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Abstrakt
This paper aims to demonstrate how the imperial attitude of the British Empire not only
circulated within the British Isles, but also to and within the colonies, namely Australia
in this case. It also shows how the discourse in an australian newspaper, The Sydney
Morning Herald, might affect the people reading it and how thoughts about "the other"
is reproduced in the media. The years 1947-1950 has been chosen because those were
the years of the Dominion of India, when India first became independent from the
British Empire, to the formation of the Republic of India in 1950.
All this is done by using postcolonial theory and discourse analytic method hand in
hand to de-veil the structures of Empire within the media.
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1.1 Inledning

När Indien bröt sig loss från det brittiska imperiets grepp 1947, var de kommande utmaningarna inte 

de lättaste att lösa. Dominion-statusen som Indien hade fått, innebar en viss autonomi, men 

utrikesaffärerna sköttes av Storbrittanien. Landets mångkulturella befolkning, med framförallt 

muslimer, hinduer och sikher skulle komma att leda till flera inre stridigheter, och uppdelningen 

mellan Pakistan och Indien, och den då begynnande konflikten i Kashmir, är något som lever kvar 

än idag. Pakistan i sig hade sina egna problem, som skulle komma att dela upp öst-väst-Pakistan i 

Pakistan, och Bangladesh.

Australien hade i sin tur njutit av självständighet i egenskap av en federation sedan 1901, vilka är 

fördelarna med att vara en vit koloni. Australien var snabba på att upprätta en diskriminerande 

invandringspolitik: White Australia Policy. Målet var att behålla och hålla samman den vita, 

brittiska kulturen i landet, att skapa en kulturell homogenitet, och inte falla in i stridigheter mellan 

varandra på grund av skiftande kultur.

I uppsatsen används postkolonial teori, och diskursanalys hand i hand för att undersöka diskursen i 

en australiensisk tidning, Sydney Morning Herald, efter Indiens självständighet. Händelser som har 

skett i Australien de senaste åren, som Cronulla Riot, gör denna studien intressant, då man 

eventuellt kan koppla synen på ”de andra” ända tillbaka till 1940/1950-talet. I uppsatsen kollas det 

även närmare på hur diskursen om ”de andra” kan få genomslag inom befolkningen för ett land. I 

relation till White Australia Policy görs studien mer intressant., då man eventuellt kan se en relation 

mellan White Australia Policys livslängd kontra diskursen om de icke-vita.

1.2 Syfte och  frågeställning

Syftet med uppsatsen är kort sammanfattat att se hur diskursen i Sydney Morning Herald under 

perioden 1947-1950 förhåller sig till Indien, och även invånarna. Frågeställningarna som kommer 

styra arbetet är som följer:

1. Vilken syn på Indien är det som ges? Behandlas indier som ”de andra”? I så fall, på vilket 

sätt?

2. På vilket sätt kan diskursen påverka läsarna?
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3. Kan diskursen kopplas till imperialismen, och det Brittiska Imperiet?

4. Finns det en unik tolkning av texten, som kanske inte skulle ha samma genomslag i ett annat 

lands befolkning, som det har i Australien?

Fråga 2 och 4 är nära sammankopplade, men fråga 4 avser ett mer unikt intresseområde, medan råga 

2 är mer generell.

Frågorna ger mig i min analys något att ständigt kunna falla tillbaka på, återkoppla till och 

konkretisera det jag hittar i min undersökning. Frågeställningen lämpas sig bra för detta då min teori 

och metod grundar sig starkt på postkolonialistisk teori och diskursanalys. Frågeställningen ger 

även en intressant infallsvinkel på en hypotes om att den imperialistiska kedjan eventuellt inte 

endast höll sig endast till de brittiska öarna, utan även att kedjan sträckte sig ända ut i de vita 

kolonierna. Samt så ger den ett unikt perspektiv vars tolkning kanske inte hänger samman med 

Storbritannien.
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2.1.1 Teori & metod

I detta kapitel avser jag förklara hur uppsatsens upplägg ter sig när det gäller teori och metod. Jag 

förklarar även lite kortfattat vad begreppen innebär, för att ni som läsare lättare ska förstå min 

tankegång.

