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           Abstract
The aim of the essay is to investigate how the term ’Third world’ is 

constructed in media. With this I intend to make a historical survey of 

the  conception.  With  the  help  of  Swedish  newspapers  and  their 

description  of  the  concept,  I  am  going  to  answer  the  following 

questions: How is the concept ‘Third world’ constructed in script, in a 

historical context and in modern time? Is there a tendency of racism in 

the term?

The method I used was discourse analysis. To get further answer to my 

questions I used postcolonialism as a theoretical starting-point, whitch 

brings forth the effects and after-effects colonialism has on the identity 

and culture of the colonialised. The concept ‘Third World’ has gone 

from signifying a composition of countries that wanted to prove they 

stood neutral in the ‘Cold war’, to, during the latest centuries, consist 

of a very large group of people that are believed not to be able to take 

care of themselves an thereby needs to be brought up by the Western 

world.  In order to this, social hierarchies are established along with 

hidden conditions of power, whitch you only can start breaking down 

by showing that they do exist.

[postkolonialism, tredje världen, rasism, diskursanalys, hermeneutik]
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1.  Inledning

1.1 Problemformulering

”Jag fick tillbaka min kropp utfläkt, sönderdelad, utmattad, svept i sorg denna vita vinterdag. Negern 

är ett djur, negern är ond, negern är skadlig, negern är ful; titta, en neger, det är kallt, negern darrar, 

negern darrar därför att han fryser, den lille pojken darrar därför att han är rädd för negern, negern 

darrar av kyla, denna kyla som tränger in i en till märgen, den lille gullige pojken darrar därför han 

tror att negern darrar av raseri, den lille pojken kastar sig i sin mors armar: »Mamma, negern tänker 

äta upp mig!»” (Svart hud, Vita masker Fanon 1995:110).

Rasism handlar inte bara om marscherande nazister, Mein kampf och att skrika Jävla blatte 

på skolgården. Rasism handlar om att människor delas in i olika grupper beroende på vilken 

genetisk arvsmassa de har. Dessa grupper delas sedan in i raser och rangordnas därefter. Där 

den egna rasen tillmäts ett högre värde vilket i sin tur legitimerar dem att bestämma och 

utnyttja de raser med lägre position (www.redcross.fi).

Denna  rasöverlägsenhet  handlar  dock  inte  bara  om  det  uppenbara,  utan  också  om 

maktstrukturer som är svåra att se för det blotta ögat. Det handlar om hur man pratar om en 

viss grupp, vilka artiklar som skrivs, utbildning och så vidare. Alla dessa fragment bildar en 

diskurs, vilket är ett outtalat regelsystem som legitimerar vissa kunskaper men inte andra.

Mitt fokus ligger på hur begreppet ”tredje världen” har konstruerats och konstrueras i medier. 

En stor anledning till att jag intresserade mig för detta är för jag anser att det är en viktig 

fråga hur olika grupper i världen skildras och senare också påverkas av denna framställning. 

Det min studie ämnar uttala sig om är vilken bild av begreppet ”tredje världen” som växer 

fram i medier från 60-talet och framåt. Jag undersöker i medier, på grund av att det är de som 

i mycket formar vår uppfattning av verkligheten, vilket i sin tur kan leda till fördomar och 

reproduktion av maktförhållanden mot andra.

Inom utvecklingsforskning har begreppet ”tredje världen” blivit ett vanligt sätt att beskriva 

utvecklingsländerna.  Vad  innebär  detta  begrepp?  Och  har  betydelsen  förändrats  sedan 

begreppet myntades på 50-talet?
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Är det någon skillnad mellan kolonialtiden då rasismen beklädde västs tankar om ”tredje 

världen” och samtiden? Är rasismens tankar mer dolda men ändå närvarande tankesätt? Vilka 

maktrelationer styr hur detta begrepp framställs?

Det som gör att jag tycker att ämnet är så intressant är min egen förförståelse, som jag fick 

när jag började läsa boken Svart hud, vita masker av Frantz Fanon. Jag var inte medveten om 

vad som skulle hända, men när man läste sida upp och sida ner så insåg jag saker om mig 

själv,  andra  och  världen.  Det  slog  mig  att  detta  är  en  problematik  som  måste 

uppmärksammas.

Maktförhållanden är som en svår genomtränglig väv som ligger tjock och tung runt jorden, 

makten kommer i olika former, man hittar den både på mikro och på makro nivå. Det kan 

nog vara en av de svåraste objekt man kan studera.  Men det  är  nog samtidigt ett  av de 

viktigaste ämnena att gräva sig djupare i. Jag ska inte gå in på begreppet makt eller studera 

det i sin klarhet, men genom att gå in på hur ett begrepp skapats, lever vidare och definierar 

människor, kommer jag därmed att försöka nästla mig in i maktförhållandena mellan Väst 

och Öst, Nord och Syd, Första, Andra och Tredje världen.

1.2 Syfte
Syftet med uppsatsen blir således att undersöka hur begreppet tredje världen konstrueras i 

text. Uppsatsens studieobjekt är således det som sägs och skrivs om begreppet. Det jag vill 

uppnå med min uppsats är en historisk kartläggning av begreppet ”tredje världen”. Varav jag 

börjar från det årtionde där begreppet myntades fram till nutid.
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1.3 Frågeställningar
De frågeställningar  som jag ställer  mig och som jag vill  att  min uppsats  ska besvara är 

följande:

• Hur konstrueras  begreppet  tredje  världen i  tal  och skrift  i  historisk kontext  och i 

modern tid?

– Är det ett allmänt begrepp inom media från 1960-2007?

– Har begreppet fått en betydelseförskjutning?

• Finns det rasistiska nyanser i begreppet?

– Hur rangordnas tredje världen i förhållande till Väst?

1.4 Avgränsningar
Jag har valt att bara titta i svenska dagstidningar, och inte andra informationsmedel såsom 

litteratur, Internet med mera. Jag har gjort detta val på grund av att jag tror det är genom 

dagstidningar den ”vanliga” människan skapar sig en uppfattning om sin omvärld.

1.5 Centrala begrepp
Jag ska härmed redogöra för de mest centrala begreppen som genomgående finns med i  

uppsatsen. Jag kommer självklart att gå in djupare på dem längre fram, men för att göra det  

så enkelt som möjligt att följa med i uppsatsen, tänker jag redan här ge en kort beskrivning  

av de mest centrala begrepp som jag använder mig av.

Diskurs:  betyder att  man via  språkets  alla  delar  skapas  hur  man ser på världen och ens 

sociala relationer. Man skapar sig en syn om världen genom språket, summan av språkets alla 

delar bildar en diskurs (Ashcroft, Griffiths & Tiffin 2000:71).

Postkolonialism:  pratar  man  om  vilka  effekter  kolonialismen  har  på  de  koloniserades 

identitet och kultur (Ibid. s.186). 

Tredje världen: enligt nationalencyklopedin är tredje världen en benämning som uppstod 

under  1950-talet.  Där  den  första  världen  var  den  västerländska,  den  andra  var  den 

kommunistiska och den tredje var den som stod utanför maktblocken (www.ne.se).
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Hermeneutik: läran om hermeneutik handlar om när man för en forskningsansats använder 

sig av tolkning som analysredskap. Man söker inte efter bestämda sanningar utan försöker 

istället få förståelse för forskningsobjektet (www.infovoice.se).

Orientalism: är en term som Edward Said skapade när han skrev Orientalism, där han menar 

orienten är något som västvärlden har skapat och därför har också västvärlden makten över 

öst (Ashcroft, Griffiths & Tiffin 2000:165-166).

1.6 Disposition
Jag kommer i detta kapitel att redogöra för upplägget och strukturen i uppsatsen. Detta följs 

av  kapitel  2  som  består  av  en  teoridel  där  jag  presenterar  kolonialismen  och 

postkolonialismens tankar, samt två av de största teoretikerna inom området. I efterföljande 

del, kapitel 3, presenterar jag mitt val av material och metod. Jag kommer att gå igenom 

hermeneutisk metod och diskursanalys. 

Sedan följer kapitel 4 där jag kommer lägger fram min analys och resultat del. Kapitlet har 

som syfte att redogöra för min analys runt problemet. Därefter följer min slutdiskussion, där 

jag går in på djupet av mina resultat. Till sist ger jag mina tankar om hur man skulle kunna gå 

vidare  inom detta  forskningsområde,  där  går  jag in  på  rekommendationer  och frågor  till 

kommande studier.
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1. Teoretiskt ramverk

2.1 Kolonialism och postkolonialism
Det postkoloniala tankesättet och teoretiska begrepp kan vara svåra att förstå om man inte  

har satt sig in i det. Jag tänker därför försöka göra det så begripligt som möjligt utan att för  

den  delen  ta  bort  det  väsentligaste.  Eftersom  kolonialism  och  postkolonialism  hänger  

samman ska jag först gå in på förra för att sen gå vidare med det sistnämnda. För att till sist  

presentera de två största teoretikerna inom området.

2.1.1 Kolonialism

För  att  förstå  postkolonialism måste  man  först  veta  vad  kolonialismen  var  och  hur  den 

fungerar. En definition av kolonialism är när man ”erövrar och tar kontrollen över andra 

människors land och tillgångar” (Loomba 2005:24). Men både kolonialism och imperialism 

är när ett folk underkuvar ett annat folk (Young 2001:15). Man skulle här kunna ta upp en hel 

diskussion om vad som är skillnaden mellan kolonialism och imperialism men för att inte 

göra det för långrandigt och eftersom fokus ligger på kolonialism tänker jag här bara i korthet 

förklara  skillnaden.  Imperialism  var  driven  av  ideologiska  åsikter  och  sköttes  från  ett 

centrum, de var också ofta mer geografiskt enhetliga (Ibid. s.16).

Man kan därmed prata om den moderna europeiska kolonialismen som var ett  komplext 

beroendeförhållande medan den som skedde långt innan var ”förkapitalistisk”. Dessa senare 

koloniala projekt hjälpte till att få den europeiska industrin att växa vilket skapade en obalans 

mellan Europa och övriga världen (Loomba 2005:24-25).  De teknologiska framstegen av 

skepp och kapitalism gick hand i hand (Young 2001:21). Kolonialism sköttes i utkanten av 

själva centrumet och var ofta svårmanövrerad av regeringen. Det fanns två sorter, det ena där 

man hade en önskan om en plats att bo och den andra där man ville söka efter rikedomar och 

därmed utnyttja det nya landets resurser (Ibid. s.17). 

I det första fallet där man var nybyggare och sökte sig utanför Europa, skapade man sina 

egna regeringar, hamnar och samhällen. Eftersom de flydde som regel på grund av fattigdom, 
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att  de var kriminella eller liknande, kände de inte att  de tillhörde det land de kom ifrån, 

samtidigt tillhörde de inte ursprungsfolket, vilket i sin tur ledde till att de slaktade, jagade 

iväg  eller  utnyttjade  de  infödda  som  arbetskraft.  Men  från  början  användes  begreppet 

kolonialism för dem som sökte att förbättra sitt eget liv samtidigt som de behöll sin kultur, 

inte för att dominera andra. Man etablerade också kolonier för att utvinna landets resurser, i 

Amerika erhöll man guld som man använde i sin handel med Orienten (Young 2001:20-22). 

På detta sätt försökte man skapa handelsbalans inom det nya kapitalistiska samhället. Under 

1700-talet utkämpades ofta krig i kolonierna för att få tillgång till ännu mer förmögenheter. 

För att få ett perspektiv på hur stort det koloniala projektet egentligen var kan man visa på att 

på 30-talet hade 84, 6 % av jordens yta någon gång legat under kolonial kontroll. 

Oavsett formen på kolonisationen så har de medfört samma konsekvenser, ett nedbrytande av 

de  inföddas  samhällen  och  ekonomier  och  ett  påtvingande  av  västvärldens  värderingar 

(Young 2001:24). Ett annat begrepp som landar mittemellan kolonialism och postkolonialism 

är  neo-kolonialism.  Termen  användes  första  gången  på  60-talet  bland  annat  av  Kwame 

Nkrumah (Ghanas ledare efter  sin självständighet)  som menade att  även om ett  land har 

erhållit  sin  självständighet  i  teori,  styrs  ändå  den  före  detta  kolonin  av  politiska  och 

ekonomiska makter utanför landet. Han påstod att detta är en biprodukt av konflikter för att 

få en ökad välfärd, mellan länderna i Väst (Ibid. s.46).

2.1.2 Introduktion till postkolonialistisk teori

”Kolonialmakterna erövrade inte bara många delar av världen, utan framställde också de koloniserade 

folken som underlägsna >>raser<< och >>kulturer<< (Loomba 2005:9).

Postkolonialism representerar en rad frågeställningar som tar upp sambanden mellan kultur 

och  kolonialism.  Hur  produceras  och  upprätthålls  rasismens  stereotyper?  Hur  kan  dessa 

stereotyper bäst bekämpas? Vilken möjlighet finns det att gå bortom Västvärldens ideal? 

Enligt postkolonialism så tillhör inte kolonialismen det förflutna vilket prefixet ”post” kan 

tolkas som, istället kritiseras de som ser kolonialismen som historia. Många av de sociala 

strukturerna har visserligen förändrats men samhället och identiteten präglas fortfarande av 

kolonialism  (Eriksson  1999:15-16).  Prefixet  ”post”  anger  inte  att  det  pågår  efter 

kolonialismen  eftersom  den  enligt  många  fortgår  i  andra  skepnader.  ”Post”  markerar 
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införandet av kritisk analys, politisk kritik och teori (Young 2001:57). Det innebär också att 

man ska försöka tänka bortom de synsätt som inrättades under kolonialismen (Ibid. s.16).

Post-kolonialism måste ifrågasätta kolonialismens följdverkningar (Loomba 2005:32). Man 

måste också se hur dessa samhällen inte alltid har varit under kolonialt styre, därför beskriver 

inte post-kolonialistisk teori inte allt om hur det ser ut i de avkoloniserade samhällena i dag. 

