöker man framhäva överlägsenheten? 
 

När det gäller den första filmen som är The Birth of a Nation så kan man se redan från 

början den tydliga överlägsenheten. Svarta böjer sig och skakar hand fint med den vita 

mannen och välkomnar fint resten av familjen. Överlägsenheten är klar och tydlig i hela 

filmen då de svarta inte får någon talan i något och måste bara följa de vitas order. 

Överlägsenheten blir inte lika tydlig då svarta samt mulatter får makten att styra med en 

regering. Det är dock ingen positiv händelse då svarta och mulatter inte styr bra vilket 
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leder till kaos och den vita mannen tar då över. Detta efter att ha sett att svarta och 

mulatter inte klarar av att styra. Det finns överlägsenhet svarta emellan och med detta 

menar jag att vita män låtit utse en svart som kan hålla ordning på resterande svarta. 

Man hade slavar på den tiden och överlägsenheten syntes mest då man skulle hålla 

”ordning” eller bara koll på sina slavar. Plantagerna som de vita ägde var stora och 

därför behövdes det mycket folk som kunde jobba. Svarta köptes till att kunna jobba på 

dessa plantager. I filmen kan man se scener där svarta jobbar på en av plantagerna. Efter 

detta följer en text där man får veta att slavarna får en två timmars paus för att äta vilket 

inte är så rättvist med tanke på att de svarta människorna fick jobba från morgon till 

kväll i stark sol. Svarta användes som ”verktyg” på plantagen. Svarta hade inga 

humanitära rättigheter. 

 

Britterna i Tarzan filmen har övertaget eftersom den del av Afrika som skildras tillhörde 

Storbritannien som koloni under det tidiga 1900-talet. Människorna i Sydafrika lydde 

under den vita mannen under en lång tid. I filmen framhäver man överlägsenheten 

genom att visa hur ociviliserade svarta är. Ett exempel på detta är när man åker ut på 

jakt i djungeln och tar med sig svarta män som hjälp. De övernattar i olika tält och vid 

ett tillfälle kommer en inföding nära tälten och han blir nedskjuten och resterande 

inflödningarna kommer med sina spjut och tittar på vad som hänt med mannen som 

blivit nedskjuten. Britterna visar att de bestämmer genom att försöka skrämma iväg 

resten av stammen. Det syns klart och tydligt i filmen att britterna inte har någon 

respekt för infödingarna då de uppfattas som ”vildar” och ociviliserade. 

 

9.4 Moralen 
 

Att diskutera moral vilket kommer från det franska språket morale och betyder bland 

annat som rör sederna när en grupp individer kunna veta vad man kan göra och inte 

göra.
38

   i en film som The Birth of a Nation är en utmaning. Filmen är inte alltid 

historisk korrekt. David W Griffith som regisserat filmen har med ett avsnitt i filmen där 

han förklarar att filmen inte är rasistisk gentemot mörhyade människor. Griffith menar 

att den här filmen endast är till för information och för att underhålla. Men ändå 

framstår mörkhyade människor som ociviliserade och som människor man inte kan föra 

en civiliserad diskussion med. I filmen försöker man också lyfta upp den vita rasen. 
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Med det menar jag att den vita rasen visas som överlägsen gentemot den svarta rasen. 

Den vita rasen borde få ha makten eftersom det är endast då som samhället går att leva i.  

 

Moralen i filmen är väldigt tydlig: de svarta gör fel och de vita gör rätt samtidigt som de 

försöker få ordning och reda på hela det som svarta förstör. Ett annat budskap är att den 

vita rasen ”räddar” de mörkhyade från det ociviliserade livet de lever och ”lär” dem hur 

man egentligen ska bygga upp och leva i ett samhälle. Den vita rasen försöker ändra på 

de svarta så de gör som vita i Europa eller som Amerika. 

 

Tarzanfilmen har också moralproblem som kan ifrågasättas. Filmen utspelar sig i 

Sydafrika där det från början bodde endast svarta människor och man får se 

infödingarna i deras kläder. Infödingarna målas upp som vildar och som rent av dumma 

människor som inte förstår sig på någon ny civilisation. Moralen blir värre i en scen när 

de vita männen går ut i djungeln och tar med sig ett följe som består av svarta och vita 

människor och där svarta människor skadas men ingen bryr sig utan fortsätter vidare. 

När det istället är en vit människa som skadas då gör hela besättningen allt i sin makt 

för att hjälpa denne. 