2.1.2 Postkolonialism

Som teoretisk ram använder jag postkolonialism, och har främst låtit mig inspireras av Edward 

Saids Orientalism. Då Said ofta tar upp hur den vite mannen/de dominerande talar för de som är 

dominerade, i detta fallet indier. Said menar att om de dominerade skulle (märk om) få tala för sig 

själva, skulle detta bara, i den vite mannens ögon, bekräfta att denne är i underordnad position till 

den vite, och att de utgör nytta endast så länge de förblir en effektivt producerande koloni.1

Said menar att Orientalism som ett akademiskt ämne, präglas av kunskap om de andra. Det 

resulterar i en diskurs som i slutändan likställer kunskap med makt; Vi vet mycket om dem, därför 

har vi makten över dem.2 Maktdiskursen separerar det mänskliga från verkligheten och gör Orienten 

och dess invånare ett objekt som studeras. Genom denna process får personer från Orienten en 

mentalitet och en sorts atmosfär, som gav dem alla en gemensam grupp karaktärsdrag. Processen är 

inte endast något som påverkar Orienten utan även vad Said kallar ”Occidenten”, alltså 

västerlänningar, européer.3

Postkolonialism präglas även till stor del av en Vi och dem-känsla. Tanken om ett Vi och dem har 

rötter långt bak i historien, ett exempel kan vara hur Atenare under det antika Grekland såg på 

folket utanför deras gränser, och kanske även längre tillbaka. Inom en nations gränser är det inte 

helt befängt att anta att folket skapar en känsla av ett Vi, vi inom detta lands gränser, och de utanför 

är ett dem, som befinner sig utanför gränserna. Dem har en kultur som ställer sig i kontrast till 

våran kultur.4 Det är i skillnaderna mellan våran och deras kultur som en grupp kan skapa en 

identitet och definiera den tydligast, genom att veta vad man inte är.5

1  Said, Edward Orientalism, 2003, England, Penguin Books, sid. 34f.
2 Said Edward, 2003, sid 32.
3 Said, Edward, 2003, sid 42.
4 Said, Edward, 2003, sid. 54.
5 Said, Edward, 2003, Sid. 70.
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Orientalism  visar på hur det akademiska och litterära fältet, orientalism, inte var något oskyldigt 

eller objektivt, och hur skepnaden som ”den andre” tar och hur denna skepnad sprider sig ut över 

andra sociala institutioner.6 Said drar bland annat upp Carl von Linné som exempel på hur den 

binära uppställningen mellan väst och öst representeras. Folkslag ges olika karaktäristiska drag, 

asiaten är melankolisk och afrikanen avslappnad etc., så när folk från orienten pratades om, var det i 

egenskap av dessa karaktäristiska drag de hade, då de var från en viss del av världen som enligt den 

europeiske mannen hade ett antal medfödda attribut. Det är här tanken ”vi och dem” får en starkare 

grund att expandera ifrån.7

Orientalism har fått motta en hel del kritik, en av dessa är hur Saids presentation av öst och väst får 

en nästan statisk karaktär, där öst har setts på mer eller mindre samma sätt sen grekernas tid. Saids 

fokus på västerländska litterära texter om orienten, och uteslutandet av hur den koloniserade själv 

inte får komma till tals är en annan kritik: Kolonialismen byggs upp som en ideologisk 

konstruktion, ett generalisering av västs syn på öst framställs, och inte någon gång tas den 

koloniserades motstånd till västs bild av dem upp. Det postkoloniala fältet i stort kritiseras för att 

anta en foucauldiansk syn på kolonialismens strukturer. Diskursen ses som något som inte går att 

kämpa mot, och de som kämpar mot diskursen glöms bort av analytikern.8

2.1.3 Diskursanalys

Jag bör inleda denna del med kort en förklaring av begreppet Diskurs. För det första kan man se det 

som ett tal, eller en sammanhängande längre text, där man väljer bort själva skapelseprocessen och 

fokuserar sig på endast texten, vilket är ett lingvistiskt sätt att se på texten. För det andra kan det ses 

som en språklig praktik, hur vi kommunicerar och vad som styr hur vi kommunicerar. Man ser 

alltså bortom texten och kollar på texten i dess kontext. För det tredje, kan diskurser ses som att 

vara det som styr och bestämmer allt meningsskapande. Det diskursiva omfattar alltså alla sociala 

fenomen.9

Det finns en hel del varianter och inriktningar inom diskursanalys, och den varianten som är närmst 

knuten till min studie av nyhetsariklar är Critical Discourse Analysis (CDA), och framförallt 