Man  måste  därför  använda  ordet  post-kolonialism  med  försiktighet  och  ha  tydliga 

definitioner för att göra det användbart (Ibid. s.36-37).

Rasstereotyper  fanns  redan  i  antikens  Grekland  och  Rom,  där  man  såg  på  främmande 

människor  som barbarer.  Men när  man började med kolonialbygget  intensifierades dessa 

fördomar  (Loomba  2005:118-119).  Under  1400-  och  1500-talen  bevarades  européernas 

reseskildringar  som framställde  ”den  Andre”  som de  vitas  motsats.  Redan  här  skapades 

begreppet vi och ”de Andra” som används flitigt i post-kolonial teoribildning (Ibid. s.71). 

Från 1100-talet kan man hitta beskrivningar om ”den Andre” som barbarisk, tyranniska och 

promiskuösa, beskrivningar som sedan användes under kolonialtiden. Dessa föreställningar 

användes  senare  för  att  framställa  de  vita  rasen  som  överlägsna  och  för  att  rättfärdiga 

koloniseringen. Det handlade om att skapa koloniala stereotyper för att befästa en känsla av 

olikhet.  Den  västerländska  vetenskapen  hjälpte  också  till  att  rasbegreppet  fick  förklara 

människans attribut (Loomba 2005:72,74). 

2.1.3 Kolonial diskursanalys

”Diskursiva praktiker gör det svårt för individen att tänka utanför deras gränser; således utövar de 

makt och kontroll” (Loomba 2005:54).

För att förstå post-kolonialism på ett bättre sätt, måste man se var den har sin grund, se på 

avkoloniseringens historia. Loomba menar att den ena sidan måste man titta på den grupp 

som stred mot den rådande kolonialmakten och som fortsätter att ta itu med det koloniala 

synsättet. Den andra revolutionen är den som skedde inom den västerländska kulturen, det 

som vi avser med diskurs, hur definitioner och begrepp formas och hur språket fungerar i 

förhållande till makt (Loomba 2005:39).
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Eftersom den postkoloniala teoribildningen har influerats mycket av poststrukturalismen har 

undersökningar  inom  ämnesområdet  utvecklats.  Poststrukturalismen  framhäver  språkets 

betydelse,  de  menar  att  institutioner  och  identiteter  skapas  genom språket.  Den  franske 

lingvisten Ferdinand Saussure menade att ord får sin mening genom relationer av skillnader 

och kontraster. Om man tittar på binära oppositioner ges ett ord sin mening via dess motsats, 

till exempelbegreppet svart får sin mening genom dess kontrast – vit. Begrepp är beroende av 

varandra och den ena är dominant.  Binära oppositioner skapar således sociala hierarkier, 

alltså kan ord skapa dolda maktförhållanden. Genom analyser av hur mening skapas kan man 

bryta ner de binära oppositionerna och på så sätt förändra maktrelationerna i den sociala 

verkligheten  (Eriksson  1999:17-18).  Kolonial  diskursanalys  tittar  på  förhållandet  mellan 

makt och kunskap (Loomba 2005:67). Fokus ligger på hur makt skapas och upprätthålls, 

därför är relationen mellan kunskap och makt det vitala i en sådan analys. Det är genom 

denna relation som föreställningar om samhället fastslås och så skapas ”sanningar” som vi tar 

för givna. Genom att skapa en viss diskurs, en viss ”sanning” om omvärlden, uppfann Väst 

en  bild  av  omvärlden  som  rättfärdigade  kolonialismen  (Eriksson  1999:19-20). 

Postkolonialismen har fått kritik för detta synsätt, där de menar att detta synsätt är alldeles för 

relativistiskt och politiskt oförmöget, att istället för att ägna sig åt teori borde man se de 

verkliga problemen. Postkolonialismen menar dock att diskursanalyser gör det möjligt att se 

maktförhållandena i dagens samhälle (Ibid. s.21-22).

Ideologi  är  ett  begrepp  som  är  viktigt  i  sammanhanget,  med  ideologi  menas  inte  bara 

politiska åsikter utan också alla våra tankar om omvärlden. (Loomba 2005:43).

Flera forskare och filosofer har utryckt sin åsikt om ideologi, ras och kolonialsim, men jag 

tänker här bara ta upp de av mest betydelse. Aimé Césaire skrev 1955 i  Om kolonialismen 

hur kolonisering är samma sak som förtingligande, där man ser hur nära hans tankar låg 

marxismen. Fanon beskriver det också som en klasskamp som genomsyras av rasmässiga 

skillnader  (Ibid.  s.41).  Louis  Althusser  diskuterar  i  sina  teorier,  om  hur  människor  gör 

ideologier  till  sina  egna  och  att  de  uppfattas  som ”bestämda uppfattningar”  (Ibid.  s.49). 

Michel Foucault  menade att  det  mänskliga subjektet  aldrig är självständigt utan påverkas 

alltid  av  språket  (Ibid  s.51).  Språket  konstruerar  alltid  objektet,  vilket  gör  att  Foucault 

förkastar  begreppet  ideologi.  Detta  mönster  kallar  han  diskurs,  vilket  kommer  från  det 

latinska  cursus,  vilket  betyder  ”rusa  av  och  an”,  vilket  är  en  muntlig  eller  skriftlig 

genomgång av ett ämne som utforskas eller behandlas ingående (2005:44, 53). De talade och 
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skrivna orden är aldrig oskyldiga utan säger alltid något om hur samhällets strukturer ser ut 

(Ibid. s.55).

Kunskap är  alltid  djupt  förbundna med maktförhållanden,  det  handlar  inte  om hur  icke-

västerländska kulturer är, utan hur de framställs i Väst. Detta fick till exempel Said fram i sin 

bok  Orientalism,  där han undersöker detta  fenomen med hjälp av en diskursanalys.  Han 

menar  att  en  diskurs  kan  skapa  den  verklighet  som  texterna  beskriver.  Européernas 

framställningar av ”de Andre” och deras så kallade kunskap av ”de Andre” var central för att 

vidmakthålla  kontrollen över kolonierna (Loomba 2005:59-60).  Jag ska gå djupare in  på 

Saids  idéer  längre  fram.   Även  om  det  fanns  många  författare  innan  Said  inom  post-

kolonialismen  var  det  han  som  tog  hjälp  av  Foucault  för  att  visa  på  relationen  mellan 

kunskap och makt. Man kan studera post-kolonialism på många olika sätt men i och med att 

Orientalism skrevs bidrog Said till att kolonial diskursanalys föddes (Ibid. s.60-61). Kolonial 

diskursanalys gör det möjligt att se det synliga och det dolda och spåra länkarna däremellan. 

Genom att se hur kolonialmakten verkade genom språk, litteratur och kultur kunde Said se 

hur kolonialmakten upprätthölls genom att generera vissa tankestrukturer om Orienten och 

därmed skapa diskursen om Orienten (Ibid. s.62).
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2.1.4 Said och Orientalism

Edward W. Said föddes 1935 i  Jerusalem och undervisade i  engelskspråkig litteratur vid 

Columbia  University  i  New  York.  Orientalism betraktas  ofta  som  en  grundtes  inom 

postkolonialismen (Eriksson 1999:10). I och med att hans bok Orientalism gavs ut år 1978, 

har han skapat mycket liv i debatten om postkolonialism. Vad är innebörden av orientalism 

enligt  Said?  Orientalism handlar  om hur  den europeiska västvärlden har  sett  på området 

historiskt och dess relation till Orienten (Said 2004:63). Orientalism är den sammanfattande 

term Said använder sig av för att beskriva Västerlandets sätt att närma sig Öst, via studier och 

upptäckter. Men han använde begreppet också för de ord och framställningar man använde 

för att beskriva Öst, det vill säga Västs diskurs om Orienten (Ibid. s.154). De texter som Said 

har använt sig av och analyserat utger sig för att innehålla sanna kunskaper, dessa texter kan 

därpå skapa den verklighet som de beskriver. Denna verklighet och kunskap bildar en diskurs 

(Ibid. s.181). 

Allt som skrivs och forskas om inom detta område kallas också för Orientalism. Said har fått 

fram med sin forskning att flera saker hänger samman, det akademiska, ontologiska och det 

historiska. På det ontologiska planet menar han att alla författare, filosofer och andra som 

skriver om mellanöstern fastställer att det finns en fundamental olikhet mellan Öst och Väst. 

Västvärlden  beskriver  mellanöstern  på  ett  särskilt  sätt  (Said  2004:64-65).  Historiskt  har 

Västvärlden förhållit sig till Orienten genom att ha synpunkter på den, undervisa om den och 

härska  över  den.  Med  hjälp  av  dessa  hjälpmedel  lyckas  västvärldens  dominera  och 

kontrollera Orienten. 

Said anser att orientalismen skapade en miljö där fritt tänkande och agerade i Mellanöstern 

var omöjligt (Said 2004:65-66). Det existerade nätverk av intressen som begränsade tanken 

och handlandet. Via orientalismen får västvärlden sin styrka och lyckas därmed dominera 

orienten.  (Med  Västvärlden  menar  han  i  huvudsak  Frankrike  och  Storbritannien  och  på 

senare tid USA). Det är inte dess existens som är viktig utan hur den framställs utifrån andra. 

Orienten orientaliserades för att de kunde göra det, vilket i grund och botten handlar om ett 

maktförhållande. Allt handlar inte om lögner och myter utan om hur Väst har använt sig av 

denna diskurs om Orienten.  Hur de använt sig av hegemoni  för att  visa hur européer är 

överlägsna andra folk (Ibid. s.69-71).
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Att ha kunskap över ett folk, ett land eller ett område är att ha domination över det. Med detta 

menas  att  vi  definierar  det  och därför  vägrar  vi  det  sin  självständighet  (Said 2004:103). 

Avsikterna för studierna av orienten under 1800-talet  var att  förbereda för kolonialismen 

(Ibid. s.436). Kolonialismtänkandet handlade mycket om att eftersom de var en underordnad 

ras som inte kunde ta hand om sig själva, som inte inser vad som är bra för dem, måste de 

vita härska över dem och med det följer ockupation. Kunskapen om ”de Andra” ger makt för 

att iscensätta detta förmyndarskap (Ibid. s.107-108).

De brittiska och franska kolonierna var störst inom den främre orienten och de delade också 

värderingar  och  idéer  om hur  de  själva  var  (Said  2004:114-115).  Personer  från  Öst  till 

skillnad  från  den  vita  framställdes  som  grymma,  sluga,  slarviga,  irrationella  och  ”anti-

humana”. Orientalen är någon man studerar och disciplinerar (Ibid. s.110,113). Said menar 

också att  dessa karakteristiska drag som skapade uppdelningen mellan Öst och Väst,  var 

skapad av politiska krafter (Ibid. s.318-319).

Hur ser orientalismen ut i modern tid? Maktfördelningen tillhör inte det förflutna enligt Said, 

det har dock flyttats från Frankrike och Storbritannien till USA. Said pratar om hur de gamla 

framställningarna har lösts upp och återuppstått i nya former (Said 2004:424). Under 70-talet 

framställdes araber som roten till alla våra problem, mycket pga. bensinbristen. De framställs 

som ohederliga, skräckinjagande och underordnade. I filmer gestaltas araben som någon som 

saknar personliga karaktärsdrag och individualitet. I en artikel som utkom på 70-talet påstod 

Emmett Tyrell att våld finns i arabernas gener (Ibid. s.427). Ännu en gång tillskrivs de en 

historia som de själva inte har skapat (Ibid. s.425-426). 

Orientalismens grundläggande åsikter  fortsätter  leva  vidare  i  samhällets  institutioner,  det 

finns fyra grundläggande dogmer inom orientalismen:

• Den första presenterar Öst som något avvikande, primitivt och underlägset medan Väst är 

det motsatta, rationellt, humant och överlägset.

• Dessa teoretiskt konstruerade framställningarna om Orienten prefereras framför exempel 

som hämtas direkt från verkligheten i Öst.

• Man uttalar sig om öst på ett enhetligt sätt och generaliserar det. Eftersom de inte kan 

definiera sig själva blir det något som Västvärlden måste ta hand om.
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• Den fjärde och den sista dogmen menar på att orienten är något hotfullt som man bör 

frukta och därför även härska över (Said 2004:445)

Mitt i mitt uppsatsskrivande, slår jag på televisionen en kväll och försöker slappna av till Jay 

Leno, ett program vars innehåll är kändisar, musik, sketcher och skämt. Vi har väl alla hört 

talas om i-pod, en liten sak som man lyssnar på musik igenom. I en sketch visar de att i 

Mellanöstern har de istället något som heter i-rock, en sten som man tar tag i handen och 

sedan kastar på en annan person, man kan också fästa ett meddelande på den och kasta iväg 

den till en person. När jag såg detta slog det mig, att araberna framställdes som ociviliserade, 

våldsamma  och  tröga  människor.  Precis  som  Edwards  Said  hade  lagt  fram  i  sin  bok 

Orientalism, hur i modern tid Mellanöstern framställs i USA.

2.1.4.1 Sammanfattning

Edward Said ledde vägen för postkolonialismen med sin banbrytande bok Orientalism, där 

han menade att begreppet orientalism skapades för upprätthållandet av kolonialismen. I sin 

bok visar han hur västerlandet skapade en diskurs om hur människorna i orienten var skapta 

för  att  kunna  dominera  över  dem.  Orientalen  representerade  det  annorlunda,  som  väst 

studerade och inhämtade information om. Kunskap är makt, det är det Said menar när han 

försöker bevisa i sin bok hur väst försökte domdera öst genom att definiera dem.
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2.1.5 Fanon och beroendeskapets problematik

Det är svårt att hitta en text inom den postkoloniala teoribildningen utan att Franz Fanon tas 

upp, då han också har kallats den postkoloniala teoribildningens fader. Han föddes 1925 på 

Martinique för att senare i sitt liv gå med i den franska armen. I Frankrike studerade han 

psykiatri  och kom därefter  att  jobba som psykiatrier  i  Algeriet  där  han fick insikter  om 

koloniseringens  psykologiska konsekvenser  (Eriksson 1999:7).  I  sina  två  böcker  Jordens 

fördömda och Svart hud, vita masker diskuterar han om kolonialismens förtryck och att man 

borde lösgöra mänskligheten från rasismens dårskap. Jag ska här gå direkt till källan, det vill 

säga,  dessa  två  böcker  av  Fanon,  när  jag  presenterar  hans  erfarenheter  och  åsikter  om 

kolonialismen.