 

9.5 Hur använder man historiska scener med mera för att visa synen 
på förhållandet mellan svarta och vita? 

 

De historiska scenerna jag hittar i filmen The Birth of a Nation handlar om det 

amerikanska inbördeskriget som höll på år 1861-1865 mellan nordstaterna och 

sydstaterna i USA. I dessa scener får man se hur svarta kämpa i kriget och hur de dödas. 

Det uppmärksammas endast när vita soldater dör och man får även se hur ledsna 

resterande soldater blir när en av dem dör. De svarta krigar för Amerika och de vita som 

behandlar de mindre bra.   

 

Den andra filmen som är Tarzan the ape man har några annorlunda scener. Detta kan 

man hitta över hela filmen. Men en typisk scen som har historisk betydelse är när en 

ung britt diskuterar med en äldre britt om var man ska hitta de värdefulla elefanterna. 

Redan då började man plundra på värdefulla föremål i landet. Mer historiska scener 

handlar om det hierarkiska förhållande som handlar om vit mot svart som skildras och 
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som var typiskt för kolonialismens epok. Britterna bosatte sig i Sydafrika redan 1809 då 

de erövrade Nederländernas koloni.
39

 

 

9.6 Hur kan man se det historiska och de politiska perspektiven i 
nuläget(år 2017) genom filmen? 
 

The Birth of a Nation handlar om olika perspektiv som hur svarta jobbade för vita, 

politiken inkluderade endast vita samt den vita överheten gentemot svarta. Vid den tiden 

handlade om att få billig arbetskraft till sina plantager men även till sitt hushåll. Billig 

arbetskraft hämtade man från Afrika där mörkhyade människor blev sålda till Amerika 

och slavarna kom oftast med slavskepp. Slavskeppen kunde vara i så dålig kondition att 

människor dog. Maten kunde vara så dålig att det förgiftade människorna på skeppet 

som sedan dog. Slavarna såldes sedan som en vara.
40

   

Slaveri; dels personlig ofrihet, dels ett system för hållande av slavar, med eller utan stöd 

i lagen.
41

 Definitionen av en slav handlar alltså om att en personlig blir frihetsberövad i 

ett land med eller utan stöd av lagen. Amerika hade något som kallas för slavsamhällen. 

Slavsamhällen betyder att slaveriet är grundläggande betydelse för ekonomin.  

 

Historiskt sett har mörkhyade människor kommit till USA genom tvång och än idag kan 

man höra om alla problem mellan vita och svarta. Den här filmen har målat upp bilden 

av att Ku Klux Klan är hjältar och att de räddade den vita rasen från något hemskt. Den 

här filmen öppnade upp möjligheten för Ku Klux Klan att rekrytera folk till klanen men 

också att starta klanen i städer där det inte fanns någon. I filmen kan man se att vita 

skådespelare har målats mörka och därför frågade jag mig själv varför är skådespelarna 

som ska vara mörkhyade inte svarta? 

 

I filmen The Birth of a Nation så finns det många skådespelare. En hel del är vita, några 

är mörkhyade och en del mulatter förekommer också i filmen. Men det finns en grupp 

människor som har målats mörka. En viktig sådan person är hushållerskan Lydia. Hon 

spelar en viktig roll i filmen då man får se lite dumma saker som kvinnan har för sig 

som till exempel att göra herren i huset arg då hon inte lyssnar på honom. Susan Gubar 

har skrivit en bok om varför man målade skådespelare svarta. Boken som Gubar har 
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Goldstone, Robert 1968, Den svarta revolutionen sidan 154 
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författat heter Racechanges: whiteskin, black face in American culture från år 2000. I 

boken kan man bland annat läsa om hur man färgade skådespelare för att framhäva en 

stereotypisk bild av hur en mörkhyad person ser ut och dess beteende. Blackface som 

det kallas för är när en vit människa målar sig svart för att spela den stereotypiska svarta 

människan var mycket populärt vid den tiden och blev en del av bland annat den 

brittiska kulturen. Det var underhållning hos britterna vid den tiden. 

 

Tazan the ape man har inga blackfaces i filmen. De som är svarta i filmen har sitt 

ursprung från Afrika och är därför inte målade. Vid flera tillfällen träffar man på 

urinvånare från Sydafrika och det syns på dem att de härstammar från Sydafrika med 

deras kläder, smink samt smycken i näsan men också i öronen. Varför spelar vita 

skådespelare svarta? 

