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ABSTRACT 
Bjelkenbrant, Pernilla, 2006: ANC-galan i Göteborg 1985: en analys av sången Soweto som politisk 
mobilisering (The ANC gala in Gothenburg in 1985: an analysis of the song Soweto as a means of 
political mobilisation)  
 
The political scientists Abdul Karim Bangura, Ove Nordenmark and Tor Sellström, all believe that 
there, during the 1980s, existed a strong and unified “Swedish” attitude against the South African 
apartheid system, and Sellström points out that this position had a strong anchorage in the ANC gala in 
Gothenburg in 1985. Over the past few years, singing has been identified as playing a crucial role in 
the struggle against apartheid. The aim of this study is twofold: firstly it presents a comprehensive 
discussion on how song is generally considered a tool of political mobilisation, secondly it discusses 
how that process can be applied to the ANC-gala. Consequently, the theoretical discussion constitutes 
the initial part of the study. The purpose of this study is to explore how Mikael Wiehe’s lyrics Soweto, 
as a representative of the songs that were performed during the gala, mobilised support for the ANC 
within as well as outside the Swedish solidarity movement, and how Soweto contributed to creating 
and consolidating a unified attitude towards apartheid – an attitude that went beyond those different 
opinions on apartheid that existed in the Swedish debate. 

Starting out from the work of the historians Kim Salomon and Håkan Thörn, as well as the 
political scientist Immanuel Wallerstein, the study shows how the ANC-gala relates to the Swedish 
solidarity movement and the African National Congress (ANC). Explaining the gala as an area of 
definition processes and social interaction within which there are constantly created or defined more or 
less embracing identities, and thereby regarding the gala a collective sympathiser with the potential to 
strengthen the opinion for the Swedish solidarity work against apartheid, it is possible, when adding 
the political scientist Mark Mattern’s study, Acting in Concert: Music, Community, and Political 

Action, to create the theoretical framework needed to accomplish the second part of the study.  
In the initial study it is stated that song mobilises politically by telling stories about the past. 

Song works as a communicator and creator of identity as the author of a song integrates in it common 
experiences. To explore Soweto from that point of view there are developed a few questions that 
together provides us with the answers to what history Soweto presents, and how that history is being 
presented.  

In the latter part of the study it is stated that it is possible for a number of groups to identify with 
the past that is being presented in Soweto, and even though it appears how the song has the capacity to 
split common identities – that it debates divergent interests – it also becomes evident how it brings 
those same groups together in their various strives for an existence in peace. The reason for this seems 
to be the fact that Soweto presents universal concepts that everybody, no matter what affiliation or 
extent of knowledge in the apartheid issue, can relate to. This way, Soweto appeals to advocates as 
well as opponents of apartheid, in South Africa as well as in Sweden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 
1. INLEDNING................................................................................................................................. 1 
 1.1 Syfte ....................................................................................................................................... 1  

1.2 Disposition............................................................................................................................. 2 
1.3 Tidigare forskning och frågeställningar................................................................................. 2 
1.4 Källor ..................................................................................................................................... 5 
1.5 Avgränsning och metod ......................................................................................................... 6 

 
2. BAKGRUND................................................................................................................................. 7 

           2.1 Apartheid ............................................................................................................................... 7 
 2.2 Den Afrikanska Nationalkongressen (ANC) ......................................................................... 8 

 2.3 Det svenska stödet till ANC................................................................................................. 10 
 2.4 ANC-galan i Göteborg 1985................................................................................................ 11 
 
3. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER ................................................................................... 12 

3.1 Sociala rörelser .................................................................................................................... 13 
3.2 Befrielserörelser som sociala rörelser .................................................................................. 15 
3.3 ANC-galan som en kollektiv aktör i en vidare befrielserörelse........................................... 16 
3.4 Kultur och musik som politisk mobilisering........................................................................ 18 
3.5 Musiken som historieförmedlare och historisk källa ........................................................... 21 
3.6 Vilken historia lyfts fram i Soweto och hur lyfts den fram? ................................................ 22 
 3.6.1 Konfrontativa aktioner eller protestmusik.................................................................. 23 

3.6.2 Avsiktliga aktioner ..................................................................................................... 23 
3.6.3 Pragmatiska aktioner .................................................................................................. 24 

 
4. EN ANALYS AV SOWETO SOM POLITISK MOBILISERING......................................... 25 

4.1 Soweto som en konfrontativ aktion...................................................................................... 25  
4.2 Soweto som en avsiktlig aktion............................................................................................ 29 
4.3 Soweto som en pragmatisk aktion........................................................................................ 31 

  
5. EN DISKUSSION KRING SOWETO SOM POLITISK MOBILISERING......................... 37 

5.1 Soweto som en konfrontativ, avsiktlig och pragmatisk aktion............................................. 37 
5.2 Soweto som historieförmedlare............................................................................................ 39 

 
6. SLUTSATSER............................................................................................................................ 42 

6.1 Hur mobiliserade Soweto stöd för ANC såväl inom som utom den svenska 
solidaritetsrörelsen, och hur bidrog Soweto till att skapa och befästa en enad  
hållning mot apartheid – en hållning som överskred de meningsskiljaktigheter 

 som existerade i den svenska debatten? .............................................................................. 42  
 
7. SAMMANFATTNING .............................................................................................................. 43 
 
8. KÄLLOR OCH LITTERATUR ............................................................................................... 45 

 

 
 



 1 

1. INLEDNING 

1. 1 Syfte 

Det är nu drygt ett decennium sedan Sydafrika blev en demokrati. Demokratin är resultatet av en lång 

befrielsekamp, vars aktörer hör hemma i en rad olika organisationer och länder. Främst kanske 

kampen associeras med den Afrikanska Nationalkongressen (ANC) – en befrielseorganisation som i 

processen omformats till ett politiskt parti och som i valet 1994 vann en jordskredsseger som med god 

marginal säkrade partiets plats i den nya regeringen. Tidigare forskning har behandlat ANC:s 

ekonomiska och socio-politiska verksamhet under 1900-talet,1 men på senare tid, och framförallt i 

samband med att demokratin firade tioårsjubileum, uppmärksammades befrielserörelsen även ur ett 

kulturellt perspektiv. Regissören Lee Hirschs dokumentär Amandla! A Revolution in Four-Part 

Harmony berättar om hur de sydafrikanska frihetssångerna, genom att generera mod, styrka och 

handlingskraft, spelade en viktig roll i kampen mot apartheid,2 och i en kommentar till filmen skriver 

journalisten Irvin Khoza om hur ”songs shaped deep emotions into brave feats that turned mere 

mortals into extraordinary heroes”, och om hur filmen ”documents how the desire to be free, in song, 

can conquer even the mighties”.3   

I den här studien ska jag försöka ta reda på vad det är i sången som påverkar och hur denna 

påverkan ser ut. Intresset riktas här mot det svenska solidaritetsarbetet till stöd för ANC, och i fokus 

står ANC-galan i Göteborg 1985 – en musikalisk aktion som statsvetare Tor Sellström menar spelade 

en avgörande roll i den svenska mobiliseringen till stöd för ANC.4 Då det saknas tidigare forskning 

kring hur ANC-galan, som en musikalisk aktion, fungerade som politisk mobilisering, har jag för 

avsikt att först, på ett mer allmänt plan, ta reda på hur sång fungerar som ett verktyg för politisk 

mobilisering, och sedan, mer konkret, ta reda på hur den processen kom till uttryck under ANC-galan, 

närmare bestämt i sången Soweto. På så sätt kommer de teoretiska resonemang utifrån vilka jag 

diskuterar ANC-galan att utgöra en del av studien. Syftet med den här uppsatsen är alltså att, genom 

en analys av sången ”Soweto”, ta reda på hur sång användes som politisk mobilisering till stöd för 

ANC  under ANC-galan i Göteborg 1985.  

 

 

                                                
1 Se t ex: Encyclopedia of Conflicts Since World War II, som innehåller Ciment, J. South Africa: Anti-Apartheid 

Struggle, 1948-1994 (Chicago: Fitzroy Dearborn, 1999); Walsche, P. The Rise of African Nationalism in South 
Africa: The African National Congress, 1912-1952 (London: C. Hurst & Company, 1970); Jacobs, A. Social 

Mobilisation and Political Participation: The Gold Coast and South Africa:1900-1950 (opublicerad avhandling, 
Stanford University, 1999); Feit, E. South Africa: The Dynamics of the African National Congress (London: 
Oxford University Press, 1962); Sechaba, T. Stephen, E. Comrades against Apartheid: The ANC and the South 

African Communist Party in Exile (London: James Currey; Indianapolis: Indiana University Press, 1992); 
McKinley, D. T. The ANC and the Liberation Struggle: A Critical Political Biography (London: Pluto, 1997); 
Dubow, S. The African National Congress (Stroud: Sutton, 2000) 
2 Hirsch, L., Amandla! A Revolution in Four-Part Harmony Kwela Productions LTD (2002) 
3 Khoza, I., “Liner notes.” (2002) http://www.amandla.com/soundtrack/notes.php (2005-01-30) 
4 Sellström, T., Sweden and national liberation in Southern Africa. Volume II: Solidarity and Assistance 1970-

1994 (Uppsala: Nordiska Afrikainstitutet, 2002): s. 757ff. 
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1.2 Disposition 

Till att börja med kommer jag att, i kapitel 1, presentera tidigare forskning kring det svenska 

solidaritetsarbetet och i samband med detta ställa upp mina frågor. Eftersom forskningsläget inte ger 

mig några verktyg för att undersöka hur sång fungerar som politisk mobilisering, kommer dessa frågor 

att utvecklas efterhand, och blir därmed, som jag nämnde inledningsvis, en del av själva studien. Efter 

de inledande frågeställningarna presenterar jag den sångtext, Soweto, som utgör källan i 

undersökningen, samt avgränsningar och metod. Därefter följer ett bakgrundskapitel (kapitel 2), där 

jag först introducerar apartheid och ANC, sedan det svenska stödet för ANC, och sist själva ANC-

galan. De inledande frågeställningarna kommer att bearbetas och resoneras kring i ett teoretiskt kapitel 

(kapitel 3), i vilket jag först förklarar hur ANC-galan förhåller sig till ANC och den svenska 

solidaritetsrörelsen, och sedan presenterar sångtexten som historisk källa och historieförmedlare, samt 

redogör för hur sång i allmänhet presenteras som politisk mobilisering. Undersökningen kommer på så 

sätt att utgöras av två delar: i den första delen utvecklar jag frågorna, i den andra (kapitel 4) applicerar 

jag dessa på min analys av Soweto.  Analysen följs av en diskussion (kapitel 5), där jag lyfter fram de 

frågor jag ställt och knyter dessa till de inledande frågeställningarna. I kapitel 6 drar jag mina 

slutsatser och i kapitel 7 sammanfattar jag undersökningen.  

 

1.3 Tidigare forskning och frågeställningar 

Forskning kring det svenska stödet till ANC har utförts av främst statsvetarna Abdul Karim Bangura, 

Ove Nordenmark och Tor Sellström. I sin studie Sweden vs Apartheid: Putting Morality Ahead of 

Profit, undersöker Bangura det svenska solidaritetsarbetet utifrån såväl statliga som icke-statliga 

aktörer, och han menar att det, trots meningsskiljaktigheter kring huruvida svenska företag skulle 

investera och bedriva handel med Sydafrika, fanns ett genuint svenskt stöd för anti-apartheidrörelsen.5 

Bangura konstaterar att Sverige var det första västerländska landet att aktivt ta ställning mot apartheid, 

och med den utgångspunkten undersöker han hur det svenska ställningstagandet, vilket mot bakgrund 

av Kalla kriget inte var särskilt populärt i väst, förhöll sig till den svenska neutralitetspolitiken.6 

Diskussionen är övergripande och inkluderar inte de musikaliska aktiviteterna i det svenska 

solidaritetsarbetet.  

Även Nordenmark menar, i Aktiv utrikespolitik. Sverige – södra Afrika 1969-1987, att det i 

Sverige fanns meningsskiljaktigheter rörande vilken politik som skulle föras gentemot Sydafrika, men 

att debatten kring huruvida den svarta majoritetsbefolkningen skulle stödjas endast rörde medlen, och 

inte målet i sig, d v s målet ”att verka för rasåtskillnadspolitikens avskaffande och majoritetsstyre [ . . . 

]”.7 Den här målsättningen, skriver han, hade ”ett starkt stöd bland de politiska partierna, i 

                                                
5 Bangura, A. K., Sweden vs Apartheid. Putting Morality Ahead of Profit (Aldershot: Ashgate, 2004): s. 117f. 
6 Bangura, baksidetext; s. X. 
7 Nordenmark, O., Aktiv utrikespolitik. Sverige – södra Afrika 1969-1987 (Uppsala: Almqvist & Wiksell 
International, 1991): s. 7. 
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organisationer och föreningar och inom en bred folklig opinion”.8 Liksom Bangura fokuserar 

Nordenmark den svenska utrikespolitiken. De musikaliska aktionerna i Sverige lämnas därhän. 

Vidare forskning kring det svenska stödet till ANC har, genom ett projekt lett av Sellström, 

National Liberation in Southern Africa: The Role of the Nordic Countries, resulterat i två volymer 

med titeln Sweden and national liberation in southern Africa. Medan den första boken, Formation of a 

Popular Opinion 1950-1970, diskuterar ursprunget till Sveriges ”involvement with the struggle för 

national independence, majority rule and democracy [ . . . ]” i Sydafrika, ägnas den andra, Solidarity 

and Assistance 1970-1994, åt att diskutera hur stödet utvecklas och tar form. Sellström avser att 

dokumentera och undersöka det såväl statliga som icke-statliga stödet så som detta riktas till ANC och 

andra aktörer i den sydafrikanska befrielsekampen, men han gör inte anspråk på att presentera någon 

djupare analys av desamma. Istället ger han flera uppslag till vidare studier.9  

Vidare forskning, påpekar Sellström, skulle exempelvis kunna ta upp det folkliga stödet, vilket, 

menar han, formligen exploderade under mitten av 1980-talet.10 Bland de aktioner som utfördes under 

den här perioden lyfter han särskilt fram ANC-galan med motiveringen att den satte igång en rad 

kulturaktioner efter 1985 – aktioner som tillsammans med politiska initiativ gjorde att mångas krav på 

en total isolering av apartheidregimen ökade.11 Det som gör ANC-galan intressant i min undersökning 

är att den anses ha varit så betydelsefull i mobiliseringen av svensk allmänhet – att den skulle ha 

manifesterat en existerande svensk sammanhållning i apartheidfrågan, och att den även skulle ha varit 

ett viktigt led i arbetet att stärka denna.12 I enlighet med det syfte som redan presenterats skriver 

Sellström om bakgrunden till galan, om dess initiativtagare och medverkande, och om dess relationer 

till ANC, svenska icke-statliga organisationer, och den svenska apartheidpolitiken. Han förklarar 

galans framgångar med att den byggde broar mellan det folkliga och politiska apartheidmotståndet – 

ett samarbete som kom till uttryck genom den svenska regeringens bidrag på 5 miljoner kronor – och 

han hänvisar till hur ANC:s dåvarande president, Oliver Tambo, refererade till galan vid 

diskussionerna kring det svenska engagemanget under Svensk Folkriksdag mot Apartheid i Stockholm 

21-23 februari 1986:13  

[W]hen the government through Prime Minister Olof Palme decided to raise the funds collected for ANC 
by the cultural workers, it [ . . . ] confirmed that there in Sweden is a great unity concerning apartheid and 
that the invaluable support extended to [the ANC] by the government is an expression of the will of the 
entire Swedish people. [ . . . ] [I]t gives us strength and encouragement [, reflecting] the unity that we, too, 
are pursuing in our struggle.14  

 

                                                
8 Nordenmark, s. 7. 
9 Sellström, (1999) s. 22-25. 
10 Sellström, (2002) s. 757. 
11 Sellström, (2002) s. 766. 
12 Sellström,  (2002) s. 766. 
13 Sellström (2002), s. 766. 
14 Tambo här citerad ur Sellström (2002), s. 766. Ändringarna inom hakparenteserna är mina, förutom de tre 
senare som är Sellströms. 
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Men vari bestod de musikaliska framgångarna? Sellström går inte in på hur musiken inspirerade till 

vidare aktioner, eller hur den bidrog till att ena och befästa det svenska engagemanget till stöd för 

ANC. För att ta reda på hur ANC-galan fungerade som politisk mobilisering kommer jag att fokusera 

själva dess kärna: musiken. Genom att rikta in mig på sångtexten Soweto vill jag undersöka sångens 

politiska potential i förhållande till den svenska publiken, men även i ett mer generellt avseende. Min 

frågeställning är således: 

 

• Hur mobiliserade sången ”Soweto” stöd för ANC såväl inom som utom den svenska 

solidaritetsrörelsen, och hur bidrog ”Soweto” till att skapa och befästa en enad hållning mot 

apartheid – en hållning som överskred de meningsskiljaktigheter som existerade i frågan?  

 

Genom att analysera Soweto hoppas jag kunna dra slutsatser kring hur sång användes som ett verktyg 

för politisk mobilisering i samband med själva galan, men jag hoppas även se hur det är möjligt att, via 

den här metoden, dra slutsatser kring sång som politisk mobilisering mer allmänt. Sellströms böcker 

utgör en värdefull bakgrund i en sådan undersökning, och med ett kulturellt perspektiv som ställer 

ANC-galan i fokus kompletterar min studie tidigare forskning kring det svenska engagemanget i 

kampen mot apartheid.  
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1.4 Källor 

I Soweto utgör verserna soloinsatser där den första halvan av versen sjungs av en artist medan den 

andra halvan sjungs av en annan. På så sätt kommer en rad artister ”till tals” i sången. I refrängerna 

sjungs ”Soweto” unisont i melodin och svaras av en kör som även den sjunger ”Soweto”. Texten ser ut 

som följer:  

 

 

                  Soweto  
    (E. Nyström – M. Wiehe) 
 

vers 1    vers 4 
För varje dröm som skjuts till döds  För varje dröm som väcks till liv 
för varje kvävd och tystad röst  för varje fängslad som blir fri 
blir det svårare att leva   blir det lättare att leva 
För varje hopp som slås i kras  För varje man som fattar mod 
för varje mördad som begravs  som vågar slåss och stå emot 
blir det svårare att andas   blir det lättare att andas 
 
vers 2    vers 5 
För varje tro som spärras in   För varje kvinna som går med 
för varje fånge, ingen minns   för varje barn som börjar le 
blir det svårare att leva   blir det lättare att leva 
För varje orättfärdig lag   Och varje sång som bryter fram 
för varje hugg och varje slag   och ger förhoppningarna namn 
blir det svårare att andas   gör det lättare att andas 
 
vers 3    refr. 
För varje bön som trampas ner  Soweto… 
för varje övergrepp som sker   
blir det svårare att blunda   vers 6 
För varje ögonblick som går   Jag ser en framtid full av liv 
när orättvisorna består   där varje mänska lever fri 
blir det svårare att vänta   och det är lättare att andas 
    Jag ser en mänsklighet i fred  
refr.    där det finns plats för var och en 
Soweto…    och det är lättare att leva 
 
    refr. 
    Soweto…15 
 
 
Den 8 november 1985 släpptes singeln Berg är till för att flyttas/Soweto.16 Syftet med singelsläppet 

var att väcka uppmärksamhet kring ANC-galan, vilken egentligen bestod av två galor den 29 och 30 

november 1985, och att få människor att sluta upp i kampen mot apartheid genom att besöka galan.17  

                                                
15 Soweto http://www.mikaelwiehe.se/samlingsskivor.htm 
16 Berg är till för att flyttas/Soweto, Stockholm, 26 och 27 okt. 1985, Polar Music Studios, 1985 (NS1001, 1985); 
Mikael Wiehe har skrivit texten till Berg är till för att flyttas, musiken är skriven av Tomas Ledin; 
http://www.mikaelwiehe.se/samlingsskivor.htm 
17 Intervju med Mikael Wiehe via e-mail 2005-11-04. 
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Texten till Soweto är skriven av galans initiativtagare, Mikael Wiehe, och musiken är skriven av Eddie 

Nyström. Under galakvällarna framfördes sångtexten Soweto av Wiehe, Eva Dahlgren, Joakim 

Thåström, Anne Lie Rydé, Tommy Körberg, Thorsten Näslund, Dan Hylander, Py Bäckman, Björn 

Afzelius, Sanne Salomonsen, Mikael Rickfors och Mats Ronander. 18 Förutom att Soweto gavs ut som 

singel ingår den, som en av 24 låtar, på en dubbel-LP, ANC-galan: Svensk Rock mot Apartheid (senare 

utgiven i CD-format), som spelades in under galans första kväll.19 Det är det faktum att Soweto är 

skriven och inspelad just för att mobilisera stöd inför själva galan, och i förlängningen ANC, samt att 

den framfördes under galan men också spelades in för en vidare publik under titeln ANC-galan: 

Svensk Rock mot Apartheid, som gör den intressant i den här undersökningen.  