”Det är  kolonisatören,  som har skapat  och som fortfarande skapar  den koloniserade” (Fanon 

2007:54).

I Jordens Fördömda tar Fanon upp hur den koloniserade världen är en tudelad värld, som har 

sin grund i våld. Kolonisatören grundade kolonin med hjälp av våld och exploatering och 

kommer också att fortgå med hjälp av våld (Fanon 2007:54-55). Även avkoloniseringen blir 

en  våldsam  process  som  förändrar  den  sociala  strukturen  fullkomligt  (Ibid.  s.53).  Den 

infödde har lärt  sig att det  är legitimt att exploatera, misshandla och svälta honom (Ibid. 

s.60). Kolonialisten avhumaniserar den koloniserade, han bestämmer hur den infödde ska 

vara. Han pratar om den svarte i zoologiska termer och menar på att han inte har någon 

moral,  en  människa  utan  moral  ses  som en  ond  människa  eller  inte  som  en  människa 

överhuvudtaget (Ibid s.58).  De koloniserade räknas som lägre ställda varelser. Men detta 

skapar  dock en  vrede  hos  den  koloniserade,  en  vrede  som får  utlopp på  andra  sätt,  via 

individuella uppgörelser. Medan den infödde inte har en plats i västerlänningens värld är det 

just den världen som framstår som ett paradis, som den infödde vill vara i åtnjutande av (Ibid. 

s.66-67). När den koloniserade ser verkligheten tar han till det våld han lärt sig för att bli fri 

(Ibid. s.70). Även efter de fått sin självständighet lever de sår från den koloniala perioden 

kvar. Eftersom den koloniserade, inte har setts som en mänsklig varelse ställer de sig ofta 

frågan: ”Vem är jag egentligen?” (Ibid. s.205).

Denna problematik tar Fanon också upp i sin bok  Svart hud, Vita masker. Dubbleringens 

paradox visar på hur den koloniserade befinner sig i ett djupt beroendeförhållande eftersom 

kolonisatören  har  bestämt  villkoren  för  revolten.  Antingen  slår  man  tillbaka  med 
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kolonisatörens metoder, vilket gör att den infödde tar herrens plats. Men om han använder sig 

av sina egna institutioner, värderingar och sitt  eget språk faller detta ofta tillbaka på den 

infödde, eftersom detta bara bekräftar kolonisatörens utgångspunk för den inföddes okunskap 

och legitimerar kolonialmaktens maktposition (Fanon 1995:7-8).

Denna beroendeskapets problematik diskuterar Fanon i sin första bok Svart hud, Vita masker 

om kolonialismens konsekvenser. Fanon menar att det är den andre ”som konstituerar vår 

egen självuppfattning” (Fanon 1995:11). ”Negern” visste inte att han var en ”neger” förrän 

kolonialmakten kom in i hans liv. I och med den vites ankomst ser den infödde sig själv som 

svart, det är då ifrågasättandet börjar. När kolonisatören diskriminerar och exploaterar den 

infödde, då lider denna av att inte vara vit (Ibid. s.98-99). När man stöter på motstånd från 

andra,  när  de  inte  ser  en  som  människa  får  självmedvetandet  ett  begär.  Eftersom  man 

eftersträvar  ett  erkännande  av  en  annan  människa  skapar  kolonialmakten  den  andres 

självuppfattning och begär. Detta mindervärdeskomplex påverkar den koloniserades sätt att 

se  på sig  själv  och övertar  kolonisatörens begär.  Den svarta  människan försöker  hantera 

traumat  genom att  fly  ifrån sig  själv  och  iklä  sig  vita  masker  för  att  få  sin  svarthet  att 

försvinna och därmed få ett erkännande av kolonisatören (Ibid. s.12). Det viktiga för Fanon 

är att blottlägga problematiken för att sedan få den färgade människan att befrias från den 

uppsättning komplex som har blivit konsekvensen från kolonialismen. Genom att analysera 

det ska han därmed försöka utplåna det (Ibid. s.26,29).

Fanon tar upp ett exempel på hur kolonialismens herrar har beskrivit det algeriska folket. 

Med vetenskapliga bevis lärde de ut hur den typiske algeriern är skapade; lögnare, latmaskar 

och förbrytare. En algerier har ingen som helst kontroll över sina impulser och dödar ofta och 

för ingenting (Fanon 2007:239-241). Algerier saknar också ett inre liv och är intellektuellt 

efterblivna, det är också därför kolonisatören måste ”ta hand om dem”, inte på grund av 

rasdiskriminering (Ibid. s.242, 244). Denna skola lärde de ut vid den medicinska fakulteten i 

Alger (Ibid. s.241). Fanon menar på att detta är resultatet av kolonisationen och för att få 

frigörelse handlar det inte bara om självständighet utan också att frigöra sig ifrån alla lögner 

som kolonisatören lagt fram som vetenskapliga bevis (Ibid. s.249).
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För att få sig en bild om hur en person kan känna sig när någon annan definierar dem har jag 

valt ut en del citat från Fanons bok Svart hud, Vita masker. Fanon berättar här levande hur en 

svart person upplever den värld han befinner sig i, vad man som svart kan få höra och känna:

”Jag hade läst rätt. Det var hat. Jag var hatad, avskydd, föraktad, inte av grannen mitt emot eller av kusinen, 

utav av en hel ras”(1995:114).

”Skam. Skam och självförakt. Äckel. När folk uppskattar mig är det trots min hudfärg. När de ogillar mig, 

påpekar  de  att  det  inte  har  med min  hudfärg  att  göra.  Vad jag än  gör  är  jag  fången i  denna  infernaliska 

cirkel”(1995:113).

Dessa citat visar på hur beroendeskapets problematik förtär en människa inifrån, att vad vi än 

gör så går det inte att sudda ut kolonialismens historia, vi kan fortfarande förändra, men bara 

utifrån vad vi redan har lärt oss.

2.1.5.1 Sammanfattning

Frantz Fanon levde under de första deccenierna under 1900-talet, där han skrev böcker som handlade 

om  koloniseringens  psykologiska  följdverkningar.   Beroendeskapets  problematik  är  en  av  hans 

teorier, där han tar bland annat upp hur den svarta mannen känner sig i den vita världen. Där den 

svarte mannen går från att bara vara, till att bli en svart man, eftersom det är en utomstående som 

definierar blir den svarte mannens självbild mycket komplext. Detta skapar en känsla av bekräftelse 

hos kolonisatören, vilket i sin tur leder till ett begär. I slutändan är det kolonisatören som har styrt den 

koloniserade genom att bestämma dennes begär.
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3. Metod
Metod handlar om hur vi skaffar oss kunskap om verkligheten. I detta kapitel kommer jag att  

redogöra för och diskutera vilka metodologiska tillvägagångssätt jag har valt att använda  

mig av för att besvara mina frågeställningar. Jag inleder kapitlet med att beskriva på ett  

allmänt plan för vad som kännetecknar kvalitativa forskningsansatser, för att senare gå in på  

den metod som hjälpt mig och min analys

3.1 Kvalitativ forskning och hermeneutik

Sökandet  efter  sanningar  skapar  en  paradox  inom  vetenskapen  av  den  orsaken  att 

vetenskapen förändras och finner  därmed nya svar.  I  och med detta  är  de vetenskapliga 

sanningarna provisoriska (Thurén 2004:10-11). Med detta som utgångspunkt finner jag det 

mer passande att använda mig av en hermeneutisk metod i min forskning. Hermeneutikens 

grundsats är att använda förståelse som en viktig kunskapskälla. Man beskriver inte bara det 

som händer  utan  också  de  känslor  och  upplevelser  människor  har.  Inom hermeneutiken 

använder man sig av sin egen förståelse och sina egna upplevelser för att förstå sitt problem. 

Kritiken detta kan få är att man inte kan veta säkert om denna tolkning av ett vetenskapligt 

problem är korrekt (Ibid. s.47-48).

För  att  göra  det  så  bra  som  möjligt  gäller  det  att  visa  sin  förståelse  eller  visa  ett 

medvetandegöra  sin  förförståelse  för  läsaren  och  forskaren  (Thurén  2004:53).  Tolkning 

förekommer alltid  inom forskning  menar  en  hermeneutiker,  vilka  betonar  den  mänskliga 

subjektiviteten.  Hermeneutikern  särskiljer  natur  och  samhällsvetenskap,  det  finns  varken 

allmängiltig kunskap för varken natur och samhällsvetenskap. Eftersom det inte existerar 

neutrala fakta strävar man efter att uppnå förståelse kring ett problem och utifrån det skapa 

en förändring hos de sociala fenomenen (Lundqvist 1993:41-42).

Jag finner att kvalitativ metod är lämpad för hermeneutikens vetenskapsideal. Denna metod 

passar sig för mig eftersom jag inte är ute efter att göra generaliseringar utan att gå djupare i 

mitt  problem (Lundqvist  1993:104).  Inom den  kvalitativa  forskningen ligger  fokusen  på 

enskilda fall. Forskaren, i detta fall jag, är medveten om att hon ”påverkar” resultaten av det 
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faktum att jag är närvarande (Ibid. s.104). Målet med att använda sig kvalitativ forskning är 

att nå förståelse och beskriva verkligheten (Danemark 2003:286).

”All tolkning är kontextuell i tid och rum, det vill säga den kunskap vi får är grundad i den specifika 

kontexten” (Danemark 2003:283)

3.1.1 Den hermeneutiska arbetsprocessen

Det finns två inriktningar inom hermeneutiken, den objektiva och den aletiska. För att på 

bästa  möjliga  sätt  besvara  mina  frågeställningar,  ämnar  jag  att  använda  mig  av  båda 

orienteringarna.  Där  man  anser  att  kunskapen  inte  kan  nås  på  vanligt  resonerande  och 

rationellt sätt, utgångspunkten är således texttolkning (Alvesson 1994:115).

Inom den objektiva hermeneutiken använder man sig av en cirkel som består av en del och en 

helhet. Man börjar vid en del och försöker förstå denna i samband med helheten, man går 

sedan tillbaka till delen och får då en fördjupad förståelse av både del och helhet. Man kan 

endast förstå en del om den sätts ihop med helheten (Alvesson 1994:116). Detta skapar en 

polaritet mellan det subjektiva tänkandet och den objektiva verkligheten. Medan inom den 

aletiska hermeneutiken finns en korrespondens mellan subjektiv och objektiv.  Där menar 

man att eftersom fakta alltid är resultat av tolkningar, vid tolkningar av texter använder vi oss 

av vår förförståelse, vilket är teorier, begrepp och värderingar. Dessa omvandlas dock under 

processens gång. Vi börjar med en förståelse av ett fenomen och i vårt sökande får vi en ny 

förståelse. Fakta är aldrig rena, fakta är alltid resultatet av tolkningar (Ibid. s.165-166).

Det centrala är förståelsen av texter, till vilka vi alltid har en förförståelse, vi är aldrig ett 

tomt blad. Vi har värderingar, teorier och begrepp med oss i ryggsäcken. Med dessa tolkar vi 

texten som också kommer förändras under processens gång. Här kommer fakta fram, där 

man reflekterar över empirin och teorin, där vi går från helhet, till del till ny helhet (Alvesson 

1994:165-166).
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Fyra aspekter som är viktiga att tänka på när man håller på med hermeneutisk metod är för 

det första:

1. Tolkningsmönster.  Vilket  är  jämförbart  med teorin,  mönstret  utformas i  dialog  med 

forskaren och i samband med att forskaren reflekterar kritiskt över sin förförståelse så 

skapar mönstret en djupare förståelse av texten.

2. Text.  Inbegriper  det  skrivna  eller  talade  ord.  Det  är  ur  texten  tolkningsmönstret 

utkommer.  Dessa  meningsfyllda  tecken  påverkar  den  hermeneutiska  processens  gång 

(Ibid. s.171). 

3. Dialog. En annan angelägen aspekt är att man inte har en monolog till texten. Man ska 

istället ställa frågor till texten och lyssna på den, man ställer frågor som utgår från sin 

förförståelse, vilket i sin tur utvecklas under arbetets gång. Det är viktigt att kunna hålla 

avstånd till forskningsföremålet samtidigt som man kan gå in i det och få ut det mesta av 

det.

4. Uttolkning. Man kommer inte komma fram till någon slutgiltig sanning eftersom fakta är 

tolkningsresultat. Under processens gång gör man del tolkningar vilket man till slut sätter 

samman med tolkningsmönstret, texten och de frågeställningar man har. Nya fakta skapas 

genom nya deltolkningar  (Ibid.  s.172,  174)  Här  nedan presenteras den hermeneutiska 

cirkeln såsom jag har presenterat den ovan.
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3.1.2 Den hermeneutiska cirkeln

Under den hermeneutiska arbetsprocessen har man en dialog med sin text. Man ställer frågor 

till den, svaren tolkar man med hjälp av sina tolkningsverktyg. Innan man tittar på sin text 

har man en så kallad förförståelse, med hjälp av sina frågor till texten skapar man sig en ny 

förståelse. Man kan också se det i del och helhetsperspektiv, där man börjar vid en del och 

försöker förstå denna i samband med helheten, man går sedan tillbaka till delen och får då en 

fördjupad förståelse av både del och helhet. Man kan endast förstå en del om den sätts ihop 

med helheten.
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3.2. Diskursanalys

Jag har här valt att använda mig av kritisk diskursanalys eftersom detta passar bäst för att  

besvara mina frågeställningar. Först tänker jag gå in mer översiktligt på vad diskursanalys  

är och senare går jag in mer på djupet för att skapa mig en modell hur jag ska lägga upp  

min analys.

”Diskurs  är  ett  bestämt  sätt  att  tala  och  förstå  världen”  (Winther-Jørgensen  och  Phillips 

2000:7).