 

Blackface som jag nämnt innan var en populär akt i bland annat på olika sorters teatrar. 

De stereotyper som spelades i dessa teatrar eller filmer gjorde narr av svarta genom att 

måla sig med mörk färg som ibland var skokräm och måla sina läppar tjocka för att 

försöka porträttera en mörkhyad människa. Detta betraktades som rasistiskt i mitten av 

nittonhundratalet. Den här sortens målning av skådespelare användes i en av filmerna 

som jag valt att analysera och det är som nämnt i föregående fråga The Building of a 

Nation. 

 

9.7 Tvingar sig svarta på vita enligt filmerna? 
 

I filmen The Birth of a Nation så avskaffas slaveriet i den andra delen av filmen vilket 

ger en annan politisk vändning. Slavarna blir fria vilket också gör att de får rösta. Svarta 

vinner valet och får då sitta i regeringen. Regeringen i sin tur består bara av svarta 

människor och enligt filmen så misslyckas dessa svarta människor med sitt uppdrag och 

de vita tar över och återställer landet till det stabila tillståndet igen. Enligt filmen sitter 

svarta människor med sina slitna kläder och skor i parlamentet med fötterna på bordet 

och skojar och dansar istället. Budskapet är tydligt: Svarta ska inte styra för annars blir 

det bara en massa trams i politiken. 

 

 Det finns en skådespelare i filmen som är mulatt och han spelar en ond roll i filmen. 

Den här mulatten har fått i förtroende av sin vita överhet att hålla koll på resten av de 

svarta människorna som jobbar för honom. Enligt filmen så tvingar mulatten sig på en 
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vit flicka som han blir kär i. Den vita flickan besvarar inte mulattens känslor och därför 

låser han in henne för att hon ska tycka om honom. Tjejen lyckas rymma ifrån honom 

och i en annan scen får man se hur hon tar självmord för att inte vara med mulatten. 

Detta är en stark scen. Det är efter den här scenen som den vita flickans bror sitter vid 

en sjö och ser när små barn leker med vita lakan och idén om Ku Klux Klan föds. 

Barnen som leker tar lakan som hänger på tork och jagar varandra som spöken. 

 

Den andra filmen som handlar om Tarzan har också liknande scener. I den här filmen får 

vi se hur svarta tvingar sig på vita i form av våldsamma scener när de vita människorna 

tältar ute i djungeln men också när de väl är långt inne i djungeln. Speciellt den här 

scenen är mycket intressant. Ett gäng mörkhyade pygméer attackerar de vita 

människorna och tar dem även tillfånga. Det hela resulterar till att de vill döda alla vita 

människor men Tarzan kommer och räddar alla från den knipan. Ännu en gång får man 

se hur de svarta målas upp som hemska människor i en tydlig scen.  

 

9.8 Vad för handlingar utför svarta som förstärker bilden av dem som 
underlägsna? 
 

The Birth of a Nation har många scener där svarta människor bildas som underlägsna. 

En stark scen är när svarta dansar på gatan som ”fånar” och det är även då de 

underhåller de vita familjerna som tittar på och skrattar åt de svarta som dansar. Genom 

hela den filmen får man se svarta bete sig på ett ovärdigt sätt genom att till exempel ta 

av sig skorna och lägga upp sina ”smutsiga” fötter på bordet i det rummet som man 

fattar de politiska besluten efter att svarta fått makten. I många scener så får man se hur 

svarta beter sig ociviliserat genom att till exempel deras sätt att leva eller hur de klär sig. 

Med detta menar jag att svarta människor i filmen klär sig i slitna kläder och skor. De 

svarta kvinnorna har inte lika fina klänningar som de vita kvinnorna. Hattar var något 

som många hade på den tiden. Vita kvinnor hade fina hattar medan de svarta kvinnorna 

hade som en hätta på sig. De vita kvinnorna hade vackra smycken och fina frisyrer. De 

svarta kvinnorna däremot hade inga smycken eller något smink. 

 

Svarta män hade också slitna kläder och slitna stövlar. De vita männen hade finare 

kläder, var alltid rakade (i ansiktet) och hade höga fina hattar för att visa sin sociala 

ställning. 
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Nästa film som är Tarzan har många flera scener som sätter svarta människor som 

underlägsna. Genom hela filmen får man se svarta män bära de vitas väskor, kistor och 

göra det jobbet som vita inte vill göra. I den här filmen får inte svarta någon makt 

överhuvudtaget. De är underlägsna i hela filmen och blir aldrig fria. Infödingarna i 

filmen blir någon sorts underhållning för Jane när hon först anländer till Sydafrika. 