 

1.5 Avgränsningar och metod 

De tids- och utrymmesramar som reglerar uppsatsarbetet gör inte möjligt att undersöka alla de 

musikaktioner som ägt rum i Sverige till stöd för befrielserörelsen i Sydafrika. ANC-galan i Göteborg 

1985 riktade sitt stöd enbart till ANC,20  men att studera ens ett urval av de sånger som framfördes där 

vore för omfattande här. För att kunna genomföra en djupare analys av hur sång fungerade för att 

mobilisera stöd för ANC under galan har jag valt att studera endast en sång – Soweto. Jag förväntar 

mig inte att jag, med den här begränsningen, kan få fram resultat som utan vidare går att applicera på 

de övriga sångerna i galan, eller att jag med det här tillvägagångssättet kan dra några vidare slutsatser 

kring hur sång har använts som politisk mobilisering i kapen mot apartheid. Undersökningen ska 

snarast betraktas som en PM för eventuell avhandling om svenskt stöd till befrielsekampen i södra 

Afrika eller om hur ANC använde sång som ett verktyg för politisk mobilisering fram till 1994.  

Ytterligare begränsningar rör det musikaliska området. Som redan nämnts är det sången som står 

i fokus här, men en sång innehåller så mycket mer än den vokala insatsen. Den har en melodi och en 

eller flera röster, och den framförs kanske tillsammans med ett eller flera andra instrument och i ett 

större eller mindre arrangemang. De harmonier som omger sången kanske för våra tankar till en viss 

genre eller tradition, och hur vi upplever sången beror även på av vem eller vilka den framförs, och var 

eller i vilket sammanhang den framförs. Det finns flera aspekter att ta hänsyn till, men i den här 

undersökningen är det sångtexten och inte musiken eller framförandet, som lyfts fram. 

  

Det är en induktiv studie som följer här. Jag driver ingen tes som säger att den vokala mobiliseringen 

under ANC-galan tog sig vissa givna uttryck.  För att dra slutsatser kring Sowetos politiska potential 

resonerar jag först kring ANC-galans relation till ANC och det svenska solidaritetsarbetet. Därefter tar 

                                                
18 ANC-galan: Svensk Rock mot Apartheid Göteborg, 29 nov. 1985, Amalthea Grammofon/MNW Records 
Group,1994 (NLP 2001, 1985): konvolutet på cd-formatet.  
19 ANC-galan: Svensk Rock mot Apartheid. 
20 ANC-galans nettoöverskott gick enbart till ANC, vilket klargörs i stiftelseurkunden: Peterson, J., ”ANC-galan 
– den ocensurerade dagboken.” http://www.mikaelwiehe.se/anc_galan.htm (2005-07-26): s. 4. Se även 
Sellström, (2002) s. 767. 
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jag reda på hur sång allmänt anses mobilisera politiskt. Med utgångspunkt i mina resultat i den första 

delen av undersökningen utvecklar jag sedan en rad frågor, utifrån vilka jag gör en kvalitativ analys av 

texten i Soweto.  

 

2. BAKGRUND 

2.1 Apartheid 

Att definiera apartheid är ingen lätt uppgift eftersom fenomenet skildras med en mängd olika 

förklaringar och beskrivningar i litteraturen. En allmän uppfattning är dock att den sydafrikanska 

apartheidpolitiken innebär en rigorös lagstiftning med syfte att skilja olika raser åt. Clark och William 

H. Worger ger följande beskrivning: ”Apartheid, literally ‘apartness’ or separateness in the Afrikaans 

and Dutch languages, is the name given to a policy of separating people by race, with regard to where 

they lived, where they went to school, where they worked, and where they died”.21 De skriver vidare 

att apartheidlagstiftningen introducerades 1948 i och med att Nationalistpartiet kom till makten i 

Sydafrika, men att dess historia sträcker sig längre tillbaka än så. Liksom många andra forskare menar 

de att den rasdiskriminering som apartheidpolitiken gav upphov till kan spåras till de första holländska 

bosättningarna i Kap, i och med vilka det skapades en ekonomi som byggde på importerade slavar från 

östra Afrika och sydöstra Asien, och att:  

 Even after the end of slavery in the 1830s, racial discrimination continued in a myriad of forms 
 as European settlement expanded, the British government conquered African societies, and 
 imperialists and settlers alike spoke of the ‘civilising mission’ of white rule and favoured,  almost without 
 exception, the segregation of black from white.22  
 

 När Storbritannien tog över makten i Kap-kolonin i slutet av 1700-talet gav det upphov till en 

långvarig konflikt mellan britter och boer i södra Afrika. Konflikten nådde sin kulmen i Boerkriget 

1899-1902, och med britterna som segrare bildades den sydafrikanska unionen med Storbritannien 

som moderland 1910.23 Enligt den nya unionens grundlag, South Africa Act, skulle britter och boer 

gemensamt ta kontrollen över Sydafrika – både politiskt och ekonomiskt,24 och för att säkra den vita 

minoritetens intressen gentemot andra raser stiftades en rad lagar i början av 1900-talet. Det är 

framförallt den här lagstiftningen som många forskare anser vara början på det som 1948 skulle 

befästas i apartheidpolitiken.25  

 En lag som särskilt brukar lyftas fram är 1913 års Native Land Act. Denna innebar att den bästa 

jorden reserverades för vita, medan afrikanerna fick tillgång till endast 7% av den sydafrikanska 

                                                
21 Clark, N. L., Worger, W. H., South Africa: the rise and fall of apartheid (Harlow: Pearson, 2004): s. 3. 
22 Clark, s. 3. 
23 Afrikagrupperna under redaktion av Hermele, K. och Palmberg, M., Södra Afrika; Kamp för Befrielse och 

Utveckling (Stockholm: Afrikagrupperna i Sverige, 1990): s. 113ff. 
24 McKinley, s. 4. 
25 Se t ex Maylam, P., South Africa’s racial past: the history and historiography of racism, segregation, and 

apartheid (Aldershot: Ashgate, cop. 2001), Lowenberg, A. D., Kaempfer, W. H., The origins and demise of 

South African apartheid: a public choice analysis (Ann Arbor: University of Michigan Press, c1998), och 
Worden, N., The making of modern South Africa (3. uppl.) (Oxford: Blackwell, 2000) 
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arealen – areal som betecknades som afrikanska reservat.26 Då de 7% inte räckte för att försörja den 

afrikanska majoriteten, tvingades de svarta söka sysselsättning i de ”vita” områdena. Men till följd av 

lagar som The Mines and Works Act, vilken innebar att de mer kvalificerade jobben inom gruvnäring 

och järnvägsarbeten endast fick tillsättas med vita,27 fick de svarta, i egenskap av ”icke-civiliserad” 

arbetskraft, ta de sämsta jobben.28 Dessutom hade de som ”migrantarbetare” varken rätt att organisera 

sig fackligt eller bosätta sig permanent bland vita. Inte heller fick de vistas i vita områden utan att bära 

pass.29 

 Även de svartas politiska rättigheter begränsades under början av 1900-talet. Från att ha haft ett 

visst, om än litet, politiskt inflytande i början av 1900-talet, minskades detta då, exempelvis, de svartas 

rösträtt i Kap togs bort i och med The Native Trust and Land Act 1936.30 När så Nationalistpartiet 

kom till makten 1948 befästes segregationen ytterligare genom lagar som, utöver att de reglerade 

boende, arbetsmarknad och politiska rättigheter, direkt riktade sig till de sociala relationerna över 

rasgränserna. Bland annat infördes 1949 Prohibition of Mixed Marriages Act och 1950 Immortality 

Act, vilken förbjöd sexuella relationer mellan raserna. Mest utstuderad var kanske Population 

Registration Act från 1950, i vilken det fanns utarbetat ett system för att avgöra varje sydafrikans 

exakta rastillhörighet. Enligt den här lagen klassades invånarna som antingen vita, färgade eller bantu 

(som inhemsk befolkning).31  

 Apartheid kan alltså betraktas som en rad lagar (av vilka endast ett litet fåtal har nämnts ovan) 

med syfte att ge de sydafrikanska folkgrupperna olika rättigheter och positioner i samhällsstrukturen. 

Det är mot bakgrund av det förtryck och den diskriminering som följer med den här typen av 

lagstiftningen som ANC bildas och verkar under 1900-talet. Låt oss nu, med den här bakgrundsbilden, 

se närmare på ANC:s historia, och framförallt på hur organisationen har mobiliserat under 1900-talet. 

 

2.2 Den Afrikanska Nationalkongressen (ANC) 

ANC bildades 1912 som en nationalistisk, politiskt neutral organisation med målet att de svarta skulle 

få ökat politiskt inflytande i Sydafrika.32 Inflytandet försökte organisationen uppnå genom att, i 

enlighet med de konstitutionella reglerna, förhandla med regimen och skicka petitioner till 

Storbritannien. ANC bestod i det här läget endast av ett övre svart samhällsskikt, men för att visa att 

ANC talade för hela den afrikanska befolkningen sattes som mål att ena alla svarta över 

                                                
26 Clark, kronologi. 
27 Clark, X. 
28 Afrikagrupperna, s. 113ff. 
29 McKinley, s. 14; Alexander, P., Workers, war & the origins of apartheid: labour & politics in South Africa, 

1939-48 (Oxford [England]: J. Currey; Athens: Ohio University Press; Cape Town: D. Philip, 2000): s. 3, 118ff; 
Ross, R., Sydafrikas Historia övers. Hörnlund, B., originaltitel: A concise history of South Africa (Lund : 
Historiska media, 2001; (Falun : AiT Falun): s. 130-31; Afrikagrupperna, s. 118ff. 
30 Worden, s. 68 och 85. 
31 Clark, s. X och 45-46. 
32 Vid bildandet tar organisationen namnet South African Native National Congress (SANNC). Under namnet 
African National Congress fungerar organisationen först på 1950-talet. 
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stamgränserna. Det var dock inte förrän under 1950-talet som ANC lyckades mobilisera massorna och 

även aktivera dessa i kampen mot apartheid. Som ett resultat av en mer handlingskraftig ledning knöts 

fler medlemmar till ANC och dessa aktiverades också i större utsträckning än tidigare – ANC:s 

verksamhet utmärktes därmed i allt högre grad av ett kollektivt handlande. 1950-talets 

massmobilisering berodde bl a på att ANC nu sade sig representera alla sydafrikaner, inte bara de 

svarta.   

 Stor betydelse i mobiliseringen hade samarbetet med South African Communist Party (SACP). 

När apartheidregimen bannlyste kommunistpartiet 1950 inledde partiet ett nära samarbete med ANC. 

Genom att komplettera den nationalistiska kampen med en revolutionär var det möjligt att aktivera en 

mycket större andel av befolkningen, och 1953 allierade sig ANC med Congress of Democrats, South 

African Coloured Organisation, och South African Indian Congress i Congress Alliance. I alliansen 

ingick även South African Congress of Trade Unions (SACTU) och Federation of South African 

Women (FSAW). På det här viset skapades en bred front som spände över såväl ras- som klassgränser. 

Även kvinnorna tillskrevs en större roll i kampen.  

 Folket mobiliserades genom att ANC uppmanade till civil olydnad och non-cooperation i form 

av t ex strejker och bojkotter – en strategi som togs i bruk i och med ANC:s Programme of Action från 

1949, och som kom till uttryck bl a genom 1952 års Defiance Campaign, då ANC och SACP 

tillsammans uppmanade människor att protestera mot den allt mer omfattande lagstiftningen rörande 

passlagar och segregering vid olika samhällsfaciliteter.33  I mars 1960 samlades 5000 människor för att 

protestera mot passlagarna utanför en polisstation i Sharpeville. Panikslagna sköt polismännen rakt in i 

folkmassan, och i de oroligheter som följde på dödsskjutningarna (69 personer dödades och 180 

skadades), bannlyste den vita regimen ANC samma år.34 De kommande tre decennierna verkade därför 

ANC i exil. Under den här perioden mobiliserade organisationen genom väpnad kamp – via 

underjordisk verksamhet inne i Sydafrika, och via träningsläger i grannländerna. Den nya strategin – 

sabotageaktioner och gerillakrig – innebar dock att ANC förlorade kontakten med den breda massan, 

och det var inte förrän i slutet av 1970-talet som den väpnade kampen resulterade i en effektiv 

mobilisering, då svarta studenter anslöt till de exilerade träningslägren efter studentupproret i Soweto 

1976.  

 Större resultat nådde ANC på den internationella arenan. Via samarbetet med kommunisterna 

mobiliserades både finansiellt och militärt stöd från Sovjetunionen, och via FN fick ANC även flera 

västländer, däribland skandinaviska länder, att införa ekonomiska sanktioner mot Sydafrika.35 Då det 

är det svenska stödet till ANC som står i fokus i den här undersökningen ska vi nu se närmare på detta. 

 

                                                
33 Worden, s. 112-13. 
34 Ross, s. 123-24. 
35 Bakgrunden rörande ANC:s historia under 1900-talet bygger på följande litteratur: Encyclopedia of Conflicts 
Since World War II, innehållande Ciment (1999); Walsche (1970); Jacobs (1999); Feit (1962); Sechaba, Stephen 
(1992); McKinley (1997); Dubow (2000); Worden (2000); Clark (2004); Ross (2001); Worden (2000) 
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2.3 Det svenska stödet till ANC  

Det var alltså genom ANC:s inverkan på FN som det svenska stödet till organisationen initierades. 

Efter massakern i Sharpeville 1960, formulerades i FN den s k Kolonialdeklarationen, och det är på 

grundval av de ställningstaganden mot apartheid som uttrycks där som det svenska stödet 

utformades.36 Det ekonomiska stödet, vilket förmedlades via SIDA vidare till olika FN-organ och 

frivilligorganisationer, påbörjades 1972/73, och fram till 1979/80 uppgick det till sammanlagt drygt 63 

miljoner kronor. Under den här perioden riktades stödet till ANC:s civila verksamhet i Zambia, 

Tanzania, Mocambique, Angola, Botswana, Lesotho och Swaziland. Pengarna gick exempelvis till 

inköp av mat, kläder, medicin, informationsspridning och utbildningsinsatser.37  

Bland de svenska organisationer som förmedlade det statliga biståndet märks bl a LO:s och 

TCO:s stöd till facklig utbildning (1,6 miljoner 1980/81); Svenska Kyrkans Mission, vars stöd till det 

sydafrikanska institutet för rasrelationer i Johannesburg uppgick till 0,6 milj kr 1980/81;  och Svenska 

Ekumeniska Nämnden, som förmedlade 0,7 miljoner kronor till Kyrkornas Världsråds program för att 

bekämpa rasism 1980/81. Stödet förmedlades även via Lutherhjälpen och Amnesty International, samt 

International Defence and Aid Fund i London – av vilka de två senare är organisationer som bl a 

förmedlade rättshjälp i Sydafrika och Namibia och vars svenska bidrag utgjordes av 9 miljoner kronor 

1980/81.38  

Det svenska stödet till ANC och kampen mot apartheid i Sydafrika bestod nu inte bara i, som 

ovan, statligt stöd till hjälporganisationer. De organisationer som förmedlade stödet hade sällskap av 

ett antal sydafrikakommittéer som börjat arbeta mot apartheid under 1960-talet. 1974 slog sig fyra 

kommittéer, bl a de i Lund och Stockholm, samman och bildade Afrikagrupperna i Sverige (AGIS), 

och 1978 bildas Isolera Sydafrikakommittéen (ISAK). Medan AGIS främst riktade sig till enskilda 

medlemmar, var ISAK tänkt att fungera som en paraplyorganisation till vilken olika organisationer 

kunde vända sig. AGIS verksamhet bestod i att skapa opinion bland den svenska allmänheten och 

svenska beslutsfattare, och organisationen tog i enlighet med detta initiativ till en rad skrifter och 

böcker. Bland annat har AGIS sedan 1960-talet gett ut tidskriften Afrikabulletinen, vilken bytte namn 

till Södra Afrika 1994.39  

Stödet till ANC skedde under inofficiella former och, som vi sett ovan, via såväl statliga som 

icke-statliga insatser.40 Allt fler svenskar engagerade sig i kampen mot apartheid och Sellström skriver 

att ”by the mid-1980s there was in Sweden a veritable ‘explosion’ of anti-apartheid initiatives and 

activities”.41 Han beskriver hur det växte fram en stark konsensus mellan den svenska staten och det 

svenska civila samhället och att detta fick Sverige att framstå som enad aktör i befrielsekampen: 

                                                
36 Wilkens, A., Kampen i södra Afrika: stödet till befrielserörelserna, tredje upplagan (Stockholm: 
Informationsbyrån, SIDA, 1981): s. 20ff. 
37 Wilkens, s. 20ff. 
38 Wilkens, s. 32. 
39 ”30 år med, för och i Afrika.”, http://afrikagrupperna.se/fakta/30arr.htm (2005-07-26) 
40 Sellström (2002) s. 756. 
41 Sellström (2002) s. 756-57. 
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”Through persistent anti-apartheid opinion by AGIS and ISAK, as well as silent identification and 

involvement by SIDA of an increasing number of NGOs as channels for official support, the issue of 

South Africa would [ . . . ], assume dimensions of national concern and the assistance to ANC and the 

internal forces c[a]me close to ‘a collective secret”.42  

Avgörande i kampen mot apartheid var, menar Sällström, de kulturella aktionerna. Förutom det 

statliga kulturbiståndet, vilket påbörjades på 1960-talet och ökade till en omfattning av flera miljoner 

kronor under 80-talet – pengar som bl a gick till att ge människor kunskap om hälsovård och 

demokrati genom teater, och som efterhand även spreds till andra kulturområden som musik, dans och 

film, 43 bildades det i bl a Stockholm och Uppsala körer med afrikanska sånger på repertoaren – sånger 

som sjöngs på möten, gator och torg. I och med att ANC och SWAPO, South-West African People’s 

Organization, placerade representanter i Sverige inleddes dessutom ett samarbete, som resulterade i att 

AGIS 1980 och 1984 anordnade turnéer med ANC:s kulturgrupp Amandla i Sverige och Norden. 1981 

arrangerade AGIS även den första av en rad galor till stöd för ANC med svenska artister.44 Även 

enskilda artister och band tog initiativ för att stödja ANC:s verksamhet. Exempelvis spelade Imperiet 

in en LP, där tio kronor av varje skiva gick till ANC.45  

Det är med den här bakgrunden, bestående av en beskrivning av apartheidpolitiken, ANC:s 

historia, och det svenska stödet till ANC och befrielsekampen i Sydafrika, som jag nu ska introducera 

ANC-galan i Göteborg, en av flera svenska musikaliska stödaktioner under 1980-talet, och den som 

Sellström alltså anser ha varit den mest betydelsefulla ur mobiliseringssynpunkt. 