I boken Diskurser och konstruktioner – en sorts metodbok behandlar Mats Börjesson ämnet 

diskurser på ett enkelt och lätthanterligt sätt. Han ger oss en grund att stå på när vi senare går 

vidare.  En  diskurs  är  ett  bestämt  sätt  att  resonera  om  och  förstå  samhället  (Börjesson 

2003:36). Talets form bestäms av historiskt och kulturellt givna regler (Ibid s.19). Genom 

vissa ord och fraser så förstår man världen. Diskurser är konstruktioner av sociala relationer 

(Jackson 2005:18). Men då kan man fråga sig, är det bara diskurser, finns det bara idéer i 

våra huvuden? Börjesson menar att det finns objektiva sanningar, men att dessa sanningar 

kan uppfattas olika för olika människor. Sanningarna är konstruerade, vilket innebär att det är 

en social överenskommelse mellan människor (Börjesson 2003:19-20).

En diskurs är språk i muntliga och skriftliga sammanhang. Alla ord och symboler skapar en 

diskurs, vilket innebär hur vi pratar och förstår världen (Jackson 2005:18). Det finns flera 

diskurser i samhället där alla har sitt eget språk, sitt eget sätt att uttrycka sig. De tar form av 

en serie  av påståenden om ett  subjekt,  vilka i  sin tur bestämmer betydelsen av subjektet 

(2005:18). Genom språket konstruerar människor den sociala världen (Danemark 2003:283). 

Diskursanalys innebär när man analyserar dessa mönster (Winther 2000:7).

Vilka frågor ställer man sig för att ta reda på en diskurs? Varför konstrueras den så här? När 

beskådas denna skildring som giltig? Hur konstrueras den? Vad har den för innebörd och 

egenskaper? (Börjesson 2003:23).

Diskurser hjälper oss att se vad som är sant och inte sant (Börjesson 2003:34). Det beror på 

betraktaren hur man uppfattar  världen med den förförståelse man har och i  vilket socialt 
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sammanhang man befinner sig. Han menar också att det alltid existerar en relation mellan 

makt och vetande (Ibid s.36-37).

Winther-Jørgensen  och  Phillips  anser  att  språket  har  en  aktiv  funktion  i  bildandet  och 

förändringen  av  vår  omvärld  och  våra  sociala  relationer  (Winther-Jørgensen  &  Phillips 

2000:7). De säger också att det inte bara är en metod utan en hel teori, men att man kan få en 

bredare förståelse om man tar in en annan teori samtidigt (Ibid s.10).

Diskursteori  bygger  på ett  strukturalistisk och poststrukturalistisk synsätt  som utgår  ifrån 

språket,  denna  filosofi  menar  att  vår  syn  på  verkligheten  alltid  går  genom språket.  Den 

fysiska världen finns men får ändå sin betydelse genom diskursen. Ett exempel på det är till 

exempel jordbävning, som i sig är en objektiv händelse men som har olika betydelser för 

olika människor. Språket utgör den sociala världen (Ibid s.15-16). Makt är det redskap som 

framkallar vår sociala värld och det som bestämmer hur omvärlden ska se ut och hur det kan 

omnämnas  medan  vissa  betydelser  utesluts  (Ibid  s.20).  De  menar  att  sociala  fenomens 

betydelse är dynamiska, de kan aldrig fixeras. Detta bidrar i sin tur till en ”diskursiv kamp” 

där man kämpar om att få definiera sociala relationer och identiteter (Ibid s.31).

Genom att  visa  på vad som är  ”sanning” tar  en viss diskurs makten (Jackson 2005:19). 

Varför är diskursanalys viktig för att förstå världen? Eftersom ord aldrig kan vara neutrala så 

beskriver den inte bara världen utan skapar den. Det är grundläggande att se på de binära 

oppositionerna, vilka till exempel är; god/ond, modern/primitiv osv. Om man tar bort en av 

dem så  favoriserar  man  den  andra,  varav  den  blir  positiv  (Ibid  s.21).  Genom att  ha  en 

ståndpunkt som vi ser som den rätta menar vi också att alla andra är irrationella. Ord spelar 

på  våra  känslor,  de  kan  få  oss  att  bli  arga  eller  glada,  detta  skapar  makt  hos  dem som 

använder  sig  av  språket.  De  har  också  en  historia,  vilket  gör  att  de  aldrig  är  neutrala. 

Eftersom diskursen påverkar våra känslor och hur vi  ser  på världen,  påverkar den också 

politiska beslut (Ibid s.23). Det är inte mängden utsagor som är det viktiga utan innehållet i 

de  utsagor  man studerar.  Konsistens  är  dock av lika  stort  intresse  som inkonsistens  och 

variation. Man är ute efter nyanser, motsägelser och detaljer, vagheter och hur utsagorna är 

utformade (Danemark 2003:284).
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Socialkonstruktionism använder sig av fyra grundantaganden i sin diskursanalys, vilka jag 

kommer att ta i åtagande när jag gör min analys:

• Kritisk inställning till självklar kunskap. Verkligheten är en produkt av vår kunskap och 

därför är inte vår kunskap objektiv sanning.

• Historisk  och  kulturell  specificitet.  Kunskap  om  världen  är  historisk  och  kulturellt 

präglade.  Vi  konstruerar  den  sociala  världen  och  där  skulle  den  kunna  ha  varit 

annorlunda.

• Samband  mellan  kunskap  och  sociala  processer.  Kunskap  existerar  pga.  sociala 

processer, det är i dessa processer vi skapar oss en bild av omvärlden.

• Samband mellan kunskap och social handling. Olika diskurser leder till olika beteenden 

och handlingar, vilka får sociala konsekvenser.

Den fysiska världen finns men får sin betydelse genom diskurser (Winther-Jørgensen  & 

Phillips 2000:15). 

3.2.1 Kritisk diskursanalys

Norman Fairclough, är en av dem som fördjupat sig i kritisk diskursanalys men innan jag går 

in på hans teori och analysmodell tänker jag här presentera de gemensamma drag som finns 

inom de diskursanalytiska angreppssätten:

1. Sociala  och  kulturella  processer  och  strukturer  har  en  delvis  lingvistisk-diskursiv 

karaktär. Detta innefattar talspråk, skriftspråk och bilder. (Winter 2000:67) ”Diskursen 

bidrar  till  att  skapa  den  sociala  världen”  men  att  det  finns  fler  aspekter  av  sociala 

processer (Ibid. s.13).

2. Diskurs är både konstituerande och konstituerad. Detta innebär att diskursen skapar den 

sociala världen och utgörs av sociala processer. Språket är en handling därigenom man 

kan påverka samtidigt som språket har en speciell plats i den historiska kontexten (Ibid. 

67).
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3. Språkbruk  ska  analysera  empiriskt  i  det  sociala  sammanhanget.  Man  praktiseras  en 

textanalys, där man gör empiriska studier av språket i det sociala samspelet.

4. Diskurs fungerar också ideologiskt.  Maktförhållanden mellan diskursiva praktiker och 

sociala  och  kulturella  strukturer,  relationer  och  processer  skapar  ojämlikhet,  vilka 

betraktas  som  ideologiska  effekter.  Man  menar  att  genom  att  kasta  ljus  över  den 

diskursiva praktikens roll kommer detta i sin tur avslöja den roll som en diskursiv praktik 

speglar för upprätthållandet av ojämlika maktförhållanden. Och därmed förändra dessa 

(Ibid s.68-69).

5. Kritisk forskning. Eftersom man siktar mot en samhällelig omdaning av strukturer ses 

inte kritisk diskursanalys som politiskt neutralt. 

6. Något  som  är  centralt  för  Faircloughs  perspektiv  är  att  diskurspraktiken  både 

reproducerar  och  förändrar  kunskap  samtidigt  som  den  formas  av  andra  sociala 

dimensioner. Han anser det vara viktigt att ha en textanalys i kombination med social 

analys (Ibid s.72).

3.2.2 Tredimensionella modellen

Begreppet diskurs kan ses på två sätt i Faircloughs modell. Det första är att diskurs både är 

konstituerande och konstituerad medan en bestämd diskurs skiljs från andra diskurser, t.ex. 

marxistisk diskurs och nyliberal diskurs. När man analyserar ordet diskurs ska man titta på 

två dimensioner – den kommunikativa händelsen (t.ex. en text) och diskursordningen – dvs. 

summan av diskurs typer som används inom en social domän. Diskurs konstruerar sociala 

identiteter, sociala relationer och kunskaps och betydelse system. När man använder språket 

är detta en kommunikativ händelse, denna består av tre dimensioner; text, diskursiv praktik 

(produktion och konsumtion av texter) och social praktik (Winther 2000:72-73).

3.2.3 Analys

Modellen hjälper oss att se på textens egenskaper, produktion och konsumtionsprocesser och 

den sociala praktik som den kommunikativa händelsen är en del av. Analysen av en diskursiv 

praktik  bygger  på  en  redan  existerande  diskurs  för  att  skapa  en  text.  Diskursiv  praktik 

innebär att människor använder språket för att producera och konsumera texter vilka formar 

26



och formas av social praktik. Textanalysen tittar på de formella dragen hos texter.  Hur texten 

är  uppbyggd?  Man  tittar  på  hur  språkbruket  och  social  praktik  samverkar.  Vilka 

konsekvenser har den diskursiva praktiken för den sociala praktiken? Varje kommunikativ 

händelse reproducerar eller ifrågasätter diskursordningen.  (Ibid. s.74-75).

3.2.3.1 Diskursiv praktik

Hur är texten producerad och hur konsumeras den? (Winther-Jørgensen & Phillips 2000:85). 

Interdiskursivitet  är  en  form  av  intertextualitet,  vilket  betecknar  att  den  kommunikativa 

händelsen bygger  på  tidigare  händelser,  ord  har  blivit  använda innan.  Intertextuell  kedja 

betyder när en text införlivar element från andra texter (Ibid. s.77). Om den har en hög grad 

av interdiskursivitet betyder det att diskursen har förändrats medan om man har låg grad av 

interdiskursivitet är diskursen en reproduktion. (Ibid. s.87). 

3.2.3.2 Text

När man tittar på texten, tittar man på hur diskurserna förverkligas textuellt. Man klarlägger 

konstruktionen av identiteter och sociala relationer, detta ska sedan underbygga sin tolkning. 

Man tittar på förhållandet mellan talare och läsare, hur identiteter konstrueras genom språk, 

kroppsliga  drag,  metaforer,  ordval  och  grammatik  (Ibid.  s.  90).  Denna  del  av  modellen 

kommer jag att använda mig mest av. Jag tänker ställa frågor till texten och använda mig av 

binära oppositioner som jag nämnt tidigare. Utifrån det jag hittar kommer jag därmed att se 

om det existerar en eller flera kurser och om dessa förändras över tid.

3.2.3.3 Social praktik

Med diskursiv praktik, textanalys och social praktik finner man sina slutliga konklusioner. 

Vad  finns  det  för  diskurser?  Reproducerar  den  diskursiva  praktiken  diskursordningen? 

Förstärker eller döljer den diskursiva praktiken vissa ojämlika maktförhållanden i samhället 

eller  sätter  den maktpositionerna ifråga genom att  framställa  verkligheten och de sociala 

relationerna på  ett  nytt  sätt?  Här  tar  han upp begreppet  kritisk språkmedvetenhet,  vilket 

innebär  att  man  ger  människor  insikt,  syftet  med  kritisk  diskursanalys  blir  att 

medvetandegöra begreppet diskurs som kan bidra till och speglar ojämlika maktrelationer. 

När man medvetandegör detta öppnar man upp deras möjligheter till att göra motstånd (Ibid. 

s.90, 92).
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4. Empiri och analys
Bandungkonferensen 18-24 april 1955 markerade starten av konceptet ”tredje världen”. Vid  

det tillfället sammanträdde 23 asiatiska och sex afrikanska stater för att skapa ett neutralt  

block  i  kalla  kriget,  samt  att  inleda  ett  ekonomiskt,  politiskt  och  kulturellt  samarbete  

(www.ne.se). På dagordningen för mötet stod; kulturellt samarbete, ekonomiskt samarbete,  

de fria folkens problem, mänskliga rättigheter och självbestämmande rätt, användning av  

atomenergi och främjande av världsfreden (DN 1955 18/4).

4.1 1960-talet
Vi vet att begreppet användes för första gången på 50-talet, nu ska vi till nästa årtionde för att 

se om begreppet används och om det gör det, har ändrat betydelse. För att se hur begreppet 

”tredje  världen” användes i  media under  1960-talet  har  jag tittat  på artiklar  från Dagens 

Nyheter  (DN)  och  Svenska  Dagbladet  (SvD).  Från  DN  har  jag  tittat  på  43  artiklar, 

huvudsakligen från Utlandsnyheterna och ledarna, detta har jag gjort under åren 1960 (2/1-

15/1) och 1965 (1/9-13/9). Av dagstidningen SvD har jag valt att använda mig av artiklar 

från åren 1965 (16/9-30/9), 1967 (18/5-8/6) och 1969 (1/10-15/10). Tillsammans blev detta 

107 olika artiklar där jag har letat efter begreppet ”tredje världen”.

Efter mycket letande, hittade jag ingenting. Begreppet ”tredje världen” förekom inte i  en 

enda artikel under 60-talet. Om inte tredje världen existerar i media, hur är det man tilltalar 

Asien och Afrika? Och vad kallar vi Oss själva för? De talar om ett Öst och ett Väst, dock ej 

överdrivet mycket. Ett exempel på detta är en rubrik i Svenska Dagbladet från 27/9 1965 

Väst kontakt nödvändig för teknologier i öst.

Ett annat typiskt fall är från en artikel i SvD som vi kan se här nedan:

SvD 10/10 1969 Stegvis öppning mot öst i Bonn

”Den nya ‘vänsterkoalitionen’ i Bonn har en ny trollformel som heter aktivering av Östpolitiken.”