Flera gånger säger de i filmen att man måste förändra deras sätt att leva. Ett exempel 

som Jane tar upp är att de inte kan läsa eller skriva. Hon vill också att de ska ta på sig 

mer anständiga kläder. När man tittar på hela filmen så får man som tittare en känsla av 

att Jane bara ”klagar” på hela det Sydafrikanska sättet att leva. 

 

9.9 Vilka yrken har svarta i filmerna? 
 

The Birth of a Nation använder svarta och Blackfaces till att ha yrken som tjänare, 

slavar, underåtar med mera. Mörkhyade samt mulatter har de värsta yrkena och de 

tvingas göra de sysslor som vita inte vill göra. De mörkhyade får alltid passa upp de vita 

människorna i filmen. Detta markeras mycket tydligt i början av filmen då man ser att 

de som jobbar i huset är mörka. Den som kör vagnen det vill säga kusken är mörkhyad 

samt de som jobbar i plantagerna var mörkhyade. Yrkena var också fördelade enligt kön 

och med det menar jag att de som jobbade i hushållet var kvinnor och de som jobbade 

med transport eller plantage var män. De svarta människorna får inte heller någon 

respekt av de vita vilket medför rädsla för de svarta. Svarta är alltid rädda för sina 

”herrar” och detta syns i alla möjliga scener. De vita missbrukar många gånger sin makt 

med att förnedra eller skratta åt svarta. 

 

Den andra filmen var inte lika tydlig med dess yrken. Tarzan spelades av en vit 

skådespelare (Johnny Weissmuller) och kvinnan som spelade Jane var också vit 

(Maureen O’Sullivan). Janes pappa var också vit och även pappans kollega var vit. Alla 

dessa nämnda vita människors yrke var att hitta värdefullt material i skogen. De svarta 

hade yrken som slavar samt infödingar. Ingen av de svarta hade något ”riktigt” yrke om 

man nu ska uttrycka sig på det viset. De svarta hade alltid en vit som överordnad och 

som befallde de att utföra olika sysslor eller liknande. Jobben som svarta människor 

hade i Tarzan- filmen liknar mycket de jobb som svarta hade i den första filmen The 

Birth of a Nation från år 1915. 
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9.10 Vilka attribut har de i fråga om klädsel och annan utstyrsel? 
 

Jag har tidigare nämnt lite om hur de olika raserna klär sig. The Birth of a Nation hade 

de vita kvinnorna vackra sofistikerade klänningar och männen stiliga män för adelsmän 

eller ännu rikare klädsel. Kvinnornas klänningar samt hattar visade hur mycket pengar 

de hade så på den tiden var det viktigt att ha så fina klänningar som möjligt. De vita 

kvinnorna har svarta hushållerskor som bär slitna kläder. När Ku Klux Klan uppstod så 

hade man på sig vit klädsel som kvinnorna sydde. Kvinnorna sydde KKK: s klädsel av 

vita lakan. Klädseln täckte männens ansikte också. De svarta männen hade oftast kläder 

som var sönder eller utslitna. De hade även skor som var utslitna eller rent av för gamla. 

De svarta kvinnorna hade på sig en tjänsteflickas kläder eller i vissa fall väldigt enkla 

kläder som visade att de var fattiga eller underlägsna. Många gånger kunde man även se 

att de svarta kvinnorna hade söndriga kläder. Raserna skildrades väldigt väl i kläderna. 

De vita hade alltid finare kläder på sig. Vid några scener kunde man se hur de vita fick 

sälja sina kläder när kriget bröt ut men ändå såg de bättre ut än alla svarta kvinnor i 

filmen. 

 

I filmen som Tarzan är med i så har han på sig en bit tyg som täcker hans könsdelar. 