 

2.4 ANC-galan i Göteborg 1985 

ANC-galan bestod egentligen av två konserter som framfördes inför sammanlagt ca 25 000 personer i 

Skandinavium i Göteborg den 29 och 30 november 1985.46 Det var musikern och låtskrivaren Mikael 

Wiehe som, inspirerad av Bob Geldofs Band Aid och Live Aid-konserter 1984 och 1985,47 initierade 

galan, och som, tillsammans med musikerna Björn Afzelius, Tomas Ledin, samt författaren och 

journalisten Tommy Rander och Leif ”Blixten” Henriksson (de två senare representanter för EMA-

Telstar) organiserade konserterna. Wiehe berättar att det fanns två syften med galan: ett inre och ett 

yttre. Det inre bestod i en strävan att ena svenskt rockliv, vilket sedan 1970-talet hade varit uppdelat i 

dem som var aktiva inom musikrörelsen, d v s som spelade in på svenska och som gav ut sitt material 

på alternativa skivbolag, och dem som såg musiken som underhållning snarare än politik. Tanken var 

                                                
42 Sellström (2002) s. 756. 
43 Thornblad, H., Terreros, C., Vaihinen, E. Nycklar till den nya nationen: kultursamarbete mellan Sverige och 

Sydafrika (Stockholm: Sidas kulturenhet, 1998; Göteborg: Novum grafiska, 1998) 
44 ”30 år med, för och i Afrika.” 
45 ”ANC-galan – den ocensurerade dagboken.” s. 2. 
46 Sellström (2002) s. 763. 
47 Band Aid genomfördes 1984 och Live Aid 1985. Båda konserterna initierades av den irländske sångaren Bob 
Geldof och syftade till att samla pengar till de svältande i Etiopien (Sellström (2002), s. 763. 
http://www.80smusiclyrics.com/artists/bandaid.htm (2006-01-25); 
http://www.herald.co.uk/local_info/live_aid.html (2006-01-25)   
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att få den senare kategorin att, tillsammans med den svenska musikrörelsen, ta ställning mot apartheid. 

Det yttre syftet var att samla in pengar till ANC.48 I den stiftelseurkund som tecknades inför galan står 

det att: ”Nettoöverskottet [ . . . ] oavkortat [skulle] tillkomma ANC till stöd för ANC:s kamp mot 

rasåtskillnadspolitiken (Apartheid) i Sydafrika”.49 Ett tredje syfte bestod i att skapa en tillställning som 

i första hand riktade sig till en livepublik. TV, radio och andra inspelningar fick därmed komma i 

andra hand,50 och det bestämdes att radio skulle direktsända galan och att TV skulle visa den i 

efterhand den 12 december.51  

ANC-galan var väl förankrad inom ANC och ansågs spela en så pass viktig roll i 

befrielsekampen att såväl ANC:s Secretary for International Affairs, Johnny Makatini, och den 

svenske statsministern Olof Palme gjorde varsitt kort framträdande. Palme lät meddela att den svenska 

regeringen skulle bidra med fem miljoner kronor till insamlingen,52 medan Makatini, tillsammans med 

ANC:s representant i Sverige, Lindiwe Mabuza, samt ett antal ANC-medlemmar som bodde i Sverige, 

inledde galan med sången When freedom we have won.53  

För att samla in så mycket pengar som möjligt arbetade alla inblandade, musiker, initiativtagare, 

arrangörer, tekniker etc. gratis.54 Som redan nämnts gjordes även två ljudinspelningar för försäljning i 

samband galan: singeln Berg är till för att flyttas/Soweto och liveinspelningen från galans första kväll, 

ANC-galan: Svensk Rock mot Apartheid, av vilka den senare gav 50 kronor per skiva till ANC.55 Inför 

konserterna anordnades dessutom en insamling som pågick på arbetsplatser och gator och i kyrkor och 

skolor runt om i Sverige under hela hösten 1985. Med skivförsäljning, biljettintäkter, TV-rättigheter, 

och den svenska regerings bidrag på fem miljoner slutade insamlingen på drygt över 12 miljoner 

kronor.56  

 

3. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

ANC-galan kommer här att behandlas som en musikalisk aktion i en vidare befrielserörelse. Då den 

begreppsapparat som kommer att omgärda undersökningen, d v s de verktyg som kommer att 

användas för att visa hur sången användes som politisk mobilisering under ANC-galan, anknyter till 

såväl sociala rörelser som befrielserörelser följer här närmast en diskussion av dessa och hur de 

förhåller sig till varandra. Detta görs genom att rörelserna definieras utifrån syfte, uppbyggnad, och 

                                                
48 ”ANC-galan – den ocensurerade dagboken.”, s. 2; Intervju med Mikael Wiehe i Malmö 2005-10-03. 
49 ”ANC-galan – den ocensurerade dagboken.”, s. 4. 
50 ”ANC-galan – den ocensurerade dagboken.”, s. 2. 
51 ”ANC-galan – den ocensurerade dagboken.”, s. 6. 
52 ”ANC-galan – den ocensurerade dagboken.”, s. 8. 
53 Sellström (2002) s. 764. 
54 Sellström (2002) s. 764. 
55 ”ANC-galan – den ocensurerade dagboken.”, s. 6 och 9. 
56 Eftersom insamlingen inkluderade försäljningen av den LP som spelades in i samband med galan, och då 
denna fortfarande är till försäljning, har ingen slutlig totalsumma konstaterats. Sellström skriver att Ledin 
uppskattade beloppet till mellan 10 och 12 miljoner i mars 1997, och att Mabuza uppgav en siffra på 9,25 
miljoner i samband med en överföring till ANC:s konto i London 1987. Det senast angivna beloppet är drygt 12 
miljoner och uppgavs av Wiehe i ”ANC-galan – den ocensurerade dagboken.” 2004. 
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mobiliseringsverksamhet. Därefter kommer jag att gå in på hur sociala rörelser mobiliserar via sång 

och musik, och hur vokalmusiken fungerar som historieförmedlare och historisk källa. Avslutningsvis 

utvecklar jag den frågeställning jag presenterade under rubriken ”Tidigare forskning och 

frågeställningar”, d v s: Hur mobiliserade sången Soweto stöd för ANC såväl inom som utom den 

svenska solidaritetsrörelsen, och hur bidrog Soweto till att skapa och befästa en enad hållning mot 

apartheid – en hållning som överskred de meningsskiljaktigheter som existerade i frågan?, och 

presenterar, med utgångspunkt i litteraturen, de delfrågor utifrån vilka den andra delen av 

undersökningen kommer att utföras.  

 

3.1 Sociala rörelser   

Fastän begreppet social rörelse används flitigt i den akademiska litteraturen råder det oklarheter kring 

termens exakta innebörd. Medan en del forskare skiljer på sociala och politiska rörelser använder 

andra begreppet för att beteckna båda typerna.57 Kim Salomon skriver att ”[d]efinitionen av social 

rörelse utgår från dess målsättning att skapa fundamentala förändringar i det sociala systemet”,58 och 

Håkan Thörn talar om sociala rörelsers mål att verka för ”genomgripande samhällsförändringar”.59 Då 

samhällsförändringar i regel förutsätter politiska förändringar, tolkar jag Salomons och Thörns 

definitioner så att sociala rörelser även är politiska.  

 Men hur förhåller sig sociala rörelser till det politiska styret? Sociala rörelser uppstår i polemik 

mot den rådande ordningen och utgör därför s k motrörelser.60 Men vare sig Salomons eller Thörns 

definitioner förklarar i vilken grad ”fundamentala” eller ”genomgripande” förändringar sker inom eller 

utom det politiska systemet.61 Genom att studera de exempel Thörn tar upp är det dock möjligt att 

identifiera två kategorier av sociala rörelser. Förutom kvinnorörelsen, antikärnvapenrörelsen och 

miljörörelsen diskuterar Thörn arbetarrörelsen och nationalistiska rörelser.62 De två sistnämnda skiljer 

sig från de övriga genom att de vid olika tidpunkter i historien har verkat för att störta det politiska 

styret för att själva ta makten. Utifrån det här resonemanget kan alltså en social rörelse syfta till såväl 

sociala som politiska förändringar – såväl inom som utom det politiska systemet.  

 

                                                
57 I Music and Social Movements: Mobilizing Traditions in the Twentieth Century (Cambridge:Cambridge 
University Press, 1998) använder Eyerman och Jamison begreppet politiska rörelser för att beteckna exempelvis 
kommunistiska och fascistiska rörelser. Sociala rörelser används för att beteckna t ex miljörörelsen och 
medborgarrättsrörelsen, s. 12; Thörn, H. Rörelser i det Moderna: politik, modernitet och kollektiv identitet i 

Europa 1789-1989 (Stockholm: Raben Prisma: Tiden/Athena, 1997) 
58 Salomon, K. Fred i vår tid: en studie av 80-talets fredsrörelse (Malmö: LiberFörlag, 1985) s. 17. 
59 Thörn, H. Globaliseringens Dimensioner: Nationalstat, världssamhälle, demokrati och sociala rörelser 
(Stockholm: Atlas, 2002) s. 156. 
60 Thörn (1997) s. 16. 
61 Med förändringar inom det politiska systemet menar jag konstitutionsenliga och lagliga förändringar, d v s 
sådan som sker inom ramarna för de politiska spelreglerna. Förändringar som sker utom det politiska systemet är 
utomparlamentariska och inbegriper t ex statskupper och revolutioner. 
62 Thörn (1997). 
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Vad är det då som utgör en social rörelse? Vem eller vilka är det som strävar efter förändringar? Även 

här råder oklarheter. Traditionellt har begreppet avsett en enskild kollektiv aktör eller aktion, men det 

har även stått som en sammanfattande beteckning för en rad olika aktörer och aktioner som verkar för 

likartade förändringar.63 På så sätt är det möjligt att tala om miljörörelser som specifika organisationer 

(t ex Greenpeace), men även som mer övergripande företeelser – som ett flertal miljöorganisationer 

eller miljöaktioner, vars syfte har gemensamma nämnare. 

 När det gäller avgränsning menar Salomon att ett viktigt kriterium för sociala rörelser är att de 

bygger på kollektivt handlande – att det finns en ”avsiktlig samverkan mellan människor för att 

åstadkomma förändringar [ . . . ]”. Men det kollektiva handlandet måste i sin tur bygga på aktivt 

deltagande – de olika aktörerna måste känna en stark vilja att förverkliga rörelsens mål. Därmed kan 

exempelvis spontana aktioner av enskilda individer – individer som annars inte engagerar sig i 

rörelsen – heller inte räknas som en del av denna. De kan däremot sägas tillhöra en överensstämmande 

opinion. Även om det är stor skillnad på att sympatisera med en rörelse och att aktivt delta i dess 

aktiviteter, är det alltså svårt att dra någon definitiv yttre gräns kring rörelsen. Gränsen utgörs snarare 

av en rad mellanstadier inom vilka aktörer mer eller mindre hängivet sympatiserar med rörelsen. 

Graden av sympati beror i sin tur på hur effektivt rörelsen får opinionen att växa. 64 

 

Sociala rörelser mobiliserar genom att, både inom och bortom mellanstadierna (och både nationellt 

och internationellt), skapa en bred uppslutning bakom primära frågor. Denna uppslutning skapas 

genom kollektiva handlingar som ”spridning av kunskap, information och symboler, 

resursmobilisering, formandet av organisationer, nätverk, kampanjer, demonstrationer och aktioner av 

olika slag”.65 Som en särskilt betydelsefull del av sociala rörelsers mobiliseringskraft betonar Thörn 

formandet av utopiska handlingsformer, d v s formandet av ”framtidsbilder, drömmar och löften om 

en radikalt annorlunda morgondag”. För att förklara den här mobiliseringsformen utgår Thörn delvis 

från den process som Salomon beskriver med mellanstadier. Sociala rörelser, menar han, är inga 

relativt enhetliga fenomen utan snarare resultatet av en ”motsättningsfylld och mångdimensionell 

kollektiv interaktionsprocess [kurs i orig.]”. En demonstration eller formerandet av en organisation kan 

vara resultatet av en sådan process, och ”[d]en enhet som uppstår i en sådan kollektiv 

handlingssituation kan förstås som en temporär kollektiv identitet, som kan ges en relativ stabilitet i 

den mån den institutionaliseras”. Thörn talar om den identitetsskapande processen som en kollektiv 

definitionsprocess. I den definieras eller manifesteras en rörelses identitet genom olika slags offentliga 

aktioner, bl a  genom  rörelsetexter. Rörelsetexten kan vara en bok, ett program eller ett flygblad, och 

                                                
63 Thörn i förordet till Alberto Meluccis Nomader i nuet: sociala rörelser och individuella behov i dagens 

samhälle 
64 Salomon (1985) s. 17f. 
65 Thörn (2002) s. 156. 
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utgör en utopisk handlingsform genom att berätta om ”förflutet, nu och framtid, om hur det är, varför 

det blev som det är, och hur det skulle kunna bli annorlunda”. 66  

 

Jag har tidigare konstaterat att sociala rörelser kan syfta till såväl sociala som politiska förändringar – 

såväl inom som utom det politiska systemet. Det är nu dags att komplettera den här bilden. För att 

förenkla begreppshanteringen är det funktionellt att använda social rörelse endast som ett 

sammanfattande begrepp. Enskilda kollektiva aktörer kan, i den grad det är möjligt, refereras till som 

sociala organisationer, aktioner, nätverk etc. Resonemanget ovan erbjuder ingen möjlighet att exakt 

avgränsa den sociala rörelsen, men det ger verktyg så att det går att diskutera de processer som 

omgärdar den. Exempelvis speglas rörelsens dynamik i dess mobiliserande verksamhet eller formande 

av kollektiva identiteter. 

 

3.2 Befrielserörelser som sociala rörelser 

Immanuel Wallerstein talar om arbetarrörelsen och nationalistiska rörelser som olika former av 

befrielserörelser. De har gemensamt att de gör anspråk på att veta vad ”folket” är och vad ”befrielse” 

innebär för folket. En annan gemensam nämnare är att de uppstår som en protest mot det rådande 

politiska systemet. De kan därför sägas vara ”motrörelser”, eller som Wallerstein uttrycker det, anti-

systemic movements. Wallerstein menar att de mest framgångsrika av dessa rörelser har antagit en 

”medelvägsstrategi” eller en ”tvåstegsstrategi”. Detta innebär att de har haft som mål att först ta den 

politiska makten och därefter genomföra de samhälleliga förändringar som önskats. Med den här 

strategin har arbetarklassen i t ex Storbritannien och Frankrike haft som mål att störta styret genom 

revolution, medan olika nationalistiska rörelser (såväl de som menar att nationen utgörs av en grupp 

människor som delar ett kulturellt arv (etnisk nationalism) och de som kopplar begreppet till de 

medborgare som lever inom nationens geografiska gränser)67 har velat ersätta den sittande regimen 

med ett styre som de anser representera deras nation.68 Precis som begreppet social rörelse kan termen 

befrielserörelse beteckna både en övergripande rörelse och en enskild kollektiv aktör, och för att 

beteckna ”organisationsformen” kommer jag därför att använda mig av just begreppet 

befrielseorganisation.  

  

Wallerstein knyter an till Thörns resonemang kring utopiska handlingsformer då han menar att 

befrielserörelser och befrielseorganisationer mest effektivt mobiliserar genom att ge människor hopp – 

genom att övertyga dem om att förtryckets slut är nära och att en bättre värld är inom räckhåll. Under 

efterkrigstiden menar Wallerstein att hoppet har hållits vid liv genom att den ena 

                                                
66 Thörn (1997) s. 33. 
67 Jag har här använt mig av de definitioner av nationalistiska rörelser som finns i Wallersteins text, se följande 
not. 
68 Wallerstein, I. The ANC and South Africa: The Past and Future of Liberation Movements in the World-System 
i Source in Transition; Dec 97, Vol. 28 Issue 1-4, s. 1f. 
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befrielseorganisationen efter den andra har kommit till makten i Asien, Afrika och Latinamerika. De 

mobiliserande åtgärder som vidtagits har varit både reformistiska och revolutionära, d v s verkat såväl 

inom som utom det politiska systemet, och mobiliseringen har skett  både på det nationella och 

internationella planet.69 Befrielseorganisationerna har på fredlig väg sökt gehör för sina åsikter hos det 

egna styret och de har även knutit diplomatiska kontakter med utländska regeringar och FN. 

Exempelvis har de arbetat för att få till stånd bojkotter och ekonomiska sanktioner mot hemlandet. De 

har även mobiliserat via icke-våldsaktioner i form av civil olydnad och non-cooperation, samt via 

alliansbildningar och sabotage- och terrorverksamhet.70 Liksom hos andra sociala rörelser syftar 

befrielserörelsens mobilisering till att skapa en bred uppslutning bakom viktiga frågor. Men även om  

t ex miljörörelsens aktörer ibland väljer våldsamma åtgärder sker detta i större utsträckning inom 

befrielserörelser. 

 

Av diskussionen ovan kan slutsatsen dras att befrielserörelser är en slags sociala rörelser. Liksom de 

senare verkar befrielserörelserna mot ett etablerat system – det politiska styret. De strävar efter 

samhälleliga förändringar och fungerar såväl inom som utom det politiska systemet. Dessutom 

mobiliserar de, precis som andra sociala rörelser, genom att via olika aktiviteter skapa hopp om en 

bättre framtid – en process som inbegriper tillbakablickar i det förflutna.  

 

3.3 ANC-galan som en ”kollektiv sympatisör” i en vidare befrielserörelse 

För att förklara hur det är möjligt att betrakta ANC-galan som en del i en vidare befrielserörelse 

behöver vi först se hur ANC tar plats i denna. ANC bildades 1912, men det är inte förrän under 1950-

talet som det går att tala om organisationen som en social rörelse enligt de kriterier som nämnts ovan. 