Norman Faircloughs variant. Ett av CDAs syften är att synliggöra dodla maktstrukturer,10 men CDA 
6   Loomba, Ania, 1998, sid 48.
7 Said, Edward, 2003, sid 119.
8 Loomba, Ania, 1998, sid 48ff.
9 G. Bergström & K. Boréus, Textens mening och makt, 2012, Spanien, Studentlitteratur, Sid. 356f.
10 G. Bergström & K. Boréus, Textens mening och makt, 2012, Sid. 373.
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avgränsas inte där. Faircloughs variant av CDA lägger även fokus på diskursens diskursiva och 

sociala praktiker. Den diskursiva praktiken innebär hur en text produceras och konsumeras, medan 

den sociala praktiken innebär hur en text sätts in i sitt sociala sammanhang.11 Jag kommer 

återkomma till detta lite senare i samband med nyhetsartiklar.

2.1.4 News Discourse

I denna uppsats använder jag mig främst av Teun A. Van Dijks resonemang om news discourse,  

News as Discourse12. Jag använder mig även av John E. Richardsons bok Analysing Newspapers13 

som en grund. Jag har även funnit det nödvändigt att till viss del använda mig av Norman 

Faircloughs Media Discourse.14

Van Dijk menar att nyheter15 ska ses som en egen, offentlig diskurs.16 Van Dijk poängterar de 

kognitiva elementen bakom nyhetsproduktion/konsumtion; hur påverkar journalistens eventuella 

begränsningar textens framställning, och vilken effekt kan texten tänkas få på de som läser den?17

Att hitta dolda åsikter/maktstrukturer i en nyhetsartikel, speciellt om det är ett reportage, är inte 

nödvändigtvis det enklaste att genomföra, Men det finns metoder för detta. Det är hjälpsamt att göra 

vissa generella antaganden nedan:

− En journalist är själv en del av en grupp, beroende på flera faktorer såsom ålder, etnicitet 

och klass. Sättet som en nyhetsartikel skrivs influeras av den grupp som journalisten tillhör, 

och resonerar sedan tillbaka till den egna gruppen och bekräftar den egna gruppens 

intentioner, fördomar eller normer.18

− En källa till ett citat kan vara kopplat till tidningens egna värderingar. Exempelvis kan en 

tidning som är invandringskritisk endast använda sig av källor som speglar journalistkårens 

egen klass/etnicitet, t.ex. genom att citera vita makteliter som inte nödvändigtvis själva är 

11 G. Bergström & K Boréus, Textens mening och makt, 2012, Sid. 376f.
12 Van Dijk, News as Discourse, 1988, USA,  Erlbaum, 
13 Richardson, John E.  Analysing Newspapers: An approach from critical discourse analysis, 2007, Storbritannien, 

Palgrave macmillan.
14 Fairclough, Norman, Media Discourse, 1995a.
15 När jag använder begreppet nyheter menar jag snarare news, alltså den journalistiska betydelsen, t.ex. 

tidningsartiklar.
16 Van Dijk, 1988, Sid. 175.
17 Van Dijk, Teun A. News as Discourse, 1988, Sid, 2.
18 Van Dijk. Teun A. News as Discourse, 1988, Sid. 108ff.
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direkt berörda av en händelse och välja bort citat från de etniska minoriteter som själva är 

berörda av händelserna.19

− Tidningars överlevnad hänger ofta på deras ekonomiska vinst. Missbedömningar av den 

egna gruppens (konsumenters) värderingar kan kosta tidningen läsare och tidningen måste 

då (beroende på förlusten) anpassa sig efter konsumenterna. Detta är bl.a. tydligt i krigstider, 

och speciellt om landet där tidningen publiceras kritiseras.20

2.1.5 Diskursiva/Sociala praktiker

Jag skrev tidigare att de diskursiva praktikerna inom diskursanalays är hur texten produceras och 

konsumeras, medan den sociala praktiken innebär textens sociala kontext.