Jane och hennes pappa har på sig kläder som passar sig i djungel. Det vill säga byxor, en 

skjorta och en tröja över. De är stiligt klädda. Detsamma gäller mannen som blir kär i 

Jane och som är Janes fars kompanjon. De svarta människorna i filmen har väldigt enkla 

kläder och ibland har männen bar överkropp. Infödingarna har sina speciella kläder som 

täcker könsdelarna och de svarta pygméer bär liknande kläder. Även här ser man 

skillnaden mellan raserna i dess klädstil. De mer ”civiliserade” har skjorta och beiga 

byxor medan de ”ociviliserade” bär endast något litet tygstycke över sina privata delar. 
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10 Analys  
Jag vill återkomma till Gustafsson och hans bok En fiende till civilisationen där han 

använt sig av receptionsanalys. Mottagandet av båda filmerna är självklara. Mörka i 

USA och Sydafrika bör inte syssla med politik. De är varken kapabla att styra i Amerika 

eller i sitt eget hemland. Svarta ska jobba med bland annat med städ samt uppassning av 

vita. Jag och alla andra som tittar på filmen är mottagare. Vi ser på film där olika 

skådespelare har en roll. Regissörerna vill sända ett budskap. Budskapet i dessa filmer 

är självklara. Svarta människor borde endast vara slavar och göra det jobbet som inte 

vita vill göra. Synen på hur svarta människor agerar när de väl får makten och bildar 

regering i filmen The birth of a Nation (1915) är oroväckande. Männen har på sig slitna 

kläder och är ovårdade. Vid en scen får man  se att de tar av sig sina skor och sätter 

fötterna på bordet. Mina två frågeställningar var följande: 

 Vilka filmtekniska grepp använder man för att få fram de rasistiska budskapen 

och vad är synen på ras samt rasåtskillnad som bärs fram i de två filmerna? 

 Hur anknyter dessa yttringar av hudfärgsrasismen till de rasdiskurser i det 

västerländska och amerikanska samhället vid filmernas årgång?  

Olika filmtekniska grepp används för att få fram de rasistiska budskapen. Exempel på 

detta är väldigt tydligt i filmen The Birth of a Nation där idén om att täcka sig med vitt 

lakan för att skydda sin identitet föds i samband med att en ung kille ser barn leka med 

stora vita lakan. Filmen användes för att sedan rekytera folk till Ku Klux Klan.  

 

Hudfärgsrasismen var väldigt tydlig när man såg skådespelare som målat sig själva 

mörka för att spela en speciell karaktär. Människor med märk hudfärg hade en låg 

position i samhället vid den tiden och båda filmerna visade detta klart och tydligt. 

Mörka människor hade de tuffaste jobben och väldigt slitna kläder.  

 

Mina två frågeställningar handlar om ras och hur de via film lyfts upp och vill påverka 

mottagarna det vill säga vi som tittar på filmerna. Båda frågeställningarna besvarades 

genom att fastställa hur rasismen tydligt pågick i hela filmen med nedvärderande scener 

gentemot mörkhyade och hur man inte kan lita på att de kan ta hand om samhället eller 

människorna i samhället.  

 

De fyra perspektiven som Carina Tigervall har skrivit om i sin avhandling: en kritisk 

inställning till självklar kunskap, historisk och kulturell specificitet, samband mellan 
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kunskap och sociala processer samt samband mellan kunskap och social handling finns i 

båda filmerna som jag analyserar.  

 

Alla stereotyper som Harry M. Benshoff nämner i sin bok finns med i filmerna. Till 

exempel Uncle Tom karaktären och hans fru Mammy. Mammy brukar vara en 

överviktig mörk kvinna som tar hand om de vita barnen i hushållet. 

Min teori social representationsteori handlar om fenomen som inte  är bekanta görs 

bekanta och familjära i ett samhälle genom att man accepterar och objektifierar dem. 

Filmerna gjordes i början av 1900 talet och vid den tiden accepterades de av 

mottagarna. På den tiden var detta vanligt. I båda filmerna kan man se att det är 

”normalt” att behandla mörkhyade människor som om de inte var lika värda som vita 

människor.  

   

10.1 Jämförande analys 
Jag har använt mig av film. Att analysera film och sedan komma fram till det dolda 

budskapet kan vara knepigt med tanke på att vi människor uppfattar film på olika sätt. 

Jag har valt att använda mig av social representationsteorin som har hjälpt mig att 

komma fram till att filmerna är rasistiska. Filmerna representerar en ”verklighet” som 

inte stämmer. Detta är tydliga exempel på att den rasism som förekom på dåtidens vita 

duk direkt återspeglar koloniala och rasmässiga attityder i det nordamerikanska och 

brittiska samhället vid de första decennierna av 1900 talet.  