Det kollektiva handlandet uppstod först när ANC, bl a genom att formulera mål som engagerade en 

större målgrupp,71 lyckades mobilisera massorna och även aktivera dessa i kampen. Mobiliseringen 

riktades såväl inom som utom de s k mellanstadierna i och med att ANC enade den svarta 

befolkningen och efterhand även sade sig representera alla sydafrikaner. Konkret gick detta till så att 

ANC allierade sig med andra organisationer som hade likartade ambitioner, och att organisationen 

gjorde gemensam sak med kommunistpartiet, samt initierade folkliga aktioner som vände sig mot 

apartheidregimen.72  

 

                                                
69 Wallerstein, s. 3f. 
70 Wallerstein; Kirisci, K. The PLO and World Politics: A Study of the Mobilization of Support for the 

Palestinian Cause (London: Frances Pinter (Publishers) 1986); South Africa: Anti-Apartheid Struggle, 1948-
1994 i Encyclopedia of Conflicts Since World War II.  
71 The Freedom Charter 1955: ANC: 1955: The Freedom Charter 
http://www.anc.org.za/ancdocs/history/charter.html; Bjelkenbrant, P., Befrielsekampen i Sydafrika: ANC:s 

Utveckling under 1900-talet (opublicerad b-uppsats, 2004)  
72 Encyclopedia of Conflicts Since World War II, som innehåller Ciment (1999); Walsche (1970); Jacobs (1999); 
Feit (1962); Sechaba, Stephen (1992); McKinley (1997); Dubow (2000); Worden (2000); Clark (2004); Ross 
(2001); Worden (2000) 
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Resonemanget ovan visar att det är möjligt att diskutera befrielserörelsen med samma analytiska 

redskap som den sociala rörelsen. Det går att betrakta den sydafrikanska befrielserörelsen som en 

rörelse i vilken det finns flera enskilda kollektiva aktörer med likartade mål (t ex ANC, SACP och 

SACTU), men det går även att se ANC och dess verksamhet som en befrielserörelse i sig.73 Jag har 

konstaterat att det är svårt att ringa in en rörelse, men att vi, genom de teoretiska utgångspunkterna, får 

verktyg som hjälper oss att diskutera dess mobiliserande verksamhet. Det svenska stödet till ANC 

uppkommer som ett resultat av att ANC påverkar FN. Vi kan således återigen konstatera att ANC har 

mobiliserat stöd genom att skapa opinion i mellanstadierna, d v s i de zoner där de mer eller mindre 

hängivna sympatisörerna befinner sig. Vi kan också säga att den här mobiliseringen är mer eller 

mindre framgångsrik beroende på hur stor den opinion är som ANC åstadkommer.  

 Men om det går att tala om ANC som en kollektiv aktör inom befrielserörelsen är det väl möjligt 

att göra detsamma med ANC-galan? De medverkande hade ett tydligt syfte med sin verksamhet – att 

ge sitt stöd till ANC i kampen mot apartheid. De agerade kollektivt, aktivt och avsiktligt för att 

förverkliga det här målet, och vi kan, utifrån deras engagemang, utgå ifrån att de hade en stark vilja att 

förverkliga målet. Då ANC-galan uppfyller de här kriterierna, kan vi då inte betrakta den som en 

kollektiv aktör i befrielserörelsen, snarare än som en del av opinionen i mellanstadierna? Svaret är inte 

helt enkelt. Salomon skriver ju att ”spontana aktioner av enskilda individer – individer som annars inte 

engagerar sig i rörelsen – heller inte [kan] räknas som en del av denna”.74 Då den här undersökningen 

inte syftar till att ta reda på huruvida de medverkandes engagemang för ANC var bestående, d v s hur 

pass hängivna de var som sympatisörer, kan vi heller inte diskutera ANC-galan som en kollektiv aktör.

 Liknande problematik som ovan möter vi generellt i det svenska stödet till ANC. Sellström gör 

gällande att svenskarna gav intryck av att stå enade mot apartheid, men han konstaterar samtidigt att 

det t ex fanns svenska företag som satte sig emot bojkotter och sanktioner i Sydafrika, och att det 

fanns de som ansåg att sådana aktioner skulle förvärra läget ytterligare för dem som drabbades av 

apartheidpolitikens verkningar.75 Sellström menar alltså att svenskarna gav intryck av att stå enade, 

men med lite kritisk granskning och definierade som en social rörelse gör de det inte. Medan det 

framstår som om det svenska folket som helhet inte kan utgöra en kollektiv aktör i rörelsen, är det 

kanske så att det går att betrakta de mest hängivna aktionerna, organisationerna och institutionerna 

bland svenskarna – som t ex AGIS och ISAK – som kollektiva aktörer i befrielserörelsen, medan de 

mer svårdefinierbara, som t ex ANC-galan, går att betrakta som kollektiva sympatisörer, via vilka 

ANC kunde skapa ytterligare opinion och därmed framgångsrikt vidga rörelsens omfång.

  

Även om en social rörelse inte begränsas av kontinentala eller ens nationella gränser är det funktionellt 

att här skilja på den sydafrikanska befrielserörelsen och det svenska solidaritetsarbetet. Båda har som 
                                                
73 Som tidigare nämnts kommer vi dock här, för att undvika missförstånd, att fortsätta referera till ANC som en 
befrielseorganisation. 
74 Salomon (1985) s. 17f. 
75 Sellström (2002) s. 427-28. 



 18 

mål att avskaffa apartheid, men i den senares fall är det målet sekundärt. Det primära målet är att 

stödja befrielserörelsen i Sydafrika. En annan viktig skillnad mellan de båda rörelserna ligger i den 

kontext inom vilken de verkar. Medan ANC under senare delen av 1900-talet verkade underjordiskt 

och i exil, och då dess medlemmar inte kunde hävda sina regimkritiska sympatier öppet på grund av 

risken för repressalier, verkade de svenska aktörerna mot bakgrund av sina demokratiska fri- och 

rättigheter, samt på tryggt avstånd från den sydafrikanska regimen. Med anledning av detta blir det 

funktionellt att diskutera Soweto ur både en sydafrikansk och en svensk kontext. Båda rörelserna har 

alltså på sätt och vis samma mål, men den svenska stöttar snarast den sydafrikanska. Mer konkret, och 

ur ett aktör- och sympatisörperspektiv, syftar ANC-galan, som en kollektiv sympatisör i det svenska 

solidaritetsarbetet, till att stödja ANC i kampen mot apartheid.  

   

Det viktigaste här är egentligen inte att ge några slutgiltiga svar på var i rörelsen eller dess 

mellanstadier som olika aktörer befinner sig. Det intressanta är att studera hur 

mobiliseringsverksamheten går till, i det här fallet via sång. Hur använde de medverkande i ANC-

galan Soweto för att mobilisera ytterligare stöd för ANC? Utifrån resonemanget ovan verkar ANC-

galan som en kollektiv sympatisör i rörelsens utkanter eller mellanstadier. För att diskutera den 

mobiliserande verksamhet som sker i samband med ANC-galan krävs därför att jag undersöker den 

kollektiva definitionsprocess eller interaktionsprocess som Thörn menar utmärker den sociala rörelsen, 

och i vilken det skapas kollektiva identiteter. Men innan jag gör det, och efter att jag nu har diskuterat 

hur ANC-galan förhåller sig till ANC, den sydafrikanska befrielserörelsen, samt det svenska 

solidaritetsarbetet, är det dags att se närmare på hur litteraturen förklarar sång som ett verktyg för 

politisk mobilisering. 

 

3.4 Kultur och musik som politisk mobilisering  

Kulturella uttryck vinner allt större erkännande för sina mobiliserande egenskaper. Tanken att 

mobilisera via kultur är dock inte ny. T ex har den varit en viktig del i formandet av nationalstater. I 

Den Globala Nationalismen: Nationalstatens historia och framtid skriver Björn Hettne att 

”[kulturnationalismens] kärna låg i att genom konsterna formulera och gestalta nationen. Detta 

fungerade i de etablerade staterna som en förstärkning av den nationella identiteten”.76 Kulturen har 

även ansetts fylla en viktig funktion i revolutioner. Exempelvis menar Amy Nelson i Music for the 

Revolution: Musicians and Power in Early Soviet Russia att bolsjevikerna, även om de ofta använde 

sig av våld för att nå sina politiska och ekonomiska mål, insåg kulturens retoriska fördelar i kampen 

om människors hjärtan.77 Vidare påpekar Lars Olsson att kultur alltid har spelat en viktig roll inom den 

fackliga kampen. I ”Typerna och rörelsen.” i Va´ har harrn me´mina arbetare å göra?: om arbete, kultur 

                                                
76 Hettne, B., Sörlin, S., Østergård, U. Den Globala Nationalismen: Nationalstatens historia och  framtid 

(Borgå: SNS Förlag, 1998) s. 299. 
77 Nelson, A. Music for the Revolution: Musicians and Power in Early Soviet Russia (University Park, PA: 
Pennsylvania State University Press, c2004) s. 3. 
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och facklig strategi bland lundatypograferna under 100 år beskriver han t ex hur pjäsen Tariffen kommer. 

Typografisk tidsbild från 1890-talet i två akter hade som syfte att ”dels klarlägga de antagonistiska 

motsättningarna mellan en principal och arbetarna och dels agitera mot strejkbryteri och för facklig 

sammanhållning [ . . . ]”.78  

 

Det kulturuttryck som fokuseras här är, som redan nämnts, musik. I litteraturen görs ingen skillnad på 

hur musik används som mobiliserande faktor i olika sociala rörelser. Vare sig det handlar om 

miljörörelser, antikärnvapenrörelser eller befrielserörelser, talas det om musikens politiska 

mobiliseringspotential.79  

 I Music and Social Movements: Mobilising Traditions in the Twentieth Century beskriver Ron 

Eyerman och Andrew Jamison hur musiken mobiliserar politiskt genom att konstruera kollektiva 

identiteter. Identiteterna kan t ex uppstå genom att sångare via musiken enar grupper kring frågor som 

är av gemensamt intresse. I deras studie av medborgarrättsrörelsen i USA konstaterar de:  

 Music served as a source and sign of strength, solidarity and commitment. It helped build bridges between 
 class and status groups, between blacks and white supporters, and between rural and urban, northern and 
 southern blacks. It also bridged the gap between leaders and followers, helping to reinforce the notion that 
 all belonged to the same ‘beloved’ community.80  
 
Kerran L. Sanger och Alec J. C. Pongweni kommer fram till samma resultat i sina studier. I “When the 

Spirit Says Sing!” The Role of Freedom Songs in the Civil Rights Movement konstaterar Sanger att 

vokalmusiken spelade en avgörande roll i den amerikanska medborgarrättsrörelsen eftersom 

sjungandet och sångtexterna bidrog till att definiera aktivisterna som kapabla att själva förbättra sina 

levnadsförhållanden.81 I Songs that Won the Liberation War, en studie som behandlar befrielserörelsen 

i Zimbabwe, menar Pongweni att vokalmusiken fungerade som en enande kraft, eftersom den var 

resultatet av en delad erfarenhet – det imperialistiska styret.82  

 Musikens politiska potential som identitetsskapare och dess roll i kampen för förändring 

behandlas även av Mark Mattern i Acting in Concert: Music, Community, and Political Action. 

Matterns beskrivning och hantering av samhällen som enheter som bl a bygger på gemensamma 

intressen och kollektiva politiska handlingar83 gör att vi här kan betrakta dem som synonyma med 

sociala rörelser. Salomons mellanstadier och Thörns interaktionsprocess diskuterar Mattern som 

gränszoner. Zonerna förklarar han som ”sociala ytor av överlappande identiteter”, där människor fritt 

                                                
78 Olsson, L., ”Typerna och rörelsen.” i Va´ har harrn me´mina arbetare å göra?: om arbete, kultur och facklig 

strategi bland lundatypograferna under 100 år red. Olsson, L., (Lund: Grafiska fackfören., 1988; Lund: Btj 
datafilm): s. 62-63. 
79 Eyerman och Jamison; Mattern, M. Acting in Concert: Music, Community, and Political Action (New 
Brunswick, New Jersey, London: Rutgers University Press, 1998) 
80 Eyerman och Jamison, s. 98; Street, J. i Popular Music Vol.19/2 (United Kingdom: Cambridge University 
Press, 2000) 
81 Sanger, K. L. “When the Spirit Says Sing!” The Role of Freedom Songs in the Civil Rights Movement 
(London: Garland Publishing, Inc, 1995) 
82 Pongweni, förordet. 
83 Mattern, s. 9-10. 
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kan uttrycka sina sympatier för olika grupper.84 Med hänvisning till exempelvis Vietnamkriget och de 

musikaliska aktioner som utfördes i protest mot detta, t ex Woodstockfestivalen 1969,85 menar han att 

musiken ”opened social and public spaces for the communicative interactions that [were] necessary for 

the sharing of meaning [ . . . ]”.86  

 Liksom Eyerman, Jamison, Sanger och Pongweni, ser Mattern musiken som en form av 

kommunikation som gör det möjligt för människor att skapa gemensamma värderingar och uttrycka ett 

gemensamt förflutet: ”By expressing common experiences, music helps create and solidify a fund of 

shared memories and a sense of ‘who we are”,87 och liksom dem menar han att musikens politiska 

potential ligger i dess inverkan på ”human identity and capacity”, liksom dess förmåga att definiera 

samhällen genom att skapa kollektiva identiteter.88 Det politiska budskapet, skriver han vidare, ges 

ofta tydliga uttryck i sångtexterna, och som exempel beskriver han hur musiken har använts uttalat 

politiskt i olika sammanhang ”ranging from Sting’s environmental statements, to large fund- and 

consciousness-raising concerts, such as FarmAid, to the political commentary in rap music”.89  

 

Enligt den forskning som presenteras ovan ligger alltså musikens politiska potential i dess förmåga att 

frambringa ytor för kommunikation och identitetsskapande. Via sångtexterna förmedlas budskap som 

enar människor och får dem att känna samhörighet – något som i sin tur skapar tilltro till gruppens 

kapacitet att åstadkomma förändringar. Men vad är det för budskap som förmedlas? Vad är det som 

åstadkommer den kollektiva handlingskraften? Mattern skriver att sångtexterna uttrycker politiska 

budskap men att den samhörighet som uppstår kring budskapet bygger på gemensamma erfarenheter i 

det förflutna och att dessa erfarenheter används så att de kan tjäna till förändringar i samtiden: ”Each 

work of music recaptures and re-creates past experience, refashioning it according to present creative 

and practical interests and goals”.90 Det verkar således som om det är det förflutna som är själva 

sprängstoftet i musiken – att musikens kommunikativa och identitetsskapande egenskaper bygger på 

dess roll som historieförmedlare. Det finns därför anledning att ge en närmare beskrivning av hur 

Mattern menar att den här processen går till.  

 

 

                                                
84 Mattern, s. 25ff. 
85 ”Woodstockfestivalen”, Woodstockfestivalen hölls den 15-17 augusti 1969. Namnet kommer av att festivalen 
från början var tänkt att hållas i staden Woodstock. När arrangörerna inte fick tillstånd där hölls den istället på en 
gård nära staden Bethel, New York. Det förmodade antalet besökare beräknades till ca 20 000, men istället 
besökte hela 400 000 festivalen. Med temat ”Three days of peace of music” representerar Woodstockfestivalen 
kulmen på hippierörelsen och kritiken mot Vietnamkriget http://sv.wikipedia.org/wiki/Woodstockfestivalen 
(2006-01-25)  
86 Mattern, s. 16. 
87 Mattern i en recension av John Street, i Popular Music Vol.19/2 (United Kingdom: Cambridge University 
Press, 2000) 
88 Mattern, s. 5. 
89 Mattern, s. 5. 
90 Mattern, s. 17.  
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3.5 Musiken som historisk källa och historieförmedlare  

Mattern förklarar hur musiken mobiliserar som historieförmedlare med att den skapar ”[a] [h]uman 

identity [ . . . ] through meaningful interaction with a social world at the same time that humans 

transform their world”.91 Musikerns ”karaktär och personlighet” är knutna till dennes erfarenheter i en 

social omgivning i det förflutna, och framtiden skapas i förhållande till det som har varit när tidigare 

erfarenheter tar form i samtiden, något som sker genom att minnen återuppväcks i det musikaliska 

uttrycket. Erfarenheterna från det förflutna blir därmed de verktyg som musikern använder för att 

förändra världen och framtiden.92 För att närmare beskriva hur det här går till pekar Mattern på en rad 

egenskaper eller funktioner som han tillskriver musiken.   

 Till att börja med skriver Mattern att det faktum att musiken bär kollektiva minnen – att den inte 

bara representerar en enskild musikers subjektiva världsuppfattning – gör att dess budskap blir 

tillgängligt för alla.  Det är den här egenskapen som ger musiken dess kommunikativa kapacitet – en 

kapacitet som bidrar till att skapa samhörighet genom delade erfarenheter, och som bäst kommer till 

uttryck via sångtexterna i form av minnen, politiska ideologier, historier, känslor och idéer.93 En andra 

egenskap är det faktum att musiken förmedlar kunskap – att den tjänar som en förteckning över en 

civilisation eller ett samhälle, då den, i och med att den innefattar mänskliga erfarenheter och återger 

dessa i ett samtida samhälle, ger en inblick i ett folks identitet och historia: ”Although we can never 

experience the music of another people in the same way that the people themselves do or did, we can 

nevertheless learn much about them from their music”.94 Det är således möjligt att spåra historiska 

händelser genom att studera sångtexter. 

 Den tredje egenskapen Mattern tillskriver musiken anknyter till den första, då den behandlar 

musiken, inte som erfarenheter och minnen som representerande en enda isolerad individ, utan som 

representerande en hel grupp: ”Presumably, the musician has had many of the experiences common to 

others and has absorbed some of that common meaning”.95 Som exempel ges amerikansk rapmusik, 

musik som uttrycker erfarenheter hos inte bara enskilda rappare utan även hos andra svarta amerikaner 

som har levt under liknande förhållanden.96 Den kollektiva identiteten uppstår i det här fallet då 

människor känner igen sig i de erfarenheter som uttrycks i sångtexterna.97 Det som lyfts fram här är 

inte främst musikens kommunikativa egenskaper utan det sätt på vilket en musiker kan integrera 

gemensamma erfarenheter i ett musikstycke och därmed göra det förståeligt för andra människor som 

har liknande, men inte samma erfarenheter.  