Övriga världen består antingen av enskilda länder, regioner eller u-länder. Det sistnämnda är 

det enda ord jag hittar som beskriver hela övriga världen som en grupp. Stundtals får det 

innebörden underutvecklade länder och stundtals utvecklingsländer. Jag skulle kunna göra en 

djupare analys av vad innebörden av dessa orden är, men mitt mål är att undersöka begreppet 
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tredje världen och eftersom jag inte hittar det i artiklarna under 1960-talet har jag beslutat 

mig för att inte göra det.

DN 3/1 1960 Mot 1970

”Svalget mellan moderna och underutvecklade länder.”

DN 4/1 1960 Majoritet av världens folk stödde nedrustningsförslaget

”… en vidgad ekonomisk hjälp åt underutvecklade länder.”

SvD 17/9 1965

”Uländer måste ta av uhjälpen om de skall kunna föra krig.”

Det  förekommer  också  att  man  nämner  dem  indelade  i  regioner,  kontinenter,  såsom 

Latinamerika, Afrika och Mellanöstern.

DN 3/91965 Villkor i Vietnam

”… undervisade då om Latinamerika och Fjärran Östern.”

SvD 6/10 1969 Gerillan kan inte göra de bättre. Hoppet står till fackliga rörelsen.

”…privata utländska investeringar som ett sätt att påskynda Latinamerikas utveckling. […] …det kunnande som 

tillförs Latinamerikas u-länder.” 

Efter att  har tittat  på dessa 107 artiklar  hittar  jag inget  användande av begreppet  ”tredje 

världen”. Däremot finner jag att begrepp som underutvecklade länder och utvecklingsländer 

används för att beskriva samma område.

4.1.1 Sammanfattande analys

Min analys under 1960-talet blir kort emedan det inte gick att finna det sökta begreppet. 

Istället fann jag en term som beskrev samma landområden, detta ord är u-länder. Då jag icke 

påträffade begreppet tredje världen, tolkar jag detta som ett bevis på att det ej har börjat 

nyttjas i svenska medier, i alla fall inte i stor utsträckning.
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4.2 1970-talet
Nästa decennium blir därmed 1970-talet. Jag har också här använt mig av DN och SvD. När 

det gäller DN har jag använt mig av artiklar från åren 1972 (2/1-10/1) och 1974 (26/8-31/8). 

Från SvD har jag hämtar artiklar från åren 1976 (17/4-30/4) och 1978 (1/11-15/11), varav det 

slutade på 61 artiklar från DN och 66 artiklar från SvD.

Även här används begreppet  u-länder flitigt, men här använd också  fattiga länder i större 

utsträckning. Men att beskriva tredje världen som u-länder är emellertid mest frekvent. Här 

nedan följer ett par rubriker som beskriver syd som u-länder. Precis som under 1960-talet

SvD 2/11 1978

”U-länder kräver konst tillbaka.”

SvD 8/11 1978

”FN: U-ländernas födelsetal minskar.”

Samma område som har kommit att kallas tredje världen gestaltas som fattiga länder, länder 

som står som motsats till första och andra världen.

SvD 27/4 1976

”Tanzania har blivit ett skötebarn när det gäller industriländernas vilja att ge bistånds gåvor och lån. Över 20 

länder och organisationer bidrar med pengar till det här landet som är ett av de 25 fattigaste i världen och nästan 

helt utan råvarutillgångar.”

SvD 29/4 1976 Nyerere: Socialism först

”Det borde finnas en internationell lag som automatiskt överförde pengar från de rika länderna till de fattiga.”

Till skillnad från 1960-talet påträffade jag begreppet ”tredje världen” i en artikel. Artikeln 

”Sovjets  u-hjälp  dyr  men  lönande  politik”  publicerades  i  DN  den  2  januari  1972.  Här 

framställs tredje världen som ett område, en grupp människor som behöver hjälp från annat 

håll. Det är inte klart vilka som ska hjälpa dem, eftersom det under 1960-talet både existerar 

ett väst och ett öst som båda försöker hjälpa dem. Till tredje världen räknas Asien, Afrika och 

Latinamerika. Det är tydligt att det är en klar skillnad mellan u-hjälp från öst och u-hjälp från 

väst. Öst vill hjälpa u-länderna med maskiner, krediter och vetenskaplig hjälp samtidigt som 

de pratar mer om det som utrikespolitik än som u-hjälp. Visst vill de hjälpa tredje världen 
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med det mest grundläggande är att sprida sina grundvärderingar. Tredje världen blir en del av 

världen där man försöker påverka dem politiskt och få dem att byta värderingar genom u-

hjälp.  Sovjet  satsar  därför  på  länder  som ligger  nära;  Afghanistan,  Persien  och  Egypten 

medan de satsar mindre på delar i södra Afrika och Latinamerika. Tredje världen framställs 

som en värld i behov av hjälp, men det känns nästan som deras framställning försvinner lite i 

skuggan av sidorna som kämpar för att ”hjälpa” dem eller rättare sagt få över dem till sin sida 

av järnridån.

4.2.1 Sammanfattande analys

Redan här ser man en förändring från det när begreppet myntades 1955 fram till 1970-talet. 

Jag har emellertid inte mycket att gå på, men den bilden jag fann i artikeln från 1972, skildras 

tredje  världen  som  människor  i  nöd.  Trots  att  de  befinner  sig  i  denna  svåra  position, 

uppfattas det  som öst  och väst  inte  vill  hjälpa utan bryr sig mer om sin maktkamp som 

visserligen tredje världen blir påverkad av. Tredje världen börjar sakta som säkert existera i 

en ny skepnad.
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4.3 1980-talet
På 80-talet ser man en slående ökning av begreppet. För att göra analysen enklare har jag 

delat  in  den  i  underrubriker,  vilka  är  följande;  politik,  ekonomi,  miljö  och  socialt.  Jag 

kommer inte bara analysera hur tredje världen framställs utan också hur väst framställs i 

dessa artiklar för att se hur de binära oppositionerna ser ut och på så sätt skapa mig en klarare 

bild av tredje världen.

4.3.1 Socialt

Ord som kopplas  samman med  begreppet  tredje  världen  är  följande;  skyddslös,  elände, 

plågor, barnarbete, torka, hungrande och våldsamheter.

Det som är ett genomgående tema i dessa artiklar är hur de i tredje världen inte kan ta hand 

om sig själva och hur vi i väst måste rycka ut och komma till undsättning. Exemplet nedan 

visar att tredje världen inte kan klara sig utan vår hjälp, vilket sätter oss i en makt position, vi 

sätter oss också där genom att säga att vi är tvingade att göra något. Alltså ger vi oss själva 

rätten att lägga oss i andras angelägenheter. Jag säger inte att det inte är någonting som inte 

behövs. Men med sådana ord skapar vi ändå en viss makt över tredje världen.

Västerbottens-Kuriren 11/9 1989 Utspel från biståndsministern

”…vi är  tvingade att ge ytterligare katastrofstöd för att folk  över huvud taget ska överleva, motiverar Lena 

Hjelm Wallén regeringsbeslutet. […]…att lära sig utnyttja fisk bättre, bygga upp kylkedjor, utveckla småbåtar 

och liknande, säger hon.”

I citatet ovan säger vi vad de ska göra och lära sig, ännu en gång pekar vi finger och sätter 

dagordningen för tredje världen. Det är vi som definierar dem och inte tvärtom.

4.3.2 Politik

Det finns mycket att hämta på den politiska sidan i artiklarna. I stort ser man ett förtryckt folk 

som hungrar och som lider. Ett folk som genomgår krig, terrorattacker där många slutar som 

flyktingar. Flyktingar är ett av de mest förekommande orden under 80-talet, vilket visar på 

en  person  som kommer  från  oroliga  förhållanden.  Ord  som  krig,  vapen,  dödsoffer  och 

våldsamheter är vanligt förekommande ord i samband med begreppet tredje världen. Detta 

visar på att människorna lever under dagligt förtryck och övergrepp.
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Dessa övergrepp begås av en eller flera politiska ledare som är kortsynta och äventyrliga. 

Folket blir ett offer under sin egen politik. I ett fall dock tas rasförtryck och kolonialism upp, 

vilket tyder på att tredje världen inte bara skapar sig själva utan att det finns en annan värld 

utanför som utövar makt över dem. Trots denna påverkan upplever jag att nästan alla ord och 

meningar om det politiska som negativa. Jag finner ett positivt ord bland alla andra och det är 

fredsavtal.  Men  också  detta  syftar  visserligen  på  att  krigsförhållanden  tidigare  har 

förekommit.

Västerbottens-Kuriren 11/9 1998 Utspel från biståndsministern

”Speciellt  hårt  är  de  fattiga  i  Moçambique  där  civilbefolkningen  lider svårt  av  terrorattacker från  den 

sydafrikanska gerillan, Renamo.”

Här ovanför ser vi ett exempel på hur det kunde se ut i tidningarna under 1980-talet, när man 

söker  efter  termen  tredje  världen.  Det  finns  den  maktlösa  befolkningen  som  lider  från 

våldsamheter. Här nedan kommer ett exempel på hur vi i väst vet lite bättre, eftersom vi inte 

använder oss av vissa vapen som fortfarande används av makthavarna i tredje världen.

Västerbottens-Kuriren 22/7 1989 LOT/gashot

”Krig med giftgaser är egentligen förbjudna.”

U.S.A. och Sovjet har skrotat kemiska vapen men hotet fortskrider eftersom flera länder i 

tredje världen fortsätter  att  inneha dessa vapen.  Vi  vet  lite  bättre,  vi  är  därmed lite  mer 

civiliserade.

Citatet under visar på hur vi i Sverige inte vill använda oss av kemiska vapen. Medan de i 

tredje världen gör detta. Vi måste se till att de slutar med detta. Vi försöker, vi vet vad som är 

bra och vi gör någonting för att förhindra att andra använder sig.

Västerbottens-Kuriren 22/7 1989 LOT/gashot

”Därför har ett antal stater, däribland Sverige försökt få till stånd ett fördrag som totalförbjuder kemiska vapen. 

[…] USA och Sovjet kom överens om att göra sig av med vapen de egentligen inte behövde. I tredje världen 

anser sig flera härskare däremot ha användning för kemvapen.”

Lägg märke till ordet härskare, ett ord som vanligtvis inte kopplas samman med demokratier 

och som för oss i väst har en negativ innebörd. Vi gjorde det enda rätta, medan de i tredje 

världen gjorde tvärtom, alltså det som är fel. De bestämde sig för att behålla kemiska vapen.
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Man kan också läsa om att vi gör det som är bra och försöker också lära dem andra hur och 

vad man ska göra. Citatet nedan låter uppfostrande och moraliserande. Vi vet vad som är 

bäst för dem och inte bara det vi buntar ihop tre olika kontinenter när vi pratar om tredje 

världen. Bara det tyder på svårigheterna hos stora delar av västvärldens makthavare, i detta 

fall den svenske biståndsministern, de tycks ha en förmåga att likställa hela tredje världen 

med varandra, dra alla över en kam. Det kanske inte alls är förmånligt i alla länder som ingår 

i  begreppet  tredje  världen  med  fiskodling,  de  måhända  inte  alls  har  de  perfekta 

förutsättningarna.

Västerbottens-Kuriren 11/9 19989 Utspel från biståndsministern

”Fiskodling, det är något för tredje världen tycker Lena Hjelm Wallén.”

Detta  är  något  som upprepas  i  de  flesta  artiklar  under  1980-talet.  Man pratar  om tredje 

världen som ett område med samma problem och samma förutsättningar. Detta tyder på att vi 

definierar tredje världen.

4.3.3 Ekonomi

Det som huvudsakligen tas upp i frågan om tredje världens ekonomiska situation handlar om 

lån, skulder och hur mycket de behöver i bistånd. Det är dessutom få artiklar som tar upp det 

ekonomiska läget ur tredje världens perspektiv. Det pratas mycket om stora belopp.

Västerbottens-Kuriren 9/5 1988 Rädda Barnen insamling

”När Rädda Barnen hade genomfört sin s.k. intensivdag i lördags hade 41 644 kr samlats in i Västerbottens län. 

Allra bäst gick det i Umeå där man hade mannekänguppvisning _9 630 kr. Så här blev resultaten för övriga 

orter  som deltog  i  Västerbotten_Bastuträsk  2 686,  Bureå  4 772,  Holmsund/Obbola  4 151,  Lycksele  5 400, 

Nordmaling 2 348, Norsjö 1 540, Skellefteå 4 222, Vilhelmina 3 760 och Vindeln 3 135 kronor.”

Västerbottens-Kuriren 11/9 1989 Utspel från biståndsministern

”Moçambique har just nu enorma behov av internationell hjälp, fortsätter hon. 115 miljoner kronor är en mycket 

stor extra insats. Hela katastrofbiståndet uppgår till 800 miljoner under detta budgetår.”

Västerbottens-Kuriren 6/3 1989 Venezuela

”Skuldfällan har slutit sig även kring den, enligt vedertagen mening, mest stabila demokratin i Latinamerika. 

[…] George Bush har utlovat ett omedelbart lån på 450 miljoner dollar, för att åtminstone ge den venezuelanska 

regeringen andrum. Men det är bara en lindrande, inte en botande, injektion.”
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I samma artikel nämns det om och om igen flera olika belopp som Rädda Barnen kommer att 

skänka till tredje världen under det följande året. De pratar om sin budget för hela året och 

vad de ska göra i  olika länder, 3 miljoner, 20 miljoner och 130 miljoner svenska kronor 

kommer att spridas över världen efter Rädda Barnens insamlingar.

Vi i väst kan klara oss själva, vi har pengar så det räcker och blir över. Vi kan därför både 

låna ut pengar och ge bistånd till länder i tredje världen. Vi radar upp i siffror hur mycket vi 

faktiskt kan ge, 115 miljoner, 130 miljoner, 41 644 och så vidare. Vi har inte bara så vi klarar 

oss, vi är  rika. De industrialiserade länderna skapar genom dessa handlingar en bild av sig 

själva som ett slags barmhärtiga samariter. Västvärldens människors välvilja och omtanke för 

de  mindre  bemedlade  framkallar  en  bild  av  oss  som oumbärliga  för  den  tredje  världen. 