 

The Birth of a Nation (1915) samt Tarzan the ape man (1932) är två filmer med ungefär 

samma budskap vilket jag nu kommer att redovisa i följande text. Filmernas likheter 

kommer jag nu analysera. Följande två budskap var tydliga i filmerna: 

 Samhällsklasser 

 Orättvisa. 

Social representationsteorin(acceptans och objektifiering) som jag har nämnt innan har 

en stor betydelse för resultatet. Analysen som jag nu kommer att gå in lite djupare på 

har hjälpt mig att förstå hur det hela ligger till. Den här teorin har använts till att förklara 

det sociala mellan två olika raser i en film. Social representationsteoriförklarar 

objektiveringen och förankringen av svarta samt vita människor i filmerna och vilka 

relationer de har till varandra, samhället och vilka klasser de tillhör. Filmerna 
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representerar mest politik och rasism i flera scener i filmerna vilket väcker en hel del 

tankar för den som tittar. 

 

10.2 Samhällsklasser 

Samhällsklasserna i filmen The Birth of a Nation syns väl. En grupp människor är rika, 

det finns fattiga vita människor, mörkhyade människor och mulatterna som är halv vita. 

Den sistnämnda gruppen (mulatterna) räknas som svarta även om de har en vit mamma 

eller pappa. Detta faller också in i den amerikanska/västeuropiska rasdiskursen- även 

den som bara delvis har afrikanskt blod i ådrorna räknas som svart. ”I motsats till den 

syn som rådde till exempel i Latinamerika ansågs inte rasblandningen var civiliserade 

eller förädlade genom att den svarta kategorin fick mer europeiskt blod”
42

 

De rika människorna har alltid många svarta undersåtar som jobbar hos de i form av 

städerskor. 

 

10.3 Köp och sälj 

De mörkhyade människornas förfäder köptes in till Amerika för att jobba som slavar. 

Sedan har de mörkhyade människorna stannat kvar i Amerika i hopp om att en dag få 

bli en del av samhället. Det fanns några afrikaner som fick möjligheten att flytta tillbaka 

till Afrika men den möjligheten var väldigt liten och till slut hade inte mörkhyade 

människor något val än att stanna i Amerika.
43

 

 

Vilken övervägande ideologi kan man se i filmerna? Svaret är inte enkelt. Det finns 

flera faktorer i filmen som en tittare kan ifrågasätta. Jag har dock sett att rasismen har 

varit den starkaste ideologin i filmerna och att det även är det som får mig som tittare att 

undra hur filmskaparen tänkte. The Birth of a Nation handlar också om hur Ku Klux 

Klan blev till. Filmen beskriver väldigt detaljerat hur man fick idén att använda lakan 

som täckmantel och hur de började rekrytera folk till sin klan. Ku Klux Klan betyder 

(tror man) krets, cirkel eller klan och det kommer från grekiskan. 

 

                                                 
42

Hans Hägerdal,  handledning 
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Howard Winant har skrivit en bok som heter Racial Conditions som handlar om hur ras- 

frågan tas vid i Amerika. Winant är lärare i sociologi vid Temple University. I hans bok 

kan man läsa om hur annorlunda 1900- talets Amerika såg ut än vad vi kan se idag år 

2012. Vid den tiden var det inga krig men arvet efter slavarna fanns fortfarande kvar. 

Barnbarn till slavarna fick fortsätta sina förfäders kamp mot frihet.  Idag kan man 

fortfarande se mörkhyade människors kamp mot frihet i till exempel områden i Amerika 

där den vita rasen är en stor majoritet. Många amerikanska filmskapare har gjort filmer 

på senare år som handlar om hur arvet efter slavarna fortfarande lever ett svårt liv med 

en instinkt att försöka överleva dagen. 
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11 Sammanfattning 
 

Båda filmerna från början av 1900 talet hade rasistisk syn. Specifikt filmen The Birth of 

a Nation från 1914. Den sistnämnda filmen hade ett syfte och det var att visa hur dåligt 

det skulle bli om svarta fick styra samhället men också att rekytera till organisationen 

Ku Klux Klan. Människor och hela samhället vid 1900 talets början accepterade dessa 

filmer. Vid den tiden var inte dessa två filmer rasistiska. 
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12 Hur kan jag använda min uppsats i undervisningen för 
gymnasieskolan?  
Den svenska gymnasieskolan har en tydlig kursplan över vad man ska studera i historia. 