                                                
91 Mattern, s. 16. 
92 Mattern, s. 16-17; Mattern hänvisar här till Dewey, J. Art as Experience Reprint (New York: 
Wideview/Perigree Books, 1934) n.d. Digeser, P. “The Fourth Face of Power” Journal of Politics 54 (November 
1992: s. 977-1007. (1934), s. 89. 
93 Mattern, s. 17. 
94 Mattern, s. 18. 
95 Mattern, s. 18. 
96 Mattern, s. 18. 
97 Mattern, s. 19. 
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 Men musiken verkar inte bara sammanfogande. På samma sätt som den kan åstadkomma en 

kollektiv övergripande identitet menar Mattern att den när olikheter: ”Different experiences produce a 

different universe of memories and meanings and, ultimately, of identity. [ . . . ]. Therefore, music 

maintains the difference between different groups even as it solidifies a common identity within 

them”.98 Exempelvis menar han att irländarna upprätthåller sin irländska identitet genom bl a sin unika 

musik. Samtidigt hjälper musiken dem att skilja ut sig från andra identiteter – identiteter som bygger 

på andra erfarenheter och minnen.99 Musiken kan även skapa och förstärka skillnader inom en specifik 

grupp. För att återigen ta exemplet med irländarna menar Mattern att den irländska musiken är 

influerad av en rad olika genrer som t ex rock och punk, och genom lyssnandet på olika slags irländsk 

musik utkristalliseras olika identiteter inom den irländska identiteten.100  

 Slutligen påpekar Mattern att musiken kan bidra till ett mer tolerant samhälle, eftersom den 

hjälper oss att se människor ur andra perspektiv, bl a genom att underminera fördomar. Genom att ta 

del av den historia som förmedlas kan lyssnaren omvärdera och omdefiniera sin omgivning och på så 

sätt kan musiken bidra till att samhället blir mer öppet för olikheter.101 På samma sätt ger musiken oss 

möjligheter att lära känna för oss tidigare okända världar och människor.102 

 

3.6 Vilken historia lyfts fram i ”Soweto” och hur lyfts den fram? 

Med den teoretiska bakgrund som tecknats ovan återvänder jag nu än en gång till de frågor som 

ställdes inledningsvis under ”Syfte och frågeställningar”. Med hänvisning till Bangura, Nordenmark 

och Sellström undrade jag hur sången Soweto mobiliserade stöd för ANC såväl inom som utom den 

svenska solidaritetsrörelsen, och hur Soweto bidrog till att skapa och befästa en enad hållning mot 

apartheid – en hållning som överskred de meningsskiljaktigheter som existerade i apartheidfrågan.  

 ANC-galan utgör, så som den diskuterats här, en kollektiv sympatisör i det svenska 

solidaritetsarbetet till stöd för ANC mot apartheid.  Jag har, som ett resultat i studien så här långt, 

konstaterat att jag, för att undersöka hur sång användes som ett verktyg för politisk mobilisering under 

ANC-galan, behöver studera den kollektiva definitionsprocess eller interaktionsprocess som äger rum i 

de mellanstadier i vilka de mer eller mindre hängivna sympatisörerna befinner sig, och som pågår i 

samband med galan. Med utgångspunkt i hur Mattern  beskriver musikens politiska potential i 

egenskap av historieförmedlare verkar det som om de frågor jag bör ställa, och utifrån vilka den andra 

delen av den här studien kommer att utföras, är: vilken historia lyfts fram i Soweto och hur lyfts den 

fram? Mer konkret skulle frågorna kunna utvecklas som följer: i vilken grad förmedlar Soweto 

kunskap om det förflutna?; hur tas sångens kommunikativa kapacitet tillvara i Soweto, d v s i vilken 

utsträckning bidrar Soweto till att skapa samhörighet genom delade erfarenheter, och hur integreras 

                                                
98 Mattern, s. 21. 
99 Mattern, s. 21. 
100 Mattern, s. 22.  
101 Mattern, s. 22.  
102 Mattern, s. 23. 
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gemensamma erfarenheter i Soweto på ett sätt som gör att människor med liknande erfarenheter kan 

identifiera sig med dessa?; i vilken grad kan Soweto sägas verka sammanfogande och hur kan sången 

sägas nära olikheter?; och hur bidrar Soweto till att lyssnaren omvärderar och omdefinierar sin 

omgivning? Med den identitetsskapande definitionsprocessen i åtanke vill jag undersöka vilka 

kollektiva identiteter Soweto ger upphov till. 

 För att diskutera de frågor jag utvecklat utifrån de teoretiska resonemangen i den inledande 

delen av undersökningen, ska jag använda mig av tre olika kategorier av samhällsbaserad politisk 

aktion genom musik som Mattern identifierar: konfrontativa, avsiktliga och pragmatiska. Det är 

genom att se i vilken utsträckning ANC-galan ger uttryck för dessa som jag ska försöka reda ut hur 

historien kommer till uttryck i Soweto. Undersökning kommer därmed att delas ned i ytterligare frågor 

– frågor jag redovisar nedan. 

 

3.6.1 Konfrontativa aktioner eller protestmusik 

Konfrontativa aktioner, menar Mattern, utgörs av protestmusik, där ett samhälle mäter sina krafter 

med ett annat. Han skriver att samhällsmedborgare använder sig av den här formen för att mobilisera 

stöd för den egna gruppen, för att dra uppmärksamhet till sina angelägenheter, och för att se till att 

dessa ges företräde framför andra samhällens intressen. Han menar vidare att det är typiskt för 

protestmusiken att den opponerar sig mot den exploatering och det förtryck som utövas av ”dominanta 

eliter”,103 d v s makthavare, i samhället.104  

Som en konfrontativ aktion skulle alltså Soweto skildra två samhällen som står i motsättning till 

varandra, och där det ena samhället mäter sina krafter med det andra. Vi ska här ta reda på huruvida så 

är fallet, vilka dessa samhällen i så fall är, samt vilken historia som uttrycks för att framställa dem. Jag 

behöver även reda ut vad det är som utgör själva kraftmätningen – vilka angelägenheter eller frågor är 

det som lyfts fram i Soweto, och vilken historia som uttrycks för att engagera människor kring dessa? 

Slutligen ska jag undersöka vilka de intressen är som inte prioriteras, och hur denna (ned)prioritering 

ges historisk legitimitet.  

 Härigenom hoppas jag kunna ta reda på huruvida Soweto skapar två motsättande identiteter, vad 

som utmärker dessa, samt vilka erfarenheter i det förflutna som textförfattaren använder för att 

engagera och etablera dem. 

 

3.6.2 Avsiktliga aktioner 

Mattern betonar att politiska aktioner inte bara kan ses som en kamp mellan två motsatta samhällen, då 

en sådan enkel dikotomi skulle innebära att de gränszoner som existerar mellan dem ignoreras. 

                                                
103 Mattern, s. 26. 
104 Mattern skriver att andra exempel på konfrontativa aktioner av det här slaget har använts av forskare i 
Gramscian-Marxistiska traditioner. Dessa har då inte gjort något explicit bruk av begreppet samhälle utan använt 
sig av begreppet klass, Mattern, s. 26. 
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Musiken kan här ses som ett medium genom vilket meningsskiljaktigheter rörande gruppens interna 

identitet och de identiteter som uppstår mellan grupper debatteras. Det är den här typen av politiska 

aktioner som Mattern kallar avsiktliga aktioner. Som exempel ger han rapmusiken med dess olika 

visioner om det afroamerikanska samhället.105  

 Frågan är här huruvida Soweto debatterar några meningsskiljaktigheter som dem som nämns 

ovan. Hur debatteras i så fall dessa och vilken historia lyfts fram för att uttrycka debatten? Genom att 

föra ett sådant resonemang kan vi se huruvida de identiteter som eventuellt skapas i ett konfrontativt 

sammanhang i sin tur utgör flera mindre och kanske överlappande identiteter. Vi får också veta vad 

som är utmärkande för dessa och vad skillnaderna mellan dem består i, samt hur textförfattaren 

använder historien för att klargöra detta. Samtidigt som resonemanget kring avsiktliga aktioner gör det 

möjligt att närmare granska de ”stora” identiteterna, ger det oss också verktyg att ifrågasätta dem. 

Exempelvis kan vi få reda på om de två identiteter som vi utgick ifrån i diskussionen kring 

konfrontativa aktioner verkligen var de vi var ute efter. 

 För att belysa hur avsiktliga aktioner även syftar till att presentera en vision om hur samhället 

ska se ut är det lämpligt att här anknyta till Thörns teori om utopiska handlingsformer och Wallersteins 

resonemang i anknytning till dessa. Thörn talar om sångtexten som en utopisk handlingsform, men på 

vilket sätt utgör Soweto en utopisk handlingsform? Vilken utopi är det som presenteras, och hur 

används historien för att berätta om det förflutna, nutid och framtid? Vilken historia lyfts fram för att 

förklara varför vår nutid ser ut som den gör och hur vår tillvaro skulle kunna se annorlunda ut i 

framtiden?  

 

3.6.3 Pragmatiska aktioner 

Liksom konfrontativa aktioner syftar avsiktliga till att dra uppmärksamheten till hur ett visst samhälle 

bör se ut. Båda bygger därmed på att det finns avvikande intressen i de etablerade samhällena. 

Pragmatiska aktioner, å andra sidan, menar Mattern, bygger på att det finns gemensamma politiska 

intressen – att det finns en etablerad övergripande identitet. Musiken används i detta sammanhang för 

att stärka och hylla denna identitet, och som exempel nämner Mattern musikern Sting som i sin musik 

drar uppmärksamheten till globala miljöfrågor genom att vända sig till en rad samhällen och nationer.    

 Den fråga jag här ska försöka besvara är huruvida Soweto ger uttryck för att manifestera en 

sådan identitet, och vilken historia som i så fall lyfts fram för detta ändamål. Vi ska även försöka dra 

slutsatser kring hur historien används i Soweto för att stärka och hylla den här identiteten.  

 Genom att diskutera Soweto som en pragmatisk aktion uppstår ett nytt perspektiv på de två 

aktioner som presenterats ovan. Tidigare har historien använts för att dra gränser – för att dela upp 

människor i olika identiteter eller tillhörigheter. Nu blir det möjligt att ta reda på vilken historia som 

enar människor. 

                                                
105 Mattern, s. 25ff. 
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Som synes är det många frågor att diskutera och söka svar på i undersökningen. Flera av dem har 

gemensamma beröringspunkter (exempelvis kan det vara så att förfarandet är detsamma när det gäller 

strävan att manifestera en övergripande identitet som när det gäller att presentera en vision om ett 

framtida samhälle), och precis som Mattern skriver fungerar de olika aktionerna vanligtvis inte 

isolerade från varandra utan tillsammans. Exempelvis menar han att avsiktliga aktioner med syfte att 

utforma en gemensam strategi kan behöva föregås av både pragmatiska och konfrontativa aktioner.106 

Min förhoppning är att jag, genom att diskutera en mångfald av frågor, ska tillföra undersökningen en 

komplexitet som i sin tur bidrar till en fördjupad förståelse av hur sång fungerar som politisk 

mobilisering.  

  

Det är således med utgångspunkt i främst Matterns, Salomons, Thörns och Wallersteins arbeten som 

jag utformar analysen av hur Soweto fungerade som politisk mobilisering vid ANC-galan i Göteborg 

1985. Syftet med undersökningen är inte att ta reda på i vilken mån Soweto verkligen mobiliserade 

stöd för ANC, vilket hade krävt att undersökningen även involverar dem som lyssnade på sången, utan 

huruvida Soweto hade kapacitet att mobilisera enligt de principer som diskuterats ovan. Det är heller 

inte min avsikt att kartlägga alla de olika identiteter som går att urskilja i Soweto.  För att inte göra 

undersökningen alltför vittgående applicerar jag den avsiktliga aktionen främst på den svenska 

kontexten. En mer mångfacetterad sydafrikansk identitet diskuteras istället i den sista delen av 

undersökningen.  

 

4. EN ANALYS AV SOWETO SOM POLITISK MOBILISERING  

4.1 ”Soweto” som en konfrontativ aktion 

Vi börjar med att söka svar på frågan om i vilken utsträckning Soweto skulle kunna utgöra en 

konfrontativ aktion – hur den kan anses vara en protestsång. Frågan är alltså i vilken mån texten ger 

uttryck för att vara en kraftmätning mellan två olika samhällen. 

 Låttiteln, Soweto, ger oss en vink om att vi här har med en specifik händelse att göra. Tankarna 

går till studentupproret i Soweto den 16 juni 1976 – ett uppror som blev kulmen på flera års missnöje 

bland Sydafrikas svarta studenter. Bakgrunden till upproret ligger i att det under 1970-talet blev allt 

vanligare med svarta afrikaner i de sydafrikanska skolorna. De svartas utbildningsmöjligheter var 

starkt begränsade, eftersom många saknade ekonomiska medel för att finansiera sina studier, och för 

att det var svårt att efter avslutade studier hitta ett jobb som motsvarade de förvärvade kunskaperna. 

Missnöjet accelererade när det 1976 bestämdes att hälften av undervisningen i de svarta skolorna 

skulle ske på afrikaans – det språk som framförallt talas av boerna, ättlingarna till de första holländska 

kolonisatörerna. För att protestera mot de nya direktiven marscherade 15 000 svarta skolungdomar 

                                                
106 Mattern, s. 25ff. 
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genom Soweto, ett bostadsområde för svarta utanför staden Johannesburg.107 Polisen besvarade 

demonstrationen med att skjuta ihjäl och skada ett stort antal studenter,108 och under tiden som följde 

spreds konflikten till Kapstaden och östra Kap (se kartan).  

 

 
(källa: Provincial Map of South Africa, http://www.anc.org.za/images/maps/samapo.gif (2006-02-01)) 

 

Studenternas engagemang inspirerade arbetarrörelsen och under augusti och september följdes 

studentupproren av arbetsbojkotter. Vid årsskiftet konstaterades att 575 personer dödats och 2 389 

skadats i samband med protesterna.109 Händelserna fick stor uppmärksamhet i media och framförallt 

gjorde TV-bilderna från dödsskjutningarna i Soweto att kampen mot apartheid tog fart. Nigel Worden 

menar att TV-bilderna kom som en chock för den internationella opinionen men även för många vita 

sydafrikaner, och att allt fler nu fick upp ögonen för vad apartheidpolitiken egentligen innebar i 

Sydafrika.110  

 Det är de här händelserna jag associerar till när jag ser låttiteln och det verkar uppenbart, särskilt 

med tanke på det sammanhang i vilket sången framförs, att det är det sydafrikanska 

apartheidsamhället, d v s det samhälle som upprätthåller apartheidpolitiken, som Soweto protesterar 

mot. Mitt antagande styrks när det vid en första lyssning och läsning av texten står klart för mig att 

                                                
107 Soweto är en förkortning för South Western Township, Soweto 
http://www.mikaelwiehe.se/samlingsskivor.htm  
108 Worden, s. 134; Afrikagrupperna, s. 135. 
109 Worden skriver dock att siffrorna anses vara rejält i underkant, Worden s. 134-35. 
110 Worden, s. 135. 
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texten faktiskt beskriver två olika typer av samhällen. Vi börjar med att se närmare på det samhälle 

mot vilket kritiken riktas. 

 I den första versen står det att det blir allt svårare att leva – att överhuvudtaget andas – ”[f]ör 

varje dröm som skjuts till döds[,] för varje kvävd och tystad röst [ . . . ]. För varje hopp som slås i kras 

[ . . . ][,] för varje mördad som begravs”. Det faktum att samtliga fraser innehåller ett ”varje” indikerar 

att det som skildras sker vid upprepade tillfällen. Det presenteras alltså ett samhälle där 

dödsskjutningar, mord och förtryck är vardagsmat, och där det, just med tanke på att det sker om och 

om igen, verkar som om förtrycket har en stark förankring. Soweto står för en enskild händelse eller 

en rad händelser under en begränsad tid (juni till september 1976), men även för en 

händelseutveckling som spänner över flera decennier. Orsakerna till protesterna finner vi inte bara i 

1970-talet eller i den politik som fördes just då. Protesterna riktas mot den politik som infördes redan 

1948 – apartheidpolitiken. Detta kommer tydligt till uttryck i andra versen där texten fortsätter på 

temat ”svårare att leva”, ”svårare att andas” genom att lyfta fram arresteringarna och den 

”orättfärdiga” lagstiftning som gör att den icke-vita majoriteten i Sydafrika inte har rätt att fritt 

uttrycka sina åsikter. Rassegregation har förekommit och förekommer fortfarande i många samhällen, 

men ingenstans har segregationen befästs så starkt som i Sydafrika. Som Åke Magnusson påpekar i 

Sydafrika i Dokument: ”Sydafrika är det enda land i världen, som i sina lagar proklamera[t] olikhet 

mellan sina medborgare”.111  

 Kritiken i Soweto riktas alltså mot apartheidsamhället, men vilket samhälle är det som 

presenteras som apartheids motpol? Vilket är det andra samhället? För att besvara frågan får vi gå 

vidare till vers fyra. Det är här som texten ”vänder” i och med att det beskrivs en tillvaro där ”det [blir] 

lättare att leva” – ”lättare att andas”. Med låttiteln och den första versen i åtanke gör fraserna ”[f]ör 

varje dröm som väcks till liv[,] för varje fängslad som går fri” att vi kan anta att det samhälle som 

ställs mot apartheidsamhället är det demokratiska, d v s en tillvaro där alla omfattas av samma 

rättigheter. Det är inte den sydafrikanska demokratin som avses, den där endast de vita – den 

dominanta eliten – omfattas av demokratiska rättigheter. Det texten verkar syfta på är istället en 

demokrati, där samtliga medborgare har rätt att uttrycka åsikter, hopp och framtidstro, d v s den typ av 

demokrati som många svenskar gärna vill tillskriva Sverige. Och med tanke på att ANC-galan 

framförs i Sverige, av svenska artister och för en publik som vi kan anta främst består av svenska 

medborgare, d v s i ett sammanhang, där den kollektiva identiteten väl kan sammanfalla med en 

svensk demokratisk identitet, är det kanske, i varje fall i förstone, rimligt att dra slutsatsen att det är 

den svenska demokratin som utgör den gemenskap som angriper apartheidsamhället.  

 Genom resonemanget ovan utgår vi alltså ifrån att de två samhällen som står mot varandra i 

Soweto är å ena sidan är det som upprätthåller apartheid, å andra sidan det demokratiska svenska.112 

                                                
111 Magnusson, Å., Sydafrika i Dokument (Stockholm: Gummesson, 1975): s. 33.  
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Men vari består kraftmätningen? Vilka frågor lyfts fram för att protestera mot apartheid? I vers ett och 

två konstateras närmast hur apartheidsamhället ser ut och hur det ger upphov till en känsla av 

hopplöshet och vanmakt hos dem som ser på hemma i TV-sofforna flera hundra mil bort. Så här långt 

är det alltså inte en protestsång där det uppmanas till direkt kamp som vi har att göra med. Men så i 

tredje versen ersätts hopplösheten och vanmakten av frustration: ”[f]ör varje bön som trampas ner[,] 

för varje övergrepp som sker[,] blir det svårare att blunda[.] För varje ögonblick som går[,] när 

orättvisorna består[,] blir det svårare att vänta”. Texten blir nu mer intensiv och det verkar som om det 

inte längre anses vara möjligt att blunda för det som sker och har skett i Sydafrika till följd av 

apartheidpolitiken. Måttet är rågat och frustrationen gäller inte bara händelseutvecklingen i Sydafrika. 

Det verkar som om en lika stor anledning till frustrationen ligger i bristen på engagemang. 