Svenska medier framställer denna beroendekedja av en värld som lånar ut och en som lånar; 

en värld som måste låna och sedan hamnar i skuldfällan, en värld som inte är kapabel att ta 

hand om sig själva rent ekonomiskt.

I en artikel målas det upp en bild av att det är tredje världens fel, att de har sig själva att 

skylla. De borde inte ha lånat pengarna, förrän de verkligen var i behov av dem. De ses som 

lättsinniga och tanklösa. Ytterligare en gång så moraliserar vi över tredje världen. Se Citat 

nedan:

Västerbottens-Kuriren 6/3 1989 Venezuela

”Visst kan man moralisera över den politik flera av de skuldsatta nationerna fört. Den har varit  kortsynt och 

äventyrlig, många regeringar har lånat pengar bara för att skjuta upp syndafloden, men det minskar inte vreden 

hos dem som nu avkrävs notan.”

Ett sådant uttalande som från ovanstående artikel står därmed i  skarp kontrast till  vad vi 

erfarit utifrån de föregående artiklarna gällande bistånd och lån där västvärlden på ett sätt 

närmast uppmanas av medier att skänka och hjälpa den tredje världen. Här framträder en 

slags  dubbelsidig syn på hur den tredje världen ska agera utifrån ekonomiska aspekter. Å 

ena sidan står en västvärld som välvilligt bistår med finansiell hjälp, å den andra en västvärld 

som beskyller dem för att vara ekonomiskt oansvariga.
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4.3.4 Miljö

En artikel  tar  upp miljöproblemen i  tredje  världen.  Hotet  mot  miljön fortsätter  växa.  De 

pratar här om miljöbistånd som om dessa problem bara existerar i tredje världen och som om 

att  de  inte  ännu  en  gång  kan  ta  hand  om  sina  problem.  Vi  i  väst  måste  komma  till 

undsättning.

Västerbottens-Kuriren 11/9 1989 Utspel från biståndsministern

”- Listan på nödvändiga konkreta miljöinsatser kan göras lång. Men på sikt kräver  u-ländernas miljöproblem 

också insatser för att bekämpa den utbredda fattigdom som är så  nedbrytande för både människor och miljö. 

[…] - Vi ska också göra nya insatser på flera områden, skydd för hotade djur och växter, stöd för att utveckla 

miljövänlig teknik och alternativa energikällor, rening av förorenade havsområden, bättre arbetsmiljö och så 

vidare…”

Det är vi som ska göra allt detta, för de kan inte. Vi är de miljömedvetna svenskarna som vet 

att vi inte kan skicka miljöfarligt avfall till tredje världen. Vi har självklart också avfall, men 

vi vet hur man tar hand om det, vilket tredje världen inte vet enligt oss, det är därför vi ska 

lära  dem  och  ge  dem  miljöbistånd.  Vi  ska  lära  dem  om  markvård,  skogsplanering, 

miljövänlig teknik och så vidare. 

4.3.5 Sammanfattande analys

Adjektiven för att beskriva folket i tredje världen upprepas i artiklarna. Om journalisternas 

vilja var att få oss att känna medlidande får de vad de önskar. När man tar ut och tittar på 

orden enskilt  förstärks denna känsla. Man läser om  lidande,  hungrande och  skyddslösa 

människor.  Meningar  om  prostituerade  flickor  och  barnarbete  förstärker  känslan  av 

medömkan.  Men det  är  inte  en  känsla  som kommer  direkt  när  man läser  utan  när  man 

verkligen går in i artiklarna och tar ner de ord för ord. Det är då det känns, kanske för att vi är 

så vana vid dessa bilder av tredje världen. De är fattiga och har skulder vilket visar på några 

som inte kan ta hand om sig själva. Ett annat bevis på detta är alla konflikter som äger rum i 

tredje världen. Detta påvisar endast att det inte finns särskilt mycket mer att hämta när man 

pratar om tredje världen. Ibland får jag känslan att de beskrivs som offer och ibland beskrivs 

de som barn. Vilket gör att de oberoende av vilket de kallas alltid är underlägsna oss i väst.

 

Vad blir motsatsen till  detta lidande, denna offerposition? Precis så som väst framställs i 

artiklarna. Ett folk som klarar sig själva, som är  moderna och har roligt.  Det pratas om 

vetenskapsteoretiker,  föreläsningar  och  studiebesök.  Vi  har  också  modevisningar  och 
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loppmarknader, allt för att hjälpa tredje världen. Vi är civiliserade, vuxna personer som sitter 

inne med den rätta kunskapen om hur mans ska leva sitt liv. Vi har också makten att göra det 

eftersom det är vi som sitter inne med pengarna, vi är rika. Om och om igen upprepas alla 

miljoner kronor vi ger för att vi kan och för att vi måste. Vi måste ta hand om dem. Vi är de 

vuxna och de är de oregerliga barnen. Vi definierar dem, tar hand om dem och uppfostrar 

dem.
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4.4 1990-talet
4.4. 1 Socialt

När begreppet tredje världen används, ser man på den i termer av problem. De lever i misär 

och med det kommer en offer position. Befolkningarna växer, barndödligheten ökar och svält 

och sjukdomar ses som vardagsmat i deras samhällen.

Västerbottens-Kuriren 9/8 1991 Hjälpen till Irak

”Svält och  sjukdomar härjar,  barndödligheten  stiger,  och det  står  klart  att  allt  snart  blir  mycket  värre  om 

ingenting görs.”

Det här exemplet visar på att medierna inte hyser några större förhoppningar på att tredje 

världen klarar av att sköta sina problem själva. Uppenbarligen klarar de inte av att ta hand 

om sina problem själva eftersom allt eskalerar. Slutet av meningen tolkar jag som att några 

andra än tredje världen måste ingripa, innan det är för sent, och de andra är antagligen vi i 

väst.

Västerbottens-Kuriren 10/12 1992 Somalia

”Det FN-stödda militära ingripandet för att rädda det nödlidande Somalia är helt nödvändigt.”

Ännu en gång används ord som rädda och nödlidande. Länder i tredje världen lever i nöd 

och då måste vi komma till undsättning. Människorna dör av svält och sjukdomar, de har 

inte tillgång till vård och behandling. De använder starka ord för att förmedla detta, farsoter 

och utplånats, får oss att känna medlidande och uppmärksamma tredje världen lite mer än 

vad vi vanligen skulle göra.

Västerbottens-Kuriren 25/2 1994 Kampanj för onödigt blinda

”…samla in pengar till  sjukhus och mediciner  så blinda i  framför allt  tredje världen kan få  den vård och 

behandling de behöver.  […] 300 000 människor,  mest  barn och åldringar,  tros redan ha  dött  av svält och 

farsoter. En hel generation barn har utplånats”.

De kan själva inte få stopp på dessa  problem utan behöver hjälp från annat håll. På vissa 

ställen står det dock att de kan göra vissa delar i uppbyggnaden av sitt land. Man kan se att 

människorna i tredje världen kämpar och till viss del är kapabala att göra vissa saker. Trots 

detta tar helhetsbilden över som visar en sida där motsatsen upprepas. Detta nämns dock bara 
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i två artiklar av alla jag gått igenom. Och om man ställer detta mot allt det andra, så visar det 

att de ändå inte lyckas särskilt bra.

Västerbottens-Kuriren 14/5 1990 Amnesty

”Och flyktingar ska naturligtvis stimuleras att återvända till sina hemländer när förtrycket har lättat för att hjälpa 

till med sitt eget lands utveckling.”

Västerbottens-Kuriren 29/4 1992 Miljön serveras på vit duk

”Tong Tana följer deras kamp mot skövlingen av urskogen.”

Hur framstår väst socialt i samband med användningen av begreppet tredje världen? Vi ser 

problemen i tredje världen, vi ser sjukdomarna, svälten och den bristande infrastrukturen. 

Och eftersom vi vet bättre än dem så är det också vi som ska lösa problemen. Det är bara vi 

som kan leda dem i rätt riktning. Vi ger mediciner och vård, uttalar oss om medmänskliga 

rättigheter och säger att det är vi som måste avvärja katastrofer.

Västerbottens-Kuriren 10/12 1992 Somalia

”...för att rädda det nödlidande Somalia…[…]…hjälpaktionen i Somalia…[…]…hjälpen utifrån...”

Här ovan ser vi ord som används mycket flitigt i artiklarna; att rädda, det är inte vem som 

helst  som räddar,  det  är  vi  i  Väst,  vi  räddar  dem i  tredje  världen.  I  bara  denna artikeln 

upprepas ordet gång på gång. Genom att använda sig av detta ord framställer vi oss själva 

som hjältar, som välgörare, som de goda. Och om man ska titta på binära oppositioner, blir 

tredje världen då onda?

I  exemplet  nedan  framstår  vi  om  igen  som  de  godhjärtade  räddarna.  Med  hjälp  av 

insamlingar lyckas inte bara de som har gott om pengar ge till de fattiga utan även de som 

kan ställa upp gratis, som till exempel gå runt på stan med en insamlingsbössa. 

Västerbottens-Kuriren 25/2 1994 Kampanj för onödigt blinda

”- Får vi i Lions in tillräckligt mycket pengar i de här bössorna kan vi rädda synen på väldigt många. […] Med 

hjälp av pengar kan kanske 33 miljoner av dem få tillbaks synen. Det säger David Edlund i Umeå, tar fram en 

insamlingsbössa och skakar den.”
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De ord som är understrukna tyder på hur duktiga och snälla alla framställs. ”Utan ett öres 

ersättning” kämpar vi på, dag efter dag för att göra det bättre för de andra på jordklotet, för 

dem som inte bor i väst.

Göteborgs-Posten 20/3 1994 Sjutimmarskonsert gav 20 000 till läkarbanken

”...mest fanns  cirka 400 personer i kyrkbänkarna. […] Inte mindre än 22 punkter stod på programmet, och 

samtliga deltagare ställde upp  utan ett öres ersättning. […] Genom att  alla ställde sig gratis till  förfogande 

uppnådde vi vår målsättning att arrangemanget inte skulle kosta något. […] Behållningen går  oavkortad till 

läkarbanken, som finansierar svenska läkares resor och omkostnader i samband med deras  frivilliga arbete i 

tredje världen.”

Endast rubriken på ovanstående artikel berättar för oss att ett par svenskar spelade i hela sju 

timmar  för  att  kunna  skänka  pengar  till  läkarbanken.  De  uppoffrade  sju  timmar  av  sin 

dyrbara tid och efter det gav de alla pengarna till  människor som räddar liv. Kan det bli 

bättre? Det kan nog inte finnas mer godhjärtade människor än vi i väst.

4.4.2 Politiskt

Folket i  tredje världen verkar leva under hemska förhållanden, förtryck och brott mot de 

mänskliga rättigheterna samt en känsla av maktlöshet i fråga om förändring. Det finns inga 

demokratier och politiska ledare byts ut mot krigsherrar och diktaturer. Civilbefolkningen 

ses som offer medan makthavarna får en roll som en ond person som kommer att finnas där 

för alltid om det inte anländer någon hjälp utifrån.

Detta verkar leda till krig, vilket driver befolkningen på  flykt. Ännu en gång ser man det 

bipolära  tillståndet  mellan civilbefolkningen som offer  och makthavarna  som angripande 

part.

Västerbottens-Kuriren 5/12 1990 Flyktingdebatten

”Anita Klum, generalsekreterare i  Amnesty,  talade om att man måste väcka opinion och peka på samband 

mellan brott mot de mänskliga rättigheterna i olika länder och flyktingströmmen.”

Västerbottens-Kuriren 9/8 1991 Hjälpen till Irak

””Kriget och turbulensen efter kriget har drabbat landets invånare, framför allt de fattigaste och ej minst barnen, 

mycket hårt”.

40



Västerbottens-Kuriren 10/12 1992 Somalia

”Väpnade  rövarband ledda  av  krigsherrar som åtrår  den  politiska  ledningen  har  skjutit  landet  sänder  och 

samman och förhindrat all hjälp till den svältande och nödlidande civilbefolkningen att komma fram.”

Sedan  kan  man  ju  inte  hjälpa  att  man  undrar  vad  det  är  för  barbarer  som gör  de  här 

våldsdåden.  Brott  mot  mänskliga  rättigheter,  skulle  det  kunna  hända  i  Sverige  i  samma 

utsträckning? De flesta skulle nog inte tro det, de skulle antagligen uppleva vi i väst som lite 

bättre. För vi har ju inga krigsherrar och rövarband som mördar och våldtar. Men det finns 

självklart offer i dessa situationer, offer som vi måste ta hand om. 

Nedan följer ett exempel om vi ännu en gång buntar ihop hela tredje världen, som om de alla 

levde tillsammans på samma villkor. Vi tar också för givet att de saknar politiskt initiativ och 

ledarskap. Alltså har alla stater i tredje världen låg utbildningsnivå för kvinnor samt en dåligt 

skött regering.

Göteborgs-Posten 10/2 1994 Svälten i världen kommer att växa

”En åtgärd som skulle få mycket positiv effekt vore att höja utbildningsnivån för  kvinnorna i tredje världen. 

Men för detta krävs politiska initiativ och politiskt ledarskap.”

Politiken behandlar hur vi ska lösa tredje världens problem samt när de problemen kommer 

innanför våra egna gränser som flyktingar. Det handlar om hur mycket vi ska ge i bistånd och 

hur utrikesdebatten ser ut. En annan debatt handlar om hur vi ska ta hand om våra flyktingar, 

vilka som ska få stanna osv. Man talar om hur man kan tjäna på flyktingarna som kommer, 

men det viktigaste de säger är ändå att flyktingpolitiken måste vara humanitär. Vilket visar 

ännu en gång på vår medmänsklighet, som vi ger gränslöst av till tredje världen.

Västerbottens-Kuriren 14/5 1990 Amnesty

”Men grunden för svensk flyktingpolitik ska naturligtvis vara humanitär.”