Det centrala innehållet i kursen Historia 1a1 (och omfattar 50 poäng för en 

gymnasielev) handlar om att bland annat läsa om europisk perspektiv. Forntiden, 

antiken, medeltiden, renässansen och upplysningstiden är en del av det som ska 

behandlas av undervisningen. Läraren ska även undervisa i demokrati under 1800- 1900 

talet och vilka globala förändringar och händelser. Exempel som tas upp i kursplanen är 

migrationen, fredssträvanden, resursfördelning samt ökat välstånd. Mänskliga 

rättigheter, jämställdhet, kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter är också 

aktuella för kursplanen. Som historielärare måste man ha i åtanke att undervisa i hur 

historiskt källmaterial ska användas och hur det speglar människors roll i till exempel i 

politiska konflikter, kulturella förändringar eller hur de båda könen (kvinnor och män) 

förändrar sin situation eller någon annans. ”Olika perspektiv utifrån till exempel social 

bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet.”
44

 Viktigt att notera är att det kan 

finnas elever i klassrummet som har olika social bakgrund samt etnicitet vilka kan bidra 

till en intressant undervisning. 

 

”Identiteten har ingen adress med utsatt gatunummer.”
45

. Det är viktigt att eleverna kan 

sin historia för att inte hamna i en identitetskris. Vilka var slavar och varför blev de 

slavar? Detta är en vanlig fråga som elever frågade sin lärare vid flera tillfällen under 

mina praktiker. Det är viktigt att inte bara svara ett kort svar att man behövde billig 

arbetskraft och därför utnyttjade man en hel del människor från kontinenten Afrika. 

Jag som pedagog måste följa det precis som alla andra pedagoger. I all undervisning i 

historia ska man läsa om slavarnas historia från Afrika. Man kan starta ett tema som kan 

heta ”Slavarna från Afrika” och då kommer jag föreläsa om hur man behandlade svarta 

och hur de togs från sina länder i Afrika, varför man använde de som slavar och så 

vidare. Jag kan också visa en liten filmsnutt av båda filmerna som jag har titta på och 

låta de skriva en analys. Analysen behöver inte vara så lång utan det viktiga är att man 

förstår filmernas budskap. Det här tema- arbetet kan pågå i 4 veckor och i slutet kan 
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man samla allt i ett arbete där eleverna får träna på att stå framför sina klasskamrater 

och redovisa. På så sätt får jag med muntligt framträdande också.  

 

Ett annat alternativ är att eleverna får göra en egen film som kan vara ungefär fem 

minuter lång. Många elever har högteknologiska telefoner som de använder till bland 

annat olika sociala medier. Att utnyttja elevers telefoner tycker jag är ett perfekt sätt att 

framföra en rolig undervisning. Jag kan betygsätta eleverna utefter hur mycket energi de 

har lagt på filmen med till exempel utklädnad och bakgrund (teaterliknande). 

 

Avslutningsvis vill jag betona det viktiga med att prata om rasism i skolan då detta är ett 

pågående ämne. Rasismens historia i Europa är intressant, nyttigt och det är viktigt som 

pedagog att lyfta fram det. Den svenska skolan består av mycket olika sorters 

människor från flera länder. Det är viktigt att vi respekterar varandra oavsett hudfärg, 

religion, politisk bakgrund och så vidare. Den svenska skolans uppdrag är att uppfostra 

människor till att bli goda medborgare. Jag vill lära eleverna att Sverige och världen är 

en plats för alla människor och att vi alla är födda fria. Medmänsklighet är en del 

av min vision och det är en vision jag inte tänker eller vill släppa. 
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13 Avslutande diskussion 
Frågan som jag nu har ställt mig är vad har jag åstadkommit under hela den här 

uppsatsen har varit vad jag har gjort för något? Vad har jag skrivit och hur ökar det vår 

kunskap? För det första så har jag tittat på två filmer från början av 1900-talet som inte 

många känner till och det är viktigt att människor får veta hur filmer målade upp den 

negativa bilden av svarta människor. För det andra så började jag se det ”dolda” 

budskapet som jag nu förstod var att de mörkhyade människorna i filmen, inte var 

civiliserade eller några bra medborgare i samhället och explicit eller implicit saknade 

det människovärde som tilldelades den egna vita gruppen. För det tredje så gick jag in 

på djupet för att forska kring de åren för att försöka förstå varför man gör en sådan film 

om människor som har mörk hy. Mitt enda svar är rasism. Många vita människor i 

början av 1900-talet tyckte inte om mörkhyade personer och ville endast ha mörka för 

att de ska jobba som slavar. Man nedvärderade helt enkelt svarta. Varför det var så kan 

man endast veta genom att intervjua personer från det året eller läsa och analysera 

texter, brev, artiklar, böcker och rapporter från den tiden. Social represenationsteorin 

som jag har använt mig av till den här uppsatsen hjälpte mig att förstå en hel del. Svarta 

människor presenterades på ett helt annorlunda sätt än vad det egentligen är. Att svarta 

var så ociviliserade vet jag numera med hjälp av både min studie och vad jag har läst i 

olika böcker samt vad jag har läst om på Internet. 