Apartheidpolitiken infördes officiellt redan 1948, och 1985, trots att Soweto bara är en händelse bland 

flera som nått omvärlden och att förtrycket varit känt sedan tidigare, är den fortfarande i bruk. Både i 

och utanför Sydafrika ser människor vad politiken ställer till med genom sina tv-apparater, men istället 

för att handla själva väntar de på att någon annan ska agera och ta ansvar. Det faktum att ”det blir 

svårare att vänta” innebär att människor faktiskt har väntat, men det innebär också att det nu är hög tid 

att agera eftersom det, ju längre det väntas, blir allt fler som skjuts till döds, fängslas, tystas och vars 

framtid slås i spillror. Och det är just dödsskjutningarna, arresteringarna, inskränkningarna i 

yttrandefriheten och bristen på respekt för människors lika värde – angelägenheter som åskådliggörs 

genom skildringen av apartheidsamhället och dess karakteristika i förhållande till demokratin – som 

utgör kraftmätningen i Soweto. Om det i de två första verserna är hopplösheten och vanmakten som 

vädjar till engagemang, är det i den tredje versen frustrationen och otåligheten – tillstånd som uppstår 

till följd av att det inte ageras tillräckligt kraftfullt eller alls mot apartheid – som initierar och driver 

kampen.  

 

För att sammanfatta resonemanget ovan tolkar jag Soweto som en konfrontativ text där det svenska 

demokratiska samhället mäter sina krafter med det sydafrikanska apartheidsamhället. De frågor som 

lyfts fram och som utgör själva protesten mot apartheid är Sydafrikas brist på demokratiska rättigheter 

för landets icke-vita befolkning, d v s själva apartheidpolitiken, en politik som drivs av en vit 

minoritet, eller en dominant elit för att använda Matterns vokabulär, och som omfattar både den 

exploatering och det förtryck som Mattern menar utmärker föremålet för den konfrontativa 

protestaktionen. Det är de intressen som uttrycks i och med apartheidpolitiken som, med hänvisning 

till politikens konsekvenser, ska prioriteras bort.  

 Vi har således att göra med två motsatta samhällen samt en kraftmätning som består i att texten 

skildrar alternativet till apartheid genom att lyfta fram det svenska demokratiska samhället, i vilket 

varje människa omfattas av yttrandefrihet och där lagarna befäster varje människas rätt till framtidstro 
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och utveckling – rättigheter som innebär ansvar inte bara för sig själv utan även för medmänniskorna. 

Men är det verkligen så den svenska demokratin ser ut, och om inte, är det svenska samhället 

verkligen den motpol till apartheidsamhället som vi söker? För att nyansera analysen och för att 

närmare försöka förstå hur Soweto fungerade under ANC-galan går jag nu vidare till nästa punkt i 

undersökningen och ser efter i vilken grad det är möjligt att tala om Soweto som en avsiktlig aktion.  

 

4.2 ”Soweto” som en avsiktlig aktion 

Genom avsiktliga aktioner debatteras de meningsskiljaktigheter som rör en grupps interna identitet och 

de identiteter som uppstår mellan grupper. De meningsskiljaktigheter vi kan spåra i Soweto rör främst 

den svenska demokratin och den svenska synen på apartheid. Vi återvänder till vers fyra för en stund, 

d v s det ställe i texten där det samhälle introduceras som vi hittills låtit tolka som den svenska 

demokratin – där ”det [blir] lättare att leva” –  ”lättare att andas”. Det samhälle som texten skildrar här 

innebär demokratiska rättigheter, men det innebär även förpliktelser. Det kräver att varje människa, 

såväl man som kvinna ”fattar mod[,] [ . . . ] vågar slåss och stå emot”. I vers fem förstår vi att det även 

kräver att dess medborgare gör sina röster hörda – att de tar ställning i frågor som rör inte bara de 

själva utan även andra. Allt för att skapa en framtid som ser annorlunda ut än det förflutna. Men varför 

måste varje individ ta sitt ansvar för att åstadkomma förändringar i ett land så avlägset beläget som 

Sydafrika? Räcker det inte med att vi i Sverige gör våra röster hörda i de politiska valen vart fjärde år? 

Vår svenska demokrati, i vilken vi genom parlamentariska val väljer representanter för våra åsikter 

och värderingar, står väl enad inför omvärlden och skulle väl inte medvetet bidra till att upprätthålla ett 

system som vilar på icke-demokratiska grunder? Frågan är naturligtvis retorisk till sin karaktär och 

kanske väl naivt formulerad. Icke desto mindre fyller den en viktig funktion här genom att ifrågasätta 

den svenska identitetens genuinitet gentemot omvärlden. Har det svenska samhället stått enat mot 

apartheid?  

 Det räcker med en snabb titt i litteraturen för att konstatera att så inte är fallet. Här ges flera 

exempel på hur svenska representanter i form av företag och investerare har utnyttjat de ekonomiska 

fördelar som följt med apartheidpolitiken, fastän det fanns information om hur denna drabbade den 

icke-vita befolkningen. Afrikagruppernas Afrikabulletinen skriver t ex om hur Letraset Graphic 

Products Pth Ltd, ett dotterbolag till svenska ESSELTE, ”i strid mot den svenska Sydafrikalagen, givit 

ett lån till ett sydafrikanskt företag”,113 och om hur privathandeln i Sverige är sämre än de kooperativa 

konsumbutikerna när det gäller att bojkotta sydafrikanska varor, vilket kom fram i en undersökning 

ISAK gjorde 1985.114 Sellström beskriver Sveriges hållning i Sydafrikafrågan som ”Sweden’s Two 

Faces”. Han hänvisar till hur Mai Palmberg beskrev läget 1985:  

[T]he contradictions are not to be interpreted as hypocrisy, but as a struggle between different interests. 
On one side is the Swedish business community, for whom South Africa is a market. On the other, a broad 
anti-apartheid movement for whom South Africa [ . . . ] is [an affront to] human dignity and a threat to 

                                                
113 A. J.,”Bojkotta ESSELTE!” Afrikabulletinen, 1985: 82/83, nr. 3-4: s. 5. 
114 Bjurman, K., ”DAX för bojkott!?”Afrikabulletinen, 1985: 82/83, nr. 3-4: s. 8. 
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peace. Caught in the middle is the government [ . . . ], for whom the big companies [ . . . ]. [ . . . ] are [ . . . 
] seen as  important factors [in] shaping the economic basis of [the] society. It is not easy for the 
government to go against their interests.115 

 

Konstaterande att det ”blir [ . . . ] svårare att blunda” i vers tre – en fras som ju innebär att det faktiskt 

har blundats för apartheidpolitikens verkningar – för mina tankar till just sådana här motsättningar. 

Fastän Sverige som nation officiellt gick ut och protesterade mot apartheid, bl a genom 1979 års 

förbud mot nyinvesteringar i Sydafrika, och 1985 års förbud mot lån till den sydafrikanska staten,116 

fanns det inslag i den svenska kollektiva identiteten som bidrog till att upprätthålla systemet, och det 

faktum att det var ekonomiska intressen som stod för det svenska stödet till apartheid – samma 

intressen som många hävdar utgör själva ursprunget till apartheid i Sydafrika – gör att det ligger nära 

till hands att tolka Soweto så att det är de svenska kapitalistiska intressena, i motsats till den svenska 

socialdemokratin och vänstern som såg fördelarna med apartheidpolitiken och som därför ”blundade” 

för hur denna implementerades i Sydafrika. Yttrandefrihet innebär ju rätten att uttrycka åsikter som 

inte förespråkar demokrati, och svenska kapitalister kan därmed sägas utgöra ett eget samhälle eller 

gemenskap som existerar inom den svenska demokratin, men även någonstans mellan denna och 

apartheidsamhället. Samtidigt som de åtnjuter demokratiska rättigheter i Sverige bidrar de ju, både i 

Afrikagruppernas och Sellströms ögon, till att bevara ett icke-demokratiskt samhälle i Sydafrika.  

 Med den här bakgrunden säger oss Soweto att det finns motsättningar inom den svenska 

demokratiska identiteten. Men motsättningarna behöver inte nödvändigtvis kopplas till ekonomiska 

intressen eller svenska representanter för kapitalismen. Mer uttalad i Soweto är motsättningen mellan 

dem som tar respektive inte tar ställning till apartheid, d v s mellan dem som tar tillvara sina 

demokratiska rättigheter genom att uttrycka sina åsikter och de som inte gör detta. Återigen är det 

ordet ”varje” som får mig att reagera, fast den här gången är det inte för att ordet ger en antydan om att 

ett händelseförlopp upprepas, vilket var fallet tidigare då vi diskuterade vilket samhälle Soweto vänder 

sig mot. Istället fyller det här en funktion som gör att jag återigen ifrågasätter den kollektiva identitet 

som utgör apartheidsamhällets motpol, d v s den svenska demokratin. Fjärde versens ”För varje man 

som fattar mod[,] som vågar slåss och stå emot[,] (blir det lättare att andas)” innehåller ett ”varje”, 

som indikerar att det finns de som redan har tagit mod till sig, rest sig och tagit ställning, men att det 

även finns de som, åtminstone inte ännu, har agerat. Den svenska demokratiska identiteten präglas 

därmed av en obeslutsamhet – en oförmåga att stå enad och stark. För att avskaffa apartheid krävs att 

människor engagerar sig. Men det räcker inte med att ta ställning. Precis som det uttrycks i citatet 

ovan krävs det att det tas ställning emot (apartheidpolitiken) och att människor fattar beslut i enlighet 

med de karaktäristika som utmärker det egna samhället, d v s de demokratiska rättigheterna. Att 

                                                
115 Sellström citerar här Mai Palmberg, (2002) s. 427-428. Ändringarna inom hakparenteserna är Sellströms, 
förutom den inledande samt “the big companies [ . . . ]. [ . . . ] are”, som är mina; Palmberg, M., AGIS: Sweden 

and South Africa (Stockholm: Afrikagrupperna, 1985): s. 4-5. 
116 Odén, B., ”Internationella Sanktioner mot Sydafrika.” Afrikabulletinen, 1985: 22, nr. 6: s. 20-21. 
 



 31 

människor måste välja bort apartheidsamhället till förmån för det demokratiska för att det ska bli 

”lättare att leva” uttrycks i texten genom att det, i den femte versen, görs en återkoppling till det ”hopp 

som slås i kras” i första versen: ”Och varje sång som bryter fram och ger förhoppningarna namn gör 

det lättare att andas” – en fras som för tankarna vidare till i vilken mån Soweto utgör en utopisk 

handlingsform, en vision om ett framtida samhälle.  

 Den debatt som pågår i Soweto och som behandlar de identiteter och motsättningar som existerar 

inom den svenska demokratiska identiteten, får mig att ifrågasatta huruvida denna verkligen utgör 

apartheidsamhällets motpol. För tredje gången funderar jag här på bruket av ordet ”varje”. Ordet har 

tidigare antytt upprepningar av händelser, händelseförlopp och tidsflöden, och det verkar inte som om 

något av de samhällen som har beskrivits har varit konstanta utan att de har rört sig i någon riktning. 

Skillnaden mellan dem har bestått i att de utvecklats åt olika håll. Medan apartheidsamhället har 

utvecklats negativt har den svenska demokratin utvecklats positivt efterhand som människor slutat 

blunda. Men som redan antytts verkar de interna motsättningarna i Sverige vara för stora för att det 

verkligen ska vara möjligt att betrakta den svenska demokratin som en apartheids motpol.  

 I den sjätte och sista versen syftar ”varje” på att alla människor står jämlika. ”Varje” kopplas 

därmed slutligen från tidsaspekten, men tiden uttrycks ändå och blir viktig genom att det skildras en 

framtid – en utopi – ”där varje mänska lever fri” och ”där det finns plats för var och en”. Kanske är det 

det här samhället som står i polemik mot apartheidsamhället? Det kanske inte alls är det svenska 

samhället eller ens det demokratiska, så som detta tar skepnad i Sverige? Soweto talar om 

”mänsklighet” och ”fred”, men nationsbeteckningar saknas och även om de demokratiska 

rättigheterna, d v s det vi tidigare tolkat som de svenska verktygen i kraftmätningen mot apartheid, kan 

förmodas ha en plats i den framtid som beskrivs så kan vi inte veta detta säkert. De ledtrådar vi får är 

”frihet” och det faktum att ”det finns plats för var och en”. Att den sydafrikanska lagstiftningen vare 

sig lever upp till det ena eller andra är lätt att konstatera med hänsyn till den partiella demokratin och 

systemet med hemländer, men är den demokrati som representerar Sverige den enda gemenskap som 

innebär frihet och mänskligt utrymme? Vi får inga vidare svar för tillfället. Det går dock att konstatera 

att Soweto, med sina skildringar av såväl dåtid, nutid som framtid uppfyller samtliga de kriterier som 

kopplas till den utopiska handlingsformen och att texten, genom att ifrågasätta och diskutera den 

interna identiteten, även fyller kriterierna för en avsiktlig aktion. Men vi lämnar nu de konfrontativa 

och avsiktliga inslag som kommer till uttryck i Soweto för att istället se huruvida texten manifesterar 

intressen som tilltalar en övergripande gemenskap – en mänsklighet.  

 

4.3 ”Soweto” som en pragmatisk aktion 

Pragmatiska aktioner bygger på att det finns gemensamma politiska intressen hos ett flertal samhällen 

och nationer, och att det därmed är möjligt att tala om dessa som en enda kollektiv identitet. Musikens 

funktion ligger här i att manifestera och hylla denna. De frågor vi ska försöka besvara här är därför 

huruvida Soweto ger uttryck för en övergripande identitet och vad denna i så fall består i. Hur kan vi 
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applicera den på såväl apartheidsamhället som det svenska demokratiska samhället, och hur 

manifesteras identiteten?  

 

Den övergripande identitet som presenteras i Soweto verkar vara ”mänskligheten”. Denna påtalas i 

sjätte versen, där den står tillsammans med ordet ”fred”. Freden beskrivs som ”en framtid full av liv[,] 

där varje mänska lever fri” och ”där det finns plats för var och en”. Den här delen av sången har 

tidigare beskrivits som textens utopi, d v s den framtid som väntar när alla motsättningar en gång har 

lösts och apartheidpolitiken gett efter till förmån för ett samhälle där alla har samma rättigheter. Men 

strävan efter fred, liksom uppfattningen av vad fred innebär, kanske kan se olika ut. Den kanske kan 

innebära frihet och mänskligt utrymme i ett samhälle utan att därmed behöva omfatta andra 

samhällen? Samtidigt som sångtexten är avsiktlig på så sätt att den debatterar motsättningar inom och 

mellan olika gemenskaper är det möjligt att se hur den vädjar till intressen som ligger i varje enskild 

gemenskap. Men det är inte bara fredsbegreppet som går att koppla till den övergripande identiteten i 

Soweto. Fredssträvandet uttrycks i relation till det förtryck som beskrivs i verserna ett till tre, och 

dessutom står det klart att freden infinner sig först när människor har slutat blunda för orättvisor och 

istället fattat mod och protesterat. Så, förutom att undersöka huruvida fredsbegreppet är applicerbart på 

apartheidsamhället, är det rimligt att låta analysen omfatta även begrepp som förtryck, insikt och 

motstånd, för att se vilken resonansbotten de har i den vita minoriteten.  

 Om det antas att varje enskilt samhälle, stort eller litet, vill skapa fred för sina egna medlemmar 

kan krig och förtryck ses som medel för att uppnå eller upprätthålla något som åtminstone den 

enskilda gruppen upplever som fred. På så sätt kan studentupproret i Soweto 1976 representera en 

aktion, där den vita minoriteten slår ner ett upplopp som äventyrar ”minoritetens fred”. Soweto skulle i 

så fall syfta på ett sammanhang, där apartheidanhängarna söker försäkra sig om att motsättningarna 

mellan vita och icke-vita inte ska öka i Sydafrika. Hur vi väljer att se på aktionen beror på vilket 

perspektiv vi har – vilket samhälle vi tillhör. Antagandet att alla samhällen vill leva i en fred som 

gynnar åtminstone den egna gruppen gör att freden blir allmängiltig och att strävan efter fred kan 

appliceras på alla grupper. Men hur är det möjligt att mer konkret tala om apartheidförespråkarna som 

fredssträvare? För att besvara frågan krävs en tillbakablick på några av de faktorer som anses ligga 

bakom apartheidpolitiken.  

 Historieskrivningen ger en rad förklaringar till vad som ligger bakom den sydafrikanska 

apartheidpolitiken. I min c-uppsats Apartheid 1998-2004 – en historiografisk studie117 kunde jag dock, 

med hjälp av tidigare forskning, urskilja tre övergripande traditioner: den tidig/afrikandiska, den 

liberala och den historiematerialistiska. I dessa ges apartheid olika syften och innebörd, och kanske 

kan vi, genom att ta dessa variationer i beräkning, se hur apartheid verkar fredssträvande, d v s hur det 

är möjligt att applicera Sowetos fredsbegrepp på den vita minoriteten i Sydafrika.  

                                                
117 Bjelkenbrant, P., Apartheid 1998-2004 – en historiografisk studie (opublicerad c-uppsats, 2005) 
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Den tidig/afrikandiska traditionen uppstod i Sydafrika i slutet av 1800-talet och representeras främst 

av afrikander, ättlingar till de vita boerna i Sydafrika. Enligt den här traditionen är apartheid ett 

”naturligt tillstånd” som uppstod redan då de första vita bosättarna, holländarna, kom till Kap under 

andra hälften av 1600-talet. Redan då levde vita och svarta segregerade i och med att Jan van Riebeck, 

chef vid Holländska Ostindiska Kompaniet (VOC), sökta begränsa förbindelserna mellan de anställda 

och den inhemska befolkningen, Khoi.118  Den tidig/afrikandiska traditionen förklarar apartheid genom 

att hänvisa till att ”rasskillnader är ett grundläggande drag i det mänskliga samhället och att det 

politiska systemet bör anpassas efter detta”. Traditionen anser därmed att det vore fel att vidta åtgärder 

för att jämna ut skillnaderna.119 Det här synsättet bygger i stor utsträckning på afrikandernas religiösa 

uppfattning att det står i överensstämmelse med Guds vilja att människor lever åtskilda i olika raser, 

och att afrikanderna, enligt Gud, skulle utgöra ett ”herrefolk” med rätt att styra över andra folk. I 

enlighet med detta ses inte apartheid som en form av förtryck utan snarare så att politiken tillgodoser 

de icke-vita folkens nationalistiska och politiska aspirationer – därav systemet med hemländer och 

partiell demokrati.120  

 Med den här bakgrunden blir det möjligt att betrakta apartheidpolitiken, och därmed det 

samhälle som förespråkar apartheid, som fredssträvande: Med afrikanderna som ledare i Sydafrika 

skulle alla folkslag i landet, enligt deras egen uppfattning, kunna leva i fred. Fastän apartheid brukar 

beskrivas som en förtryckande och uteslutande politik är det alltså möjligt att tolka den som 

fredsbevarande, åtminstone ur ett tidig/afrikandiskt perspektiv. Det tidig/afrikandiska perspektivet 

verkar förespråka en fred som omfattar alla sydafrikaner, men vi vet att den inte uppfattas så av den 

icke-vita majoriteten. Det är därför vi får nöja oss med att konstatera att afrikandernas fredsuppfattning 

begränsar sig till det egna samhället.  