4.4.3 Ekonomiskt

I de undersökta medierna från 90-talet påträffade jag påfallande lite om tredje världen och 

dess ekonomi. Det som emellertid fanns att frambringa handlade då enbart om väst. Vi möts 

av höga  siffror och  summor av olika slag som ska förklara hur vi hjälper människorna i 

tredje världen.
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Västerbottens-Kuriren 9/8 1991 Hjälpen till Irak

”…bistånd som getts…”

Vi har det bra ekonomiskt, av den orsaken har vi möjligheten att  hjälpa med bistånd och 

assistans. Även de som inte innehar en politisk makt utan stora tillgångar kan hjälpa till. Vi 

framstår som oerhört snälla och duktiga.

Vi visar hur rika vi är, genom att upprepande gånger rada upp beloppen vi har råd att ge till 

tredje världen. Att vara rik, är det samma som att ha det bra, och bra är ju bättre än att ha det 

dåligt. Vi nästan skryter om hur mycket pengar vi skänker till dem som har det mindre bra. 

Det gör oss inte bara till rika utan till några som bryr sig, vi är medmänskliga.

Västerbottens-Kuriren 25/2 1994 Kampanj för onödigt blinda

”…målet är att komma upp i 200 miljoner, drygt 1.6 miljarder kronor…”

Göteborgs-Posten 20/3 1994 Sjutimmarskonsert gav 20 000 till läkarbanken

”Rotarys  läkarbank kommer att  få  ett  tillskott  på minst  20     000 kronor   efter  gårdagens sjutimmarskonsert  i 

Varbergs kyrka.”

Väst inte bara hjälper de utsatta länder, vi kan också dra nytta av den rådande situationen. Vi 

får exempelvis ekonomiska fördelar via tredje världens problem. De flyktingar som kommer 

är ofta unga och utbildade, klara och färdiga för den befintliga arbetsmarkanden och på så vis 

blir de till en högst produktiv del av samhället. 

Västerbottens-Kuriren 14/5 1990 Amnesty

”Men det är viktigt att komma ihåg att de också kan ge det svenska samhället mycket. Inte bara impulser och 

erfarenheter utan också ekonomiska fördelar.”

Även om vi tjänar på dem, poängteras det att vi tar emot dem av humanitära skäl, vilket ännu 

en gång visar på hur medmänskliga och godhjärtade vi är. Att dessa människor eventuellt 

även kan bidra med ekonomisk vinning är mer att ses som en biprodukt av den humanitära 

politik som förs.
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4.4.4 Miljö

Miljöfrågor är en liten del om man jämför med de förgående underrubrikerna men det nämns 

ändå då och då i samband med begreppet tredje världen, därför kommer jag också ta upp det 

här. När det är miljöfrågor som tas upp artiklarna handlar det om skövlingar av regnskogen. 

Man vrida och vända på detta hit och dit, min första tanke handlar om att människorna i 

tredje världen är maktlösa för skövlingen, det står ingenting om vad de gör bra eller vad de 

har för inflytande, utan bara regnskogen skövlas.

Västerbottens-Kuriren 20/6 1990 Snickerikonferens

”Orsaken är skövlingar av regnskogar i den tredje världen”

Västerbottens-Kuriren 29/4 1992 Miljön serveras på vit duk

”Tong Tana följer deras kamp mot skövlingen av urskogen.”

Det som skrivs om vår miljö och vårt miljömedvetande i samband med tredje världen är bara 

positivt. Vi har stora tillgångar, är utvecklade och miljömedvetna. Vi har råd att berätta och 

diskutera miljö och miljöproblem både genom rörelser och olika projekt. Vi har resurser och 

kunskaper att göra rätt för oss.

Västerbottens-Kuriren 20/6 1990 Snickerikonferens

”Träslag från Sverige och Finland kan marknadsföras som ”gröna” alternativ till tropiska träslag. […] I Norden 

är det nämligen inte fråga om skövling. Tvärtom har Sverige och Finland för tillfället större skogstillgångar än 

någonsin tidigare.

Västerbottens-Kuriren 29/4 1992 Miljön serveras på vit duk

”Nästa större satsning blir miljöfilmfestivalen den 8-10 maj.”

Genom att västvärlden befinner sig i en avsevärt bättre ekonomisk situation än tredje världen 

medför det också att de är medvetna om att de kan omhänderta och sköta sin miljö på ett 

tillfredställande  sätt  och  gör  så  också.  Att  exempelvis  regnskogar  skövlas  och  minskar 

kraftigt i areal, är en direkt följd av den fattiga världens ansträngda finanser som tvingar dem 

till att äventyra inte bara sin egen utan på lång sikt hela världens miljö.
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4.4.5 Sammanfattande analys

Diskursen runt begreppet tredje världen under 1990-talet  visar på ett  bipolärt  förhållande 

mellan tredje världen och väst.  Precis  som under 1980-talet  ehuru här  ökar  det  dock ett 

snäpp. Tredje världen framställs som länder med uteslutande problem antingen är de offer 

eller  onda varelser som gör vad som helst för att få makt. Inte på något område finns det 

positiva delar. Offerrollen är stark under detta årtionde, de beskrivs som flyktingar, ord som 

tragedi och fruktansvärda används för att beskriva händelser i tredje världen. 

Vi räknas som deras binära opposition. Hur vi framställs förstärker deras bild av sig själva. 

Det är inte svårt att se skillnaderna mellan vi och dem. Vi vill hjälpa, vi måste hjälpa. För vi 

är de som vet bättre och därför är det vårt ansvar att rädda tredje världen. Det är större emfas 

på  att  vi  måste  göra  mer  för  tredje  världen.  Vi  framstår  som  godhjärtade,  kunniga, 

intelligenta,  miljömedvetna och  demokratiska.  Medan  de  framstår  som  okunniga, 

nödlidande, onda,  fattiga och odemokratiska. Vi ser också att vi inte är fullkomliga, men 

detta visar bara på självkännedom, vilket är en positiv egenskap.
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4.5  2000-talet
4.5.1 Socialt

Diskussionen om hur det ser ut socialt ökar. Man pratar om sjukdomar i högre utsträckning 

och nämner däribland malaria, aids, undernäring och död som följd.

Aftonbladet 24/11 2007 Shopping räddar världen – Svenskt Näringsliv: Konsumtion är bästa sättet att 

öka handel och stimulera ny teknik

”…som behövs för att bekämpa fattigdom, aids, malaria, miljöförstöring, korruption och demokratibrist.”

Svenska Dagbladet 14/11 2007 Kvinnokondom för att minska hiv-risk

”Ny design av kondomer för kvinnor ska bidra till att hejda aids-epidemin i tredje världen.”

Södra Dalarnes Tidning 14/8 2007 Det värdefulla vattnet

”I  fattiga  länder  med  generellt  bristande  infrastruktur  följer  ofta  vattenbrist.  Och  som ett  brev  på  posten 

undernäring, sjukdomar och fortsatt fastlåsning i fattigdom.”

Pratet  om  sjukdomar  ökar  i  medierna  under  början  av  2000-talet.  Sjukdomarna  och  de 

rådande epidemitillstånden är självklart något som ses på som besvärligt, ingen vill ju vara 

sjuk.  Det framstår nästan som en hel värld är sjuk och vi återigen belastas väst med att vara 

de som kommer till undsättning.

Andra delar av samhällena som nämns är bristen på skolor, vilket leder till  analfabetism. 

Bristande infrastruktur, sanitära problem, vattenhushållning är ämnen som det diskuteras om. 

Också här pratas det bara om problem, vad är motsvarigheten till problem? Det får vi inte 

veta eftersom de inte verkar existera i tredje världen.

Aftonbladet 8/9 2007 Barnevik mitt i bombdrama – Här berättar han om attentatet, kampen för Indiens 

fattiga och varför kvinnor är bättre än män

”Målet är att alla barn ska gå i skola”

Borlänge Tidning 29/9 2007 Toppenidé att sälja tomma vattenflaskor

”… en del av försäljningen går till att rena vatten i tredje världen.”

Nerikes Allehanda 5/12 2000 Fantastiskt att få se resultatet

”…man ser också till att lösa de sanitära bitarna på ett acceptabelt sätt. […] Det är särskilt viktigt att vi bygger 

skolor på landsbygden, där analfabetismen är högst och där annars få barn skulle få gå i skola, säger hon.”
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Starkare än någonsin, tror vi att vi kan lära dem hur man ska leva. Vi ska bestämma vad som 

ska göras och hur det ska göras.  Kunskap är något som vi innehar och detta måste vi föra 

vidare. Vi tränar dem, coachar och råder dem till hur man skapar sig ett bättre liv.

Nerikes Allehanda 5/12 2000 Fantastiskt att få se resultatet

”… påverka livet för fattiga i tredje världen. […] …och de skolor vi bygger gör verklig skillnad för barnen.”

Med vår kunskap kan vi utöva inflytande på tredje världen. Det är vi som gör skillnaden för 

dem. Båda dessa saker sätter oss högre upp i en hierarkisk trappa. Vi innehar kunskapen och 

vi gör något bra med den. 

Aftonbladet 8/9 2007 Barnevik mitt i bombdrama – Här berättar han om attentatet, kampen för Indiens 

fattiga och varför kvinnor är bättre än män

”Vi tränar människor, förmedlar lån från bankerna. […] Vi försöker kombinera banklånen med intensiv träning, 

uppföljning och coachning.”

I artikeln ovanför visar man ett rätt extremt exempel på detta, men även om det är extremt är 

det något som förekommer i  flera artiklar.  Här ser vi  ett  bra fall  på hur vi  i  väst  måste 

uppfostra dem i tredje världen. Det låter som om de inte är lika lärda som oss, inte lika högt 

stående, det låter som det är barn man talar om. Barn har inte lika mycket kunskap som vi 

har, de behöver lära sig och de behöver beröm och uppföljning så att de kommer klara sig 

lika bra som vi när de är vuxna.

Visst kan de göra en del och de måste självklart ta sitt eget ansvar, men man får bilden av att 

det är vi i väst som löser tredje världens problem. Vi är välgörare som tar på sig ansvaret om 

något gott händer i tredje världen. När man beskriver oss i artiklarna används enbart positiva 

ord; mäktiga, engagerade, ödmjuka, värme, utstrålning.

4.5.2 Politiskt

Tredje  världen  uppfattas  som en  osäker  plats  som är  fylld  av  problem.  Korruption  och 

oroligheter,  bombattentat  och  krig  är  saker  som nämns i  samband med begreppet  tredje 

världen.  Under  2000-talet  ökar  dessa  problem  i  medierna,  uppmärksamheten  riktas  mot 

konflikter och hur tredje världen inte kan hantera varken sin befolkning eller skapa sig en 

demokrati att leva i.
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Södra Dalarnes Tidning 14/8 2007 Det värdefulla vattnet

”I andra sögs företagen in i härvor av korruption och politiskt vanstyre.”

Sydsvenskan 9/8 2007 Bistånd inte lösningen

”… ledarna i tredje världen måste ta ansvaret för den egna utvecklingen.”

Hallands Nyheter 26/11 2007 Höga matpriser utlöser våld i Afrika

”FN har varnat för värre sociala och politiska problem i tredje världen de kommande åren på grund av ökade 

världspriser på spannmål. […] Redan har våldsamma oroligheter utbrutit i matbristens spår.”

Det är  uppenbart  att  de inte  klarar  av att  styra  sina  länder  på ett  demokratiskt  och sunt 

förfarande. Politiskt vanstyre, förtryck och ledare som borde ta sitt ansvar är vardagsmat i 

tredje världen. Man kan då fråga sig själv, vad det tyder på? Hur tolkar man att denna bild 

visas? Innebär detta att människorna i tredje världen är inkompetenta? Om vi svarar Ja på 

den frågan måste vi också ställa oss frågan; Varför framställs de som inkompetenta?

Det nämns inte särskilt mycket om väst och politik, återigen ger vi bistånd. Men i en artikel 

står det också hur vi hjälper Afghanistan från terrorism. Om igen är vi räddarna i nöden, de 

har problem och vi kommer in och framstår som hjältar. ”Tack vare Sverige” detta citatet 

sammanfattar hur vi framställer oss själva på ett kort och koncist sätt.

Svenska Dagbladet 30/7 2007 Sverige försvaras bäst av Afghanistan

”Tack vare  Sverige och den internationella  fredsstyrkan kan den folkvalde presidenten och parlamentet  få 

möjlighet  att  utveckla  landet  i  en  demokratisk  riktning.  […]  De  uppgifter  som  den  internationella 

säkerhetsstyrkan (ISAF) med den svenska kontingenten löser, kommer inte bara…”

4.5.3 Miljö

Miljöförstöring är en del av deras värld. De kan inte ta hand om sina miljöproblem själva, 

vilket innebär att vi måste rycka in med hjälp och pengar. I citatet nedan berättar Barnevik i 

en artikel i Aftonbladet om hans vision av hur en del av miljöförstörningen ska hanteras, 

vilket tyder på att de inte kan ta hand om den i denna stund. Det är också vi som får göra 

jobbet. Vi säger hur det ska vara och sen får det bli så.

Aftonbladet 8/9 2007 Barnevik mitt i bombdrama – Här berättar han om attentatet, kampen för Indiens 

fattiga och varför kvinnor är bättre än män

”1.7 miljoner hushåll ska omfattas av sophantering, sortering och återanvändning.”
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Enligt dessa artiklar behöver tredje världen uppenbarligen hjälp från väst. Vi kommer också 

att hjälpa dem, men vi kommer att göra det på vårt sätt.

Aftonbladet 18/9 2007 Om jag vore kung Carl Gustaf så skulle jag

”…låta pengarna gå till projekt som sänker utsläppen av växthusgaser i tredje världen. […] Skänka pengar till 

vindkraftsbyggen i Kina och Indien…”

4.5.4 Ekonomi

Under  2000-talet  kommer  ekonomivinkeln  tillbaka,  där  tredje  världen  ses  som 

biståndsberoende men som skulle kunna få välfärd bara deras utveckling blomstrade. Nedan 

ser vi bra exempel på hur välfärd och utveckling är vanliga ord som används tillsammans 

med begreppet tredje världen.

Borås Tidning 5/12 2000 Riksdagen vill snabbt nå biståndsmål

”Viktigaste för att stärka välståndet i tredje världen är dock ökad frihandel.”