 

 Jag kan dock inte mena att alla människor i Amerika hatar svarta men arvet efter 

slavarna finns kvar och barnbarnen till de flesta slavarna lever idag inte ett humant lit i 

Amerika. Alla mörkhyade människor är inte fattiga eller kriminella (såsom media målar 

upp det). 

 

Andra faktorer som också spelar roll handlar om politiken. Politiken har självklart 

förändrats sen 1915 samt 1932 (när filmerna kom ut på bio) men efter alla dessa år kan 

vi fortfarande inte se att svarta människor har lika värde som en annan vit människa. 

Det jag har kommit fram till i min forskning är bland annat att dessa två filmer jag sett 

nedvärderar de mörkhyade människorna och att de målar upp en bild av dem som inte 

stämmer. Rasdiskursen gick hem och det ifrågasattes inte. Folk accepterade 

rasåtskillnaden där de svart befann sig på lägre nivå än de vita. Efter andra världskriget 

så började människor att ifrågasätta rasåtskillnaden. Filmerna illustrerar vidden av 



  
 

46 

rasdiskursen som fanns före andra världskriget, rasismen fanns där då och många 

människor accepterade det. 

 

Filmerna i fråga är väldigt politiska. Med det så menar jag att man vid den tiden förde 

en politik mot de mörkhyade människorna som strävade att tilldela de mörkhyade en 

segregerad och underordnad plats i samhället såväl i Amerika som europeiska kolonier 

att man inte riktigt behandlade dem med respekt eller den humana behandlingen de är 

värda. Att måla upp en bild av att en annan ras är bättre kan resultera i väldiga 

förstörelser för ett helt land. Sydafrika har till exempel många vita människor som har 

valt att stanna efter apartheidtiden. Jag läste historia med en tjej som hade varit 

utbytesstudent i Sydafrika och hon berättade för mig att det finns mycket fattiga 

människor i Sydafrika och att de vita i Sydafrika är de som har mest pengar och lever i 

de finaste områdena i Sydafrika. De vita har också de finaste husen i Sydafrika. 

 

Nu kan man inte dra alla över en kam så ALLA mörkhyade människor i Sydafrika lever 

inte dåligt.  ALLA vita människor i Sydafrika lever inte i de finaste områdena i 

Sydafrika. Men de flesta mörkhyade människorna i Sydafrika får inte leva ett vanligt 

humant liv i sitt eget hemland. Hur kommer det sig? 

 

Jag tror på frihet. En vacker dag kommer de mörkhyade i Sydafrika kunna leva med de 

vita människorna, ett humant liv i frid och fröjd och svarta människor i Amerika 

kommer få den frihet de så länge har strävat efter. Jag tror även att i framtiden kommer 

människor inte bry sig om hudfärg, etnicitet eller religionstillhörighet. Vi kommer alla 

kunna leva på den här planeten tillsammans utan att bry oss om varandras hudfärg, 

religion eller politiska åsikt. Detta är vad jag tror och vad jag hoppas att resten av 

världen vill sträva efter. ALLA människor föds fria. Glöm aldrig det. 
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Bilagor 

Bilaga  Analyspunkter till filmerna 

1. Hur ser maktförhållande ut mellan vita och svarta? 

2. Hur försöker man framhäva överlägsenheten? 

3. Moralen 

4. Hur använder man historiska scener med mera för att visa synen på 

förhållandet mellan svarta och vita? 

5. Hur kan man se det historiska och det politiska i nuläget genom filmen? 

6. Tvingar sig svarta på vita enligt filmerna? 

7. Vad för handlingar utför svarta som förstärker bilden av dem som 

underlägsna? 

8. Vilka yrken har svarta i filmerna? 

9. Vilka attribut har de i fråga om klädsel och annan utstyrsel? 

 