 Men hur är det med Sowetos förtryck, förnekelsens upphörande (insikten) och kampen för 

förändring (motståndet), d v s de andra faktorerna som tycktes kunna kopplas till manifesterandet av 

en övergripande identitet? Hur relaterar dessa till den tidig/afrikandiska traditionen? Ja, även här är det 

möjligt att dra paralleller mellan apartheidsamhället och den övergripande identiteten så som denna 

kommer till uttryck i Soweto. Enligt den tidig/afrikandiska traditionen utvecklades apartheid delvis 

som en reaktion på vad afrikanderna uppfattade som en allians mellan de svarta sydafrikanerna och de 

brittiska kolonisatörerna. Bakgrunden ligger i att afrikanderna, för att undkomma britternas liberala 

idéer under 1600- och 1700-talet, i allt större utsträckning flyttade österut och norrut från Kap – en 

folkflyttning som accelererade allt mer och slutligen kulminerade i ”the Great Trek” 1834.121 Ur det 

här perspektivet är det alltså inte de svarta utan afrikanderna som är de förtryckta, och förtryckare är 

den brittiska kapitalismen. Införandet av apartheidpolitiken innebar för afrikanderna att de 1948 

                                                
118 Maylam, P., South Africa’s racial past: the history and historiography of racism, segregation, and apartheid 
(Aldershot: Ashgate, cop. 2001): s. 30-32. 
119 Maylam, s. 225, 208-209. 
120 Maylam, s. 188.  
121 Maylam, s. 35, 52-53, 64, 93-94, 225. 
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slutligen tog tag i situationen och ersatte det brittiska förtrycket av dem med ett gemensamt vitt 

förtryck av de svarta. Det är genom ett sådant här resonemang som det möjligt att se hur Soweto, 

genom att lyfta fram den här typen av tillstånd och aktioner, även talar till och finner gemenskap med 

den del av den vita minoriteten som utgörs av afrikander. Men vi lämnar nu det tidig/afrikandiska 

perspektivet för att se hur det övergripande identitetsskapandet går att applicera på en annan grupp i 

den vita minoriteten – britterna. 

 

Den liberala teoribildningen uppstod under 1920-talet och företräder främst vita britter. Denna hävdar, 

liksom den tidig/afrikandiska, att det faktiskt existerar en rasordning i det sydafrikanska samhället. 

Traditionerna skiljer sig dock åt på så sätt att de förra försöker rättfärdiga ett sådant tänkande, medan 

de senare, med utgångspunkt i att det är den vita rasismen som ligger bakom rasordningen, skyller 

denna på de första sydafrikanska kolonisatörerna – boerna – och menar att tillämpandet av en liberal 

politik skulle innebära att skillnaderna mellan raserna upphörde.122 Hur relaterar då det här synsättet 

till Sowetos beskrivning av ett samhälle i fred? Hur känner de brittiska ättlingarna igen sig i Sowetos 

förtryck, insikt och kamp? Ja, svaret är delvis redan givet. Enligt den liberala uppfattningen är 

apartheid en uttalat rasistisk politik – ett förtryck som utövas av afrikanderna över den icke-vita 

majoriteten. De motsätter sig alltså tanken på att apartheid skulle utgöra ett ”naturligt tillstånd”, men 

ingår samtidigt i det samhälle som upprätthåller politiken – den vita minoriteten.123 Detta rättfärdigar 

de dock med att den liberala politiken är det medel genom vilket rasismen, och därmed apartheid, 

kommer att utplånas. Den fred som liberala företrädare söker är marknadsekonomin – det 

kapitalistiska samhället – med fri konkurrens och ekonomisk utveckling. Det förtryck som liberala 

förespråkare kan identifiera sig med är det som afrikanderna utövat mot den icke-vita befolkningen – 

ett förtryck som de liberala kämpat mot genom att liberalisera det sydafrikanska samhället. Det som 

gör att vi kan betrakta den liberala freden som endast omfattande den egna gruppen är inte bara det 

faktum att afrikanderna har motstridiga åsikter i frågan, utan även att de liberala, historiskt sett, anses 

ha skapat flera av de situationer där apartheid tydligast har kommit till uttryck. Vi kommer att 

undersöka detta närmare nedan då vi tar upp den tredje synen på apartheid: den historiematerialistiska.  

 

Enligt den historiematerialistiska traditionen, vilken uppstod i polemik mot den liberala på 1970-talet, 

och som, liksom den tidig/afrikandiska och liberala, har representanter inom den vita minoriteten i 

Sydafrika, är kategoriseringen av människor i olika raser en konstruktion. Rasordningen är något 

övernaturligt – ett uttryck för de övre klassernas strävan att skapa ett kapitalistiskt samhälle. 

Exempelvis menar historiematerialister att den dominanta klassen i Sydafrika exploaterade 

arbetarklassen genom att tillämpa rasistiska idéer för att maximera sina ekonomiska vinster.124  

                                                
122 Maylam, s. 212-214. 
123 Maylam, s. 69, 216-217. 
124 Maylam, s. 4, 13 och 220.   
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 Historiematerialisterna motsätter sig alltså de liberalas idéer om att freden skapas genom en 

liberal politik. Tvärtom är det just liberala intressen som ligger bakom apartheidpolitiken och 

förtrycket av den icke-vita majoriteten. Medan den liberala traditionen anser att apartheidpolitiken har 

sitt ursprung i rasistiska attityder hos afrikanderna, menar nämligen historiematerialisterna att 

apartheid är ett system som syftar till att exploatera arbetarklassen. Det är det klasslösa samhället som 

konstituerar historiematerialisternas fred, och freden uppnås genom avskaffandet av kapitalismen. Att 

en sådan fred innebär fred för endast det historiematerialistiska samhället består i de 

meningsskiljaktigheter som nämns ovan. Det förtryck som historiematerialistiska representanter inom 

den vita minoriteten i Sydafrika vänder sig mot är förtrycket av arbetarklassen, vare sig denna är vit, 

svart eller färgad. Den förnekelse som efterhand kommer till ända i Soweto och initiativet till kamp, 

består i historiematerialisternas perspektiv på kampen mot apartheid genom ANC och 

kommunistpartiet. 

 

Genom att ”dela ner” apartheidsamhället i flera mindre samhällen eller identiteter har vi, genom att vi 

för en stund tillägnat oss de olika gruppernas tänkbara perspektiv, kunna se hur begrepp som fred, 

förtryck, insikt och motstånd blir allmängiltiga, d v s hur det blir möjligt att applicera Sowetos 

fredsbegrepp på ett samhälle som vi tidigare i undersökningen betraktade som icke fredssträvande. 

Men hur ser samma process ut applicerad på den svenska demokratin? Ja, det är möjligt att urskilja hur 

åtminstone den liberala och historiematerialistiska teoribildningen kommer till uttryck även här. 

Liksom är fallet med det resonemang som förts ovan angående den sydafrikanska identiteten, gör jag 

inte anspråk på att ge några absoluta förklaringar till hur olika grupper inom den svenska identiteten 

formulerar eller definierar sig i förhållande till olika teoribildningar. Men med en tillbakablick på det 

förflutna går det att konstatera att det finns parallella mönster i Sydafrika och Sverige.  

  

Liksom liberala krafter i Sydafrika, menade företrädare för den svenska liberalismen att 

apartheidpolitiken skulle få ett naturligt upphörande i och med en utvecklad ekonomi, och att åtgärder 

som begränsade handeln – sanktioner, bojkotter etc. – därför skulle verka negativt för det ändamålet. 

Afrikabulletinen rapporterar om hur svenska affärsmän, ”som en reaktion på de växande kraven om ett 

tillbakadragande av investeringar fån [!] Sydafrika”, i början mars 1985, ”deltog [ . . . ] i ett hemligt 

möte med ledande sydafrikanska och amerikanska affärsmän i England”. Det står att det ”[i] ett 

uttalande efter mötet betonades betydelsen av ekonomisk tillväxt och produktiva investeringar för en 

positiv utveckling i Sydafrika”.125 Samtidigt som ekonomin skulle gynnas genom ytterligare 

investeringar hävdade mötesdeltagarna att de skulle utöva påtryckningar på den sydafrikanska 

regeringen för att denna skulle reformera apartheidpolitiken.126 Uppfattningen att det är möjligt att 

stödja den ekonomiska utvecklingen utan att samtidigt stödja det politiska systemet, d v s att det är 

                                                
125 ”Svenskar på hemligt möte.” Afrikabulletinen 1985: 82/83, nr. 3-4: s. 5. 
126 ”Svenskar på hemligt möte.” Afrikabulletinen 1985: 82/83, nr. 3-4: s. 5. 
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möjligt att skilja på ekonomi och politik, kommer även till uttryck i Svenska 

Metallindustriarbetarförbundets kongress 1-7 september 1985. Trots att det inför kongressen, under 

parollen ”Metallare mot apartheid”, demonstrerades för kraven: ”total isolering av Sydafrika, [ . . . ] 

avveckling av de svenska företagen [i Sydafrika] och ett stopp för all handel med apartheidstaten”, 

bestämdes att kongressen och förbundets 5000 aktier i Sandvik, ett företag med verksamhet i 

Sydafrika, skulle behållas.127 Afrikabulletinen menar att beslutet fattades med motiveringen att 

metallarbetarnas ”kamrater” i Sydafrika, de svarta arbetarna, borde ”hålla isär facklig och politisk 

verksamhet”, och att beslutet stod i överensstämmelse med de sydafrikanska arbetarnas uppfattning i 

frågan.128 De liberala krafterna i Sydafrika och Sverige är alltså överens om att apartheid är fel – att 

systemet ska ”utvecklas bort” – men att detta ska ske gradvis. När det gäller den svenska liberala 

identiteten, liksom den sydafrikanska motsvarande, kan därför Sowetos fredsbegrepp appliceras lika 

och på samma grunder. Det förtryck som identifieras är det som utövas mot den icke-vita majoriteten, 

och insikten och motståndet utgörs av tillämpandet av liberala idéer och ekonomisk utveckling. Den 

fred som påtalas i Soweto består här än en gång utav marknadsekonomin, och det går än en gång att 

konstatera att Soweto, med fredsbegreppet, når en, gentemot den svenska anti-apartheidrörelsen, 

avvikande identitet i sin strävan att skapa en större, mer övergripande gemenskap. 

 

Men vilka paralleller går då att dra mellan Sverige och de historiematerialistiska analyserna i 

Sydafrika? Ja, med tanke på att solidaritetsrörelsen i Sverige växte ikapp med den 

historiematerialistiska historieskrivningen under 1970-talet, och att dess företrädare i Sverige, liksom i 

Sydafrika, befann sig till vänster på den politiska skalan, verkar sambandet uppenbart. Med sina 

upprepade angrepp på liberala förespråkare gör Afrikabulletinen, som ett språkrör för den svenska 

solidaritetsrörelsen, klart att apartheidpolitiken verkar för en exploatering av den icke-vita 

arbetskraften i Sydafrika. Handeln ges en framträdande roll i anti-apartheidkampen och exempelvis 

förklaras stoppet av import för jordbruksprodukter från Sydafrika med att den bygger på fångar som 

används i jordbruket, och att den svenska importen av metaller till stålindustrin är förkastlig, eftersom 

den görs lönande på bekostnad av en underbetald arbetskraft i Sydafrika.129 De upprepade kraven på 

att svenska företag ska dra sig ur Sydafrika, att såväl nya som gamla investeringar i landet ska 

upphöra, att den sydafrikanska handeln ska bojkottas, och samarbetet med ANC och kommunistpartiet 

etc.,130 ger tydliga indikationer på var sympatierna ligger. Sowetos förtryck identifierar den svenska 

solidaritetsrörelsen, liksom historiematerialistiska företrädare i Sydafrika, med förtrycket och 

exploateringen av arbetarklassen, medan Sowetos insikt och protest kommer till uttryck i rörelsens 

opinionsskapande verksamhet mot apartheid. Även om de nummer av Afrikabulletinen som jag har 

                                                
127 ”Vad hände på Metalls kongress?” Afrikabulletinen 1985: 84, nr. 5: s. 22. 
128 ”Vad hände på Metalls kongress?” Afrikabulletinen 1985: 84, nr. 5: s. 22. 
129 Gustafsson, A-M., ”Under ISAK:s paraply.” Afrikabulletinen 1985, nr. 84, s. 12-13. 
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gått igenom131 inte uttalat likställer apartheids avskaffande med ett klasslöst samhälle, så betonas att 

arbetarklassens villkor måste förbättras – att arbetarklassen måste inbegripas i den fred som väntar 

efter apartheid. 

 

Sammanfattningsvis menar jag att den fred som presenteras i Soweto – den fred som inbegriper hela 

mänskligheten, och som därför kan anses vara det element som utgör Sowetos manifestation av en 

övergripande identitet – blir möjlig att applicera på en rad olika identiteter, såväl de två konfrontativa 

som de flera avsiktliga, om vi bara för en stund försöker se det förflutna ur de respektive gruppernas 

perspektiv. Vi har på så sätt ovan kunnat konstatera att såväl själva fredsbegreppet, som de faktorer 

som detta bygger på i Soweto, d v s förtrycket, insikten och motståndet, väl kan resonera med ett 

flertal samhällen eller identiteter i såväl Sydafrika som Sverige, och att Soweto på så sätt kan anses 

hylla och manifestera en övergripande kollektiv identitet som innefattar dem alla.  

 Men hur var det då med apartheidsamhällets motpol? Har jag, genom att diskutera Soweto som 

en pragmatisk aktion, kunnat urskilja ett alternativ till den svenska demokratin, ett alternativ som 

bättre stämmer överens med den utopi som presenteras i Soweto? Ja, det faktum att utopin befinner sig 

i framtiden gör att den inte får någon direkt motsvarighet i det som varit eller är. Genom att tolka 

Soweto ur de olika perspektiv som presenterats ovan går det att se hur varje samhälle eftersträvar frihet 

och utrymme för åtminstone sina medlemmar, och att de därigenom försöker åstadkomma en slags 

fred. Även om den svenska demokratiska identiteten splittras i apartheidfrågan, fogas den alltså 

samman genom de allmängiltiga beröringspunkterna i Soweto. Men sammanfogningen sker inte bara 

nationellt. Den sker även genom att den omsluter de identiteter som utgör det sydafrikanska samhället. 

Den apartheidsamhällets motpol som uppstår utgörs på så sätt kanske snarast av den mänsklighet som 

finns inom varje människa, grupp eller identitet, och som, i det utopiska samhället har utvecklats till 

en gränsöverskridande medmänsklighet.  

 

5. EN DISKUSSION KRING SOWETO SOM POLITISK MOBILISERING 

5.1 ”Soweto” som en konfrontativ, avsiktlig och pragmatisk aktion 

Genom analysen ovan försöker jag visa hur Soweto fungerar som en såväl konfrontativ och avsiktlig 

som en pragmatisk aktion. Mest framträdande är kanske de konfrontativa inslagen – de som gör det 

möjligt att urskilja två motsatta samhällen, av vilka det ena protesterar mot det andra genom att lyfta 

fram sina egna intressen.  I Soweto skildras apartheidsamhällets förtryck i skarp kontrast till den 

svenska demokratin. Det är frånvaron respektive närvaron av demokratiska fri- och rättigheter som 

skiljer samhällena åt, och som också utgör själva motsättningen. Motsättningen ges konkret uttryck 

genom hänvisningen till studentupproret i Soweto 1976, men den här syftningen avser inte bara en 

isolerad händelse vid ett visst tillfälle. Genom att skildra det som hände i Soweto lyfts ett mycket 
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längre förflutet fram. Detta förflutna innefattar framväxandet av apartheid, politikens införande 1948, 

och dess utveckling, verkningar och konsekvenser efter 1948, d v s alla händelser som leder fram till, 

och får sin kulmen 1976. Som ett uttryck för apartheidpolitiken knyter händelserna i Soweto 1976 an 

till en historia som kontrasterar den svenska historien – ett förflutet i vilket svenska medborgare ägt 

demokratiska fri- och rättigheter ända sedan 1919, och i vilken Sverige därmed får ett stort 

”demokratiskt försprång” i förhållande till Sydafrika.  

 Men Soweto ger inte bara uttryck för två motsatta poler eller identiteter. I en vidare analys går 

det att urskilja hur den svenska demokratiska identiteten faller sönder i flera mindre. Som en avsiktlig 

aktion talar Soweto om hur representanter för svenska ekonomiska intressen upprätthåller 

apartheidsystemet genom handel och investeringar. Svenska demokratiförespråkare bidrar således till 

ett icke-demokratiskt styre i ett annat land. Dessutom kräver Soweto att svenska medborgare ska ta 

ansvar för och utnyttja sina demokratiska fri- och rättigheter för att ta ställning mot apartheid. På det 

här sättet går det alltså att se hur den svenska demokratiska identiteten – den som vi inledningsvis 

betraktade som apartheids motpol – består av flera mindre eller överlappande identiteter som alla 

samtidigt ingår i en övergripande svensk identitet. Samtidigt som det finns svenska intressen som ser 

de ekonomiska fördelarna med apartheid, finns det en svensk officiell identitet som, via politiska 

beslut, söker begränsa ett sådant vinsttänkande. Och samtidigt som det finns svenskar som inte alls tar 

ställning till apartheid finns det de som väljer att agera för respektive mot apartheidpolitiken. Den 

historia som lyfts fram för att debattera meningsskiljaktigheterna inom den svenska identiteten är 

densamma som gav Soweto dess konfrontativa karaktär, d v s explicit studentupproret i Soweto 1976, 

och implicit de parallella historiska utvecklingarna i Sydafrika och Sverige, som i det förra inneburit 

apartheid, i det senare demokrati. Betraktad som en avsiktlig aktion fokuserar Soweto den svenska 

historien, och det är det underförstådda historiebruket som dominerar. Medan studentupproret i 

Soweto 1976 kan sägas utgöra en konkret skillnad mellan två konfrontativa samhällen, hänvisar 

Soweto, som en avsiktlig aktion, mer indirekt till händelser i det förflutna som visar huruvida svenska 

medborgare har varit ”demokratiskt ansvarstagande” och agerat mot apartheid. Genom att presentera 

en utopi – en vision om ett framtida samhälle – uttrycker Soweto inte bara meningsskiljaktigheterna 

mellan olika identiteter i det svenska demokratiska samhället, utan Soweto definierar även en ”egen” 

identitet – ett samhälle som inte alls knyts till en viss nation eller ett visst folk, utan som bygger på 

frihet och utrymme för alla. Samtidigt som Soweto avsiktligt debatterar och ifrågasätter det 

konfrontativa samhället, d v s den svenska demokratin, skapar och definierar den alltså en ny identitet 

– ett nytt samhälle – som inte nödvändigtvis bygger på samma fundament som det demokratiska.