Den diskursiva praktiken inom journalistik avser då alltså hur en journalist producerar en text och 

hur denna mottages av konsumenterna/läsarna, och det är inom den sociala kontexten som texten får 

sin mening, och det är där den konstrueras.21 I tidningar kan detta vara t.ex. hur en nyhetsartikel får 

sina källor, från presskonferenser, dokument etc., till hur det transformeras från en presskonferens 

till att vara med i en nyhetsartikel.

Den sociala praktiken avser då hur produktionen av en text påverkas av samhället, eller andra yttre 

faktorer som i sig inte har en direkt roll i produktionen. Journalisters texter kan ses som att skapa 

sociala realiteter, eller transformera dem.22 Den sociala praktiken kan t.ex. vara en grupps 

värderingar; om tidningen är anknuten till konservatismen, får nyhetsartiklarna antagligen 

annorlunda vinkling än om den skulle vara anknuten till liberala, radikala eller moderata rörelser.

2.1.6 Postkolonialism+Diskursanalys?

Att blanda postkolonialism och diskursanalys är inget nytt, då Said själv inspirerades av Foucault i 

sin bok Orientalism.23 Dess mål liknar även den som diskursanalysen har, nämligen att på djupet 

undersöka kolonialismens epistemologier samt koppla den till de koloniala institutionernas 

historia.24

19 Van Dijk Teun A. Elite Discourse and Racism, 1993, USA, Sage Publications, Sid. 245f.
20 Richardson, John E. 2007 Sid. 185f.
21 Richardson, John E. 2007, Sid. 75.
22 Richardson, John E. 2007, Sid. 114f.
23 Said, Edward, Orientalism, 2003, Sid. 3.
24 Loomba, Ania. Colonialism – Postcolonialism, London: Routledge,1998, Sid. 67.
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Van Dijks fokus på de kognitiva elementen kan kopplas till Homi Bhabhas ambivalens25: Van Dijk 

menar att den sociala gruppen journalisten skriver utifrån, reproducerar de ideal, och den gruppens 

värden och normer, samt stereotyper om andra folkgrupper i sin text.26 Han menar också på att 

nyhetstexter inte är bara en skriftlig diskurs, utan även en offentlig sådan, som delas av flera andra 

människor.27 Därför menar van Dijk det imperativ att förmoda redan från början att gruppen delar 

flera uppfattningar, t.ex. uppfattningar om hur ”den andre” är och beter sig.

Ambivalensen i stereotyper menar Bhabha är att de ständigt måste upprepas för att vara självklara. 

Stereotypen produceras ständigt på nytt, för att just göra den självklar, då stereotypen ständigt är 

ifrågasatt. Van Dijk28 menar på att media flera användningsområden för eliter: bygga upp 

konsensus, utöva makt och att legitimera sitt handlande och/eller sin politik. Ett exempel kan vara 

att rapporter om våld, från ett visst område eller om en viss folkgrupp, där en viss folkgrupp anses 

vara mer våldsam än andra, kan stärka och legitimera eventuella diskriminerande 

invandringspolicies, om dessa existerar.

De sociala och diskursiva praktikerna är även möjliga att applicera på postkolonial teori. Den 

sociala praktiken blir den grupptillhörigheten jag nämnde innan; produktion och reproduktion av 

gruppvärderingar. Den diskursiva praktiken avser då i detta fallet texten i den kontext den skapas. 

Många nyhetsartiklar är redan tagna från existerande diskurser, från t.ex. korrespondenter i själva 

landet. Texten skapas då i en viss kontext på plats; korrespondenten kanske har begränsad tillgång 

till händelser som kan skrivas om, informationen som ges till korrespondenten kanske redan är 

vinklad av myndigheter.