Aftonbladet 24/11 2007 Shopping räddar världen – Svenskt Näringsliv: Konsumtion är bästa sättet att 

öka handel och stimulera ny teknik

”Välfärd är kopplat till ekonomiskt utveckling.”

Det mest vanliga ord som återkommer i de flesta artiklar är ordet fattigdom. Det talas inte 

om någon glädje, något vardagsliv eller liknande. De lever i nöd, det är den enda bilden vi får 

se av tredje världen. Åter igen är det enda som fångar vårt blickfång deras problem.

Aftonbladet 8/9 2007 Barnevik mitt i bombdrama – Här berättar han om attentatet, kampen för Indiens 

fattiga och varför kvinnor är bättre än män

”Den här gången ska han utrota  fattigdomen och det påståendet kan ni läsa ironiskt eller på djupaste allvar. 

Barnevik är i alla fall besjälad av sitt sista stora projekt, att hjälpa de fattigaste i tredje världen…”

Sydsvenskan 9/8 2007 Bistånd inte lösningen

”…att hjälpa fattiga att förbättra sina levnadsvillkor. […]…lika fattiga som Afrika…”

Nerikes Allehanda 5/12 2000 Fantastiskt att få se resultatet

”Gambia är ett litet och fattigt land…”

Ordet fattigdom är ett vanligt begrepp, men även om inte just det ordet finns med i en artikel, 

kan man se och känna hur fattiga de är. I artikeln nedan jämför de länder i Afrika med stater i 
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U.S.A., de bevisar hur fattigt hela Afrika är och att vi är överlägset förmögnare. Om detta är 

ett försök att visa på att vi är så mycket starkare eller för att visa på vilket utspritt problem 

fattigdomen är i tredje världen, det får läsaren avgöra. Men det är ju trots allt vi, de starka i 

väst som skrivit artikeln.

Sydsvenskan 9/8 2007 Bistånd inte lösningen

”De totalt 48 länder som är belägna i Afrika söder om Saharabältet har idag tillsammans ekonomier som är 

mindre än sex av de amerikanska delstaterna. De afrikanska ekonomiernas problem härrör från…”

Här framkommer en dubbel bild av vad vi borde göra. Det som sammanfaller dock med båda 

är att vi borde göra någonting åt problemet. Antingen borde vi höja biståndet och skänka mer 

pengar. Detta framställer oss ännu mer som välgörarna från Väst som kan lösa alla problem 

med pengar. Vi gör det delvis för att vi vill och kan och delvis för att annars finns risken att 

vi blir kritiserade för att vi inte blir det.

Borås Tidning 5/12 2000 Riksdagen vill snabbt nå biståndsmål

”Folkpartiet, centern och kristdemokraterna vill dock höja biståndet…”

Svenska Dagbladet 11/7 2007 Välgörenhet på modet

”Familjen Lundin skänker 700 miljoner till Afrika…”

Den andra sidan tror inte att bistånd är lösningen på problemet. Utan att tredje världen ska ta 

mer ansvar och att deras ekonomiska problem kommer att lösas genom ökad frihandel och 

mikrolån förmedlade från väst.
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4.5.5 Sammanfattande analys

Det finns mer information i artiklarna jag läser under 2000-talet. Det som blir starkare och 

som är det mest uppenbara under 2000-talet är att vi ska uppfostra världen. Varken politiskt, 

ekonomiskt eller socialt kan tredje världen ta hand om sig själva. Det ord som upprepas flest 

gånger är  fattiga,  något som ingen vill vara, det är knappast det man eftersträvar i denna 

värld. 

Negativa ord som elände, destruktiv och problem är andra som nämns i detta sammanhang. 

Tredje världen ses som ett problem för hela omvärlden.

När man har ett problem så måste det lösas, där kommer västvärlden in. Det är vi som ska 

minska fattigdomen och hejda aids-epidemin. Vi kanske till och med kan lösa fattigdomen. 

Men vår kunskap, rådgivning, träning och välgörenhet kanske också tredje världen kommer 

att  utvecklas  till  blomstrande  stater.  Just  eftersom vi  är  mäktiga,  varma  människor  med 

engagemang så skänker vi pengar till tredje världen. Vi är välgörarna från väst, de lämpade 

för uppgiften.
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5. Slutdiskussion
Historien om tredje världen börjar på Bandungkonferensen där 29 länder sammanträdde för 

att visa att de stod neutrala i kalla kriget samt inleda ett samarbete med varandra. Denna 

första bild visar på hur länder i Afrika och Asien själva använder begreppet för att visa att de 

är neutrala i ett krig och för att bland annat främja världsfreden. Här definierar de sig själva 

och syftet  med hela konferensen låter  som förnuftiga och intelligenta  människor som tar 

saker i egna händer.

Under  1960-talet  påträffar  jag  inte  begreppet  tredje  världen  i  någon  av  artiklarna  jag 

analyserar. Likaså under 1970-talet finner jag föga bevis på att begreppet tredje världen är ett 

vanligt förekommande koncept. Jag finner det emellertid i en artikel, där tredje världen börjar 

sammankopplas med problem, men artikeln handlar ehuru mestadels om första och andra 

världen. I följande decennium urskiljer jag en slående ökning av begreppet i dagstidningarna. 

Jag lyckas därmed samla på mig tillräckligt med intryck för att kunna göra en djupare analys 

än under 1970-talet. Människorna i tredje världen ses på som offer och problematiska. Det 

ord som sammanfattar analysen bäst är att säga att de beskrivs som barn. De är skyddslösa, 

oförsiktiga, offer som inte kan ta hand om sig själva. Det är då västvärlden kommer in, vi har 

nämligen den rätta kunskapen och pengarna för att lyckas i den här världen. Vi leder vägen 

och visar hur man gör, vi är de vuxna.

Under 1990-talet ser man ännu en ökning av begreppet när man söker på Mediearkivet och 

Artikelsök. Gestaltandet av tredje världen är likartad med 1980-talet, även här framställs de 

som människor med uteslutande problem, som  offer under förtryck.  De är maktlösa och 

inkompetenta, vilket också här är något man skulle kunna jämställa med barn. Människor 

som inte kan ta hand som sig själva och som vi måste lära och uppfostra. Framställningen av 

västvärlden är dock starkare än tidigare, vi är de godhjärtade, medmänskliga räddarna. Om 

igen är vi hjältarna som löser tredje världens alla problem.

I nästkommande årtionde, 2000-talet,  ökar användningen ytterligare och det finns därmed 

mer material om tredje världen. Även här är tredje världen fylld med problem, de skildras 

som fattiga varelser vars vardag består av misär och sjukdomar. Starkare än någonsin intar vi 

i  väst rollen som  uppfostraren. Vi är där för att lära dem hur man lyckas i livet, de får 

visserligen bistånd fortfarande, för ännu kan de inte klara sig själva. Väst är föräldrarna som 
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uppfostrar och tar hand om sina barn. Under de tre sista decennierna finns det små skillnader, 

men likheterna på hur vi skildrar tredje världen är slående lika, varav diskursen om tredje 

världen har reproducerats de tre sista decennierna. Därmed definieras en hel värld och därtill 

även jämställer den med negativa ord och meningar. Begreppet har i  och med 1980-talet 

intagit en betydelseförskjutning. Från att ha använt begreppet tredje världen i positiv mening 

om sig själva, har väst tagit över det och likställt det med en värld underlägsen väst och allt 

som  kommer  därtill.  Innebär  detta  att  det  finns  rasistiska  nyanser  i  hur  väst  använder 

begreppet?

Postkolonialismen menar att man genom att skapa koloniala stereotyper frambringar man en 

känsla av olikhet. För ett antal hundra år sedan framställde man ”den Andre” som de vitas 

motsats, vilket görs på samma sätt enligt min analys av begreppet tredje världen. I enlighet 

med den postkoloniala  teoribildningen skapas  institutioner  och identiteter  genom språket, 

vilket ger dessa journalister en oerhörd makt.

I  min  analys  använder  jag  mig  av  binära  oppositioner,  vilka  genom  artiklarna  skapar 

”sanningar” som vi tar för givna.

• Rik – Fattig

• Lösning – Problem

• Rädda – Stjälpa

• Vuxen – Barn

• Överlägsen – Underlägsen

De  binära  oppositioner  vi  ser  här  ovan  skapar  sociala  hierarkier  samt  dolda 

maktförhållanden. Enligt Edward Said beskriver Väst, orienten på ett specifikt sätt för att bli 

överlägsen den och därmed kunna härska över den. Min analys stämmer också in på två utav 

Saids  fyra  dogmer  om  orientalism.  I  den  första  presenteras  tredje  världen  som  något 

avvikande, primitivt och underlägset. På samma sätt stämmer den tredje dogmen in på min 

analys där man talar om tredje världen som något enhetligt, något som man generaliserar. 

Den fjärde handlar om att tredje världen är något man borde frukta och därför härska över. Vi 

framställer tredje världen som en farlig och osäker värld, men om den är farlig för oss i väst 

eller bara för dem som lever i den kan jag inte svara på. Jag kan heller inte finna bevis på att 
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den  andra  dogmen  förverkligas,  där  det  handlar  om  att  man  föredrar  de  konstruerade 

framställningarna  än  exempel  som  hämtas  från  verkligheten  i  tredje  världen.  Man  kan 

därmed se hur tredje världen framställs som underlägsna oss i väst. Eftersom det är vi i väst 

som definierar tredje världen och därmed bestämmer hur de ska vara, konstituerar vi deras 

självuppfattning med stöd av Frantz Fanon. Detta leder i sin tur till ett mindervärdeskomplex 

som skapar negativa psykologiska effekter på tredje världens befolkning.

Min slutsats  är  att  i  samband med begreppet  tredje  världen framställs  de  under  de  sista 

årtiondena som underlägsna väst. Frågan är om detta är ett ålderdomligt uttryck som borde ha 

försvunnit samtidigt som första och andra världen försvann. Men det är mycket möjligt att vi 

får se samma bild om vi undersöker begreppet syd. Något jag dock finner mycket intressant 

är hur begreppets betydelse har förändrats sedan det myntades för 53 år sedan. Det är svårt 

att  förändra  dessa  starka  sociala  hierarkier,  men  genom  att  analysera  och  visa  hur 

maktförhållandena  ser  ut,  får  vi  därmed  kunskap  om  problemet  och  börjar  i  ett  hörn 

nedbrytandet av rasismens bojor.
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6.3.1 1960-talet

Dagens Nyheter 3/1 1960 Mot 1970

Dagens Nyheter 4/1 1960 Majoritet av världens folk stödde nedrustningsförslaget

Dagens Nyheter 3/9 1965 Villkor i Vietnam

Svenska Dagbladet från 27/9 1965 Väst kontakt nödvändig för teknologier i öst

Svenska Dagbladet 17/9 1965 Uländer måste ta av uhjälpen om de skall kunna föra krig

Svenska  Dagbladet  6/10  1969  Gerillan  kan  inte  göra  de  bättre.  Hoppet  står  till  fackliga 

rörelsen.

Svenska Dagbladet 10/10 1969 Stegvis öppning mot öst i Bonn

6.3.2 1970-talet

Dagens Nyheter 2/1 1972 Sovjets u-hjälp dyr men lönande politik

Svenska Dagbladet 27/4 1976

Svenska Dagbladet 29/4 1976 Nyerere: Socialism först

Svenska Dagbladet 2/11 1978 U-länder kräver konst tillbaka

Svenska Dagbladet 8/11 1978 FN: U-ländernas födelsetal minskar

6.3.3 1980-talet

Västerbottens-Kuriren 9/5 1988 Rädda Barnen insamling

Västerbottens-Kuriren 12/31 Fredsutbrottets år

Västerbottens-Kuriren 6/3 1989 Venezuela

Västerbottens-Kuriren 16/6 Lovande filmfestival
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Västerbottens-Kuriren 22/7 1989 LOT/gashot

Västerbottens-Kuriren 3/8 1989 Sakab

Västerbottens-Kuriren 11/9 1989 Utspel från biståndsministern

Västerbottens-Kuriren 16/9 1989 Sandra Harding

6.3.4 1990-talet

Västerbottens-Kuriren 14/5 1990 Amnesty

Västerbottens-Kuriren 20/6 1990 Snickerikonferens

Västerbottens-Kuriren 5/12 1990 Flyktingdebatten

Västerbottens-Kuriren 9/8 1991 Hjälpen till Irak

Västerbottens-Kuriren 29/4 1992 Miljön serveras på vit duk

Västerbottens-Kuriren 10/12 1992 Somalia

Göteborgs-Posten 10/2 1994 Svälten i världen kommer att växa

Västerbottens-Kuriren 25/2 1994 Kampanj för onödigt blinda

Göteborgs-Posten 20/3 1994 Sjutimmarskonsert gav 20 000 till läkarbanken

6.3.5 2000-talet

Nerikes Allehanda 5/12 2000 Fantastiskt att få se resultatet

Borås Tidning 5/12 2000 Riksdagen vill snabbt nå biståndsmål

Svenska Dagbladet 11/7 2007 Välgörenhet på modet

Svenska Dagbladet 30/7 2007 Sverige försvaras bäst av Afghanistan

Sydsvenskan 9/8 2007 Bistånd inte lösningen

Södra Dalarnes Tidning 14/8 2007 Det värdefulla vattnet

Aftonbladet 8/9 2007 Barnevik mitt i bombdrama – Här berättar han om attentatet, kampen för  

Indiens fattiga och varför kvinnor är bättre än män

Aftonbladet 18/9 2007 Om jag vore kung Carl Gustaf så skulle jag

Borlänge Tidning 29/9 2007 Toppenidé att sälja tomma vattenflaskor

Svenska Dagbladet 14/11 2007 Kvinnokondom för att minska hiv-risk

Aftonbladet 24/11 2007  Shopping räddar världen – Svenskt Näringsliv: Konsumtion är bästa  

sättet att öka handel och stimulera ny teknik

Hallands Nyheter 26/11 2007 Höga matpriser utlöser våld i Afrika
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