 Det pragmatiska inslaget i Soweto består i att sången manifesterar en övergripande identitet som 

går att applicera på såväl apartheidförespråkare som apartheidmotståndare. Detta sker genom att 

Soweto lyfter fram allmängiltiga begrepp som ”fred” och ”mänsklighet”, och genom att företeelser 

som förtryck, insikt och motstånd tolkas och ges olika innebörd. Här är det i lika stor utsträckning 

vilken historia som lyfts fram som hur denna lyfts fram som är intressant. För att tolka fredsbegreppet i 
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Soweto, d v s hur begreppet ”fred” kan appliceras på och ses som eftersträvansvärt hos en rad olika 

identiteter och samhällen, krävs insikt i hur dessa samhällen ser på och förklarar apartheid. Jämfört 

med hur historien användes i Soweto som en konfrontativ respektive avsiktlig aktion, blir därför 

utrymmet för tolkning större här, liksom det indirekta historiebruket. I fokus står de händelser som 

ledde fram till införandet av apartheid och dess implementering efter 1948 – händelser som jag har 

försökt låta komma till uttryck genom att se det förflutna ur, till att börja med, ett tidig/afrikandiskt, 

liberalt och historiematerialistiskt perspektiv i en sydafrikansk kontext, och sedan ur ett liberalt 

respektive historiematerialistiskt perspektiv i en svensk kontext. Det är genom att, indirekt, peka på 

afrikandernas och britternas erfarenheter i Sydafrika, liksom de erfarenheter  som innehas av 

sympatisörer till den historiematerialistiska traditionen i landet, samt det förflutna som kan kopplas till 

svenska sympatisörer till de två senare kategorierna, som Soweto hyllar en övergripande identitet. Det 

verkar alltså som om det är den sammanlagda historien, eller rättare sagt de sammanlagda 

uppfattningarna om vad som skett i det förflutna, som, trots att de splittrar en enad historieuppfattning, 

ändå gör det möjligt att urskilja en enad fredssträvande mänsklighet – en övergripande kollektiv 

identitet. Det är genom att tolka Soweto på det här viset som det slutligen blir möjligt att urskilja det 

samhälle som kanske snarast utgör apartheidsamhällets motpol: ett samhälle där ramarna för den egna 

identiteten blir vidare och varje individ känner med och ta ansvar för sina medmänniskor oavsett vilka 

dessa är.  

 

5.2 ” Soweto” som historieförmedlare  

Som jag visat ovan kan Soweto sägas uppfylla kriterierna för samtliga de tre politiska aktioner via 

musik som tagits upp i den här undersökningen, d v s konfrontativa, avsiktliga, och pragmatiska. Vad 

säger oss detta då om Sowetos potential som kommunikator och identitetsskapare – som 

historieförmedlare? Jag kommer nedan att föra en mer övergripande diskussion genom att lyfta fram 

de frågor jag utvecklade utifrån Matterns teoretiska resonemang.   

 

I vilken grad förmedlar ”Soweto” kunskap om det förflutna? 

Soweto utgör ett historiskt dokument som är värdefullt ur flera avseenden. Samtidigt som texten 

berättar om den svenska synen på apartheid och om hur apartheidfrågan debatterades i Sverige under 

tiden runt 1985, kan den ge information om sångers kapacitet att verka som politisk mobilisering i 

specifika eller generella sammanhang. Men Soweto har också en omedelbar historieförmedlande 

funktion: den informerar lyssnaren och läsaren om varför han eller hon ska ta ställning mot apartheid 

när sången framförs i samband med ANC-galan. Detta sker i och med beskrivningen av 

apartheidsamhället, det svenska demokratiska samhället och det utopiska framtidssamhället. Placerad i 

en historisk kontext får Soweto en vidare betydelse som historisk källa. Med sina direkta 

historieskildringar kan den bidra till att verifiera eller falsifiera historiska forskningsresultat, och den 
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kan fungera indirekt genom att den tolkas i förhållande till två större kontexter – en svensk och en 

sydafrikansk.  

 Det faktum att Soweto gör det möjligt för lyssnaren att spåra händelser ur ett förflutet som inte 

nämns direkt i texten gör sången mångtydig. Soweto gör det möjligt att tolka och förstå ett historiskt 

skeende som utspelats under lång tid, vare sig detta skeende fokuserar den svenska eller sydafrikanska 

historien, eller varför inte, ett gemensamt förflutet. Den uttrycker demokratiska värderingar, förakt, 

rädslor, hopp, medkänsla etc., och den vädjar till lyssnarens förmåga att tolka det förflutna utifrån inte 

bara en utan flera historieuppfattningar, såsom den tidig/afrikandiska, den liberala eller 

historiematerialistiska. Betraktad på det här sättet utgör Soweto snarast vad Mattern skulle kalla en 

mer indirekt kommunikation. Det är inte det uttalade politiska budskapet som dominerar, utan snarare 

underliggande ”minnen, politiska ideologier, historier, känslor och idéer”.132 

 

Hur tas sångens kommunikativa kapacitet tillvara i ”Soweto”, d v s i vilken utsträckning bidrar 

”Soweto” till att skapa samhörighet genom delade erfarenheter, och hur integreras gemensamma 

erfarenheter i ”Soweto” på ett sätt som gör att människor med liknande erfarenheter kan identifiera 

sig med dessa?  

Jag menar att Soweto i högsta grad tar tillvara den kommunikativa potential som utmärker det vokala 

uttrycket, och att sången därmed skapar samhörighet genom delade erfarenheter. Samhörigheten 

skapas på olika plan och ger upphov till identiteter som är mer eller mindre övergripande. Soweto är 

ingen protestsång i den mening att texten innehåller politiska slagord eller uttalade benämningar på 

vilket samhälle den vänder sig mot respektive verkar för. Texten rör sig alltså inte med ord som 

apartheid, segregation eller demokrati. Inte heller finns det några nationsbeteckningar inkluderade. 

Därmed blir sången mångtydig och möjlig att ta till sig för en lång rad samhällen eller identiteter. 

Istället för att uttrycka endast två konfrontativa samhällen, ges utrymme för en definitionsprocess som 

inbegriper skapandet av såväl en övergripande pragmatisk, identitet som ett flertal avsiktliga.  

 Det politiska initiativet – protesten – uttrycks genom att sången anspelar på en, vid tiden för 

ANC-galan, lika aktuell som kontroversiell händelse, nämligen studentupproret i Soweto 1976. 

Uppståndelsen kring studentupproret orsakade en långvarig svensk debatt i vilken det kontroversiella 

inte bestod i huruvida det var rätt att slå ned studentupproret eller inte, utan i synen på hur det skulle 

kunna ageras inför en politik (apartheid) som fick så tragiska konsekvenser. De kollektiva minnen som 

integreras och kan urskiljas i Soweto bygger på att sången lyfter fram och åskådliggör debatten kring 

apartheid, en process som delar in lyssnarna i flera avsiktliga tillhörigheter, och att sången, samtidigt 

som den berättar om en konkret händelse och specifika samhällen, bär ett budskap som är möjligt att 

förstå även för den som inte känner till den sydafrikanska historien, eller den svenska. Förtryck, frihet 

och fred är begrepp som alla människor, oavsett tillhörighet, har en relation till och därför kan förhålla 
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sig till. Soweto verkar därför, i det här avseendet, genom att foga samman erfarenheter på två olika 

plan: genom att påverka lyssnarens förhållningssätt till apartheid då den konkretiserar kärnfrågan 

(avskaffa apartheid!), och genom sin kapacitet att allmängiltiggöra kärnfrågan så att det blir möjligt 

för alla som lyssnar att ta ställning och agera.  

 

I vilken grad kan ”Soweto” sägas verka sammanfogande och hur kan sången sägas nära olikheter? 

Som jag redan har konstaterat anser jag att Soweto lyfter fram ett flertal ämnen och begrepp som fogar 

samman lyssnare och läsare till en och samma eller flera tillhörigheter – identiteter som överlappar 

varandra mer eller mindre. På det viset tilltalar och vädjar sången på något vis till alla som lyssnar. Jag 

har också påtalat att det är genom att beskriva och skildra snarare än att definiera och peka ut som 

sången skapar sina olika identiteter. Det är just den mångtydighet som ligger i att skildra och inte 

definiera apartheidsamhället i förhållande till den svenska demokratin, liksom till visionen av ett 

framtida samhälle, som gör Soweto slagkraftig och tilltalande. Men olika tolkningar till trots, Sowetos 

budskap framgår klart och tydligt: apartheidpolitiken representerar en avskyvärd människosyn och 

därför måste den avskaffas nu! Så agera genast! Det finns inte längre några ursäkter för likgiltighet 

och ignorans. Ingen kan längre säga att de inget visste – inte när de har lyssnat till Soweto! Det är det 

här budskapet som träder fram tydligast och som också när debatten kring apartheid. Människor må 

vara ense om att apartheid borde avskaffas, men hur? Det är de olika uppfattningarna i den här frågan 

som splittrar den övergripande identiteten till fördel för flera mindre motstridiga. Mattern påpekar att 

människor, då de har mer eller mindre olika erfarenheter, också skapar olika referensramar. När det 

gäller apartheidfrågan är det en rad olika referensramar som vill komma till tals och uttrycka sina 

åsikter kring ett avskaffande, och alla kan de på något sätt identifiera sig med den historia som 

förmedlas i Soweto.  

 

Hur bidrar ”Soweto” till att lyssnaren omvärderar och omdefinierar sin omgivning? 

De olika sätt på vilka Soweto verkar identitetsskapande hänger samman med hur väl insatt lyssnaren 

eller läsaren är i apartheidfrågan i synnerhet och i sydafrikansk och svensk historia i allmänhet. Även 

lyssnarens öppenhet för alternativa perspektiv på det historiska skeendet har med kunskap att göra. 

Genom att ta del av den historia som direkt eller indirekt förmedlas i Soweto kan lyssnaren välja att 

tänka över sin egen och andras syn på apartheid och därigenom möjligen, om kanske inte acceptera 

och ta till sig som sanning, öka sin förståelse och tolerans när det gäller andra synsätt. Återigen är det 

mångtydigheten i Soweto – skildringarna snarare än definitionerna – vädjan till medkänsla snarare än 

fördömandet – hoppet snarare än desillusionen – som lyfter sångens budskap och faktiskt kanske 

resulterar i att lyssnaren orkar samla kraft och mod att ifrågasätta sina värderingar och föreställningar. 

Kanske tjänar Soweto till att skapa en nyfikenhet hos lyssnaren så att denne lär sig mer om de frågor 

som berörs i sången och därigenom får kännedom om vilka meningsskiljaktigheter som existerar 
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mellan olika uppfattningar – meningsskiljaktigheter som lyssnaren sedan själv kan ta ställning till och 

förmedla vidare.  

 

6. SLUTSATSER 

6.1 Hur mobiliserade ”Soweto” stöd för ANC såväl inom som utom den svenska solidaritetsrörelsen, 

och hur bidrog ”Soweto” till att skapa och befästa en enad hållning mot apartheid – en hållning som 

överskred de meningsskiljaktigheter som existerade i den svenska debatten?  

Sammantaget kan jag konstatera att Soweto, i egenskap av historieförmedlare, utgör en sådan arena för 

definitionsprocesser och social interaktion som Mattern, Salomon, Thörn och Wallerstein lade fram i 

sina teoretiska resonemang kring hur sociala rörelser mobiliserar. ANC-galan har här betraktats som 

en kollektiv sympatisör i det svenska solidaritetsarbetet till stöd för ANC, och Soweto utgör den 

rörelsetext genom vilken ANC-galan sökte få opinionen att växa till fördel för detta arbete. Genom att 

både direkt och indirekt peka på händelser i det förflutna, integrerar Wiehe erfarenheter som ger 

Soweto kapacitet att nå och beröra såväl förespråkare som motståndare till apartheid. Genom att 

skildra, snarare än definiera, ger han sången en mångtydighet som skapar vida tolkningsramar, inom 

vilka det är möjligt att identifiera en rad olika uppfattningar (såväl inom som utom den svenska 

solidaritetsrörelsen) kring om, hur och när apartheid skulle avskaffas. Soweto utgör på det här viset ett 

tydligt exempel på hur en sång kan fungera som historieförmedlare, kommunikator och 

identitetsskapare. 

 Sellström menar att ANC-galan spelade en framträdande roll i den svenska mobiliseringen mot 

apartheid – att den bidrog till att skapa en ”enad svensk hållning” i frågan. Jag tolkar Soweto så att en 

enad hållning uppstod genom att Wiehe gjorde apartheidfrågan allmängiltig – att sången anspelade på 

begrepp som t ex fred och förtryck, d v s  begrepp som alla människor, även de utan djupare kunskap i 

frågan, kunde relatera till. Genom att låta Soweto tala till inte bara en, utan ett flertal grupper eller 

identiteter, tolkar jag sången så att Wiehe även tillhandahöll verktyg som fick den att fungera som en 

potentiell brobryggare mellan olika uppfattningar. Kanske kunde den kontrast som skapades genom 

beskrivningen av apartheidsamhället och det utopiska framtidsscenariot, leda till nya tankegångar och 

insikter i apartheidfrågan, och kanske kunde det i sin tur leda till att människor blev mer toleranta inför 

parallella ”historieuppfattningar”. Kanske var det för att identitetsskapande, på det här viset, skedde på 

flera olika plan som människor kunde känna samhörighet och agera i apartheidfrågan. 

  

Innebär då den ”allmängiltighetsprocess” som beskrivs ovan att Soweto saknar ett tydligt 

ställningstagande utifrån vilket den mer eller mindre hängivna opinionen kunde agera 1985? Nej, så är 

naturligtvis inte fallet här. Tvärtom har jag tidigare konstaterat att budskapet är mycket konkret uttalat: 

Ta ställning mot apartheid och agera för att avskaffa systemet nu! Min tolkning av Soweto syftar inte 

till att fördunkla det här budskapet, utan till att problematisera och kontextualisera dess väg till olika 
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åhörare. Min förhoppning är att jag på det sättet har ökat förståelsen för hur sång kan uppfattas och 

verka i olika syften och på olika arenor. 

 

7. SAMMANFATTNING 

Statsvetarna Abdul Karim Bangura, Ove Nordenmark och Tor Sellström menar alla att det under 

1980-talet existerade en stark och enad ”svensk” hållning mot det sydafrikanska apartheidsystemet, 

och Sellström påpekar att denna hade en stark förankring i ANC-galan i Göteborg 1985.  Då sång de 

senaste åren har lyfts fram som ett viktigt inslag i kampen mot apartheid, har jag haft för avsikt att 

först, på ett mer övergripande plan, ta reda på hur sång allmänt fungerar som ett verktyg för politisk 

mobilisering, och sedan mer konkret ta reda på hur den processen kom till uttryck under ANC-galan. 

På så sätt har de teoretiska resonemang utifrån vilka jag diskuterat ANC-galan utgjort en del av 

studien. Med utgångspunkt i tidigare forskning har jag velat ta reda på hur sången Soweto, som en 

representant för de sånger som framfördes under galan, mobiliserade stöd för befrielseorganisationen 

ANC såväl inom som utom den svenska solidaritetsrörelsen, och hur Soweto bidrog till att skapa och 

befästa en enad hållning mot apartheid – en hållning som överskred de meningsskiljaktigheter som 

existerade i den svenska debatten.  

 Jag har, med utgångspunkt i historikerna Kim Salomon och Håkan Thörn, samt statsvetaren 

Immanuel Wallersteins studier resonerat kring hur ANC-galan förhåller sig till det svenska 

solidaritetsarbetet och ANC. Genom att betrakta ANC-galan som en arena för definitionsprocesser och 

social interaktion, inom vilken det hela tiden skapas eller definieras mer eller mindre övergripande 

identiteter, och genom att se galan som en kollektiv sympatisör med potential att stärka opinionen för 

det svenska arbetet till stöd för ANC mot apartheid, har jag sedan utgått ifrån statsvetaren Mark 

Matterns arbete för att slutligen finna de verktyg jag behövt för att genomföra den andra delen av 

studien.  

 I den första delen av undersökningen konstaterar jag att sång mobiliserar politiskt genom att 

berätta om det förflutna. Sång fungerar som kommunikator och identitetsskapare genom att författaren 

integrerar gemensamma erfarenheter på ett sätt som gör att lyssnaren kan identifiera sig med dessa och 

därigenom känna samhörighet med människor som har liknande erfarenheter.  Det är på så sätt som 

sång påverkar och berör. För att analysera Soweto utifrån den vetskapen, har jag utvecklat en rad 

frågor som sammanfattningsvis ger svar på vilken historia Soweto lyfter fram, och hur denna historia 

lyfts fram. För att ytterligare fördjupa analysen och göra den mer mångfacetterad har jag inlett den 

med att ta reda på huruvida Soweto kan sägas utgöra någon av de politiska aktioner via musik som 

Mattern identifierar, d v s, i vilken mån Soweto utgör en konfrontativ, avsiktlig och/eller pragmatisk 

aktion.  

 I den andra delen av undersökningen konstaterar jag att det är möjligt för en rad olika grupper 

att identifiera sig med det förflutna som presenteras i Soweto, och att det också är möjligt att se hur 

dessa grupper kan sträva åt samma håll – mot en tillvaro i fred. Anledningen till detta verkar vara att 
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sången lyfter fram allmängiltiga begrepp som alla människor, oavsett tillhörighet och kunskap, kan 

relatera till. Soweto vädjar på det här sättet till sympati hos såväl apartheidförespråkare som 

apartheidmotståndare, i Sydafrika och i Sverige.   

 Men Soweto verkar inte bara sammanfogande. Den här studien visar även hur sång kan ”dela 

ner” en övergripande identitet i flera mindre – hur den ”debatterar” olika identiteter. 

Definitionsprocessen pågår hela tiden: på samma gång som Soweto åskådliggör den svenska debatten 

kring apartheidfrågan genom att ifrågasätta svenskarnas demokratiska ansvarstagande, manifesterar 

sången en, som Sellström låter uttrycka det, ”enad svensk hållning” genom att hylla den svenska 

demokratin i kontrast till apartheidsamhället.  

 

Syftet här har inte varit att fastställa huruvida Soweto verkligen mobiliserade stöd för ANC. Mitt 

intresse för det ämne som avhandlats ovan väcktes delvis genom Hirschs skildring av hur de 

sydafrikanska frihetssångerna skapade handlingskraft i kampen mot apartheid, men min avsikt har inte 

varit att undersöka hur detta skedde i en svensk kontext, utan i vilken mån Soweto hade potential att 

fungera på det sättet. Jag tycker att undersökningen ger flera indikationer på att Soweto har en sådan 

potential. Som jag nämnde inledningsvis förväntar jag mig inte att en analys av endast en av de sånger 

som framfördes under ANC-galan gör det möjligt för mig att dra några vidare slutsatser kring hur 

galan i sin helhet fungerade som politisk mobilisering. Jag tycker dock att studien tydligt visar hur en 

sång kan tolkas för det här ändamålet, och att jag, med hjälp av mina teoretiska ramar, har lyckats 

presentera en bild av vad sångens politiska potential består i, och därmed också vilken potential ANC-

galan hade att, som en kollektiv sympatisör i det svenska solidaritetsarbetet, mobilisera stöd för ANC. 

Musikens betydelse som kunskapsförmedlare och kommunikationsmedel har ofta avfärdats på grund 

av dess koppling till nöje och underhållning,133 men kanske är det just det faktum att människor kan 

delta i musikaliska sammanhang ”av hjärtans lust” som gör mediet så unikt? Sång bär ju den viktiga 

egenskapen att alla, oberoende av bildning och ekonomiska tillgångar, kan delta, antingen i själva 

framförandet eller som publik, och på så sätt utgör sång ett demokratiskt fundament genom vilket alla 

kan ta ställning och påverka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
133 Hesmondhalgh, D., Negus, K., ed. Popular Music Studies (London: Arnold, 2002): s. 1. 
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