Med uppsatsen är det inte meningen att peka ut att journalister är rasister eller skiver 

diskriminerande texter, det är snarare så att jag vill uppmärksamma vilken effekt journalisters texter 

kan ha på samhället. Som Van Dijk29 hävdar behöver diskriminering i texterna inte nödvändigtvis 

bero på att journalisten i sig är emot en viss folkgrupp, utan snarare att det är dem sociala 

strukturerna i samhället som påverkar texten på ett sådant sätt. Det är alltså ingen konspiration 

journalister emellan som ska påvisas.

25 Bhabha, Homi. The Location of Culture, New York: Routledge, 1994, sid 94ffff.
26 Van Dijk, 1988, sid 74.
27 Van Dijk, 1988, sid 74f.
28 Van Dijk, 1993, sid 243.
29 Van Dijk 1993, sid 246.
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Rent konkret, så tänkte jag gå tillväga på följande vis: Diskursanalysen ger mig ett brett perspektiv 

att se själva texterna på. Samtidigt ger det mig en chans att kunna se texten, utanför texten, 

nämligen till de sociala/diskursiva praktikerna som har format texten. För detta krävs en lingvistisk 

analys på själva texten, sedan sätta in texten i dess dåtida kontext, med hänsyn till historien. 

Postkolonial teori kommer här in som ett hjälpmedel till att förstå kontexten ytterligare. I detta fallet 

blir Australien ett ”vi”, och Indien blir ett ”dem”.

2.1.7 Validitet

Det bör påpekas först att diskursanalys i sig är en del av den postmoderna traditionen, där en 

sanning inte hävdas utan snarare tolkningar,30 men det hindrar inte diskursanalys som metod, att 

komma så nära en sanning som möjligt, om det nu finns en sanning.

Den lingvistiska analysen i sig, där jag i mitt fall använder mig av citat, hjälper andra att förstå hur 

jag har arbetat, och hur jag gradvis har kommit fram till mitt resultat. Delarna som kan anses vara 

flummiga är där man teoretiserar om de diskursiva och de sociala praktikerna31. Då jag inte själv är 

australiensare, eller levde under den angivna perioden, kan jag av naturliga skäl inte ha teorier om 

hur det egentligen var. Dock så har jag grundat mina antaganden om ”hur det var” på 

bakgrundslitteraturen, empirin och den tidigare forskningen som presenteras. Genom att göra detta, 

anser jag ändå att min tolkning är relativt representativt och inte medför några större problem. Dock 

så vill jag poängtera att det endast är en tolkning.

Snävheten i uppsatsen gör det omöjligt att påvisa någon allmängiltig australiensisk eller 

imperialistisk diskurs, vilket heller inte är syfttet. Diskursen fångas i en kapsel som endast går att 

tillämpa just tidningen som analyseras. Om diskursen går att applicera även på andra tidningar får 

här låtas gå osagt. Jag vill däremot hävda att min uppsats påvisar just hur diskursen i Sydney 

Morning Herald ter sig. Man kan självklart spekulera i att diskursen tidningen uppvisar är 

representativt för australiensare, men man bör ändå vara försiktig med att generalisera.

Postkolonialismen, som är det andra området jag tar inspiration från i min uppsats, har även det 

blivit kritiserat och ifrågasatt. En kritik är att postkolonialismen i sig, är ett västerländskt påfund 

30 Bergström, G & Boréus K, Textens Mening och Makt: Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys, 
Lund: Studentlitteratur, 2012, Sid 408.

31 Bergström, G & Boréus K, 2012, sid 406f
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med eurocentriska rötter.32 Man menar att ”de andra” börjar finna sina röster, börjar kunna tala för 

sig själva, och att postkolonialismen kommer in i detta sammanhanget endast som en evolution av 

kolonialismen. Den andre kan tala för sig själv, men postkolonialismen hänger kvar vid tanken om 

att hen inte kan det. Det blir en sorts paradox helt enkelt, man konstruerar den andre på samma sätt 

som man man menar att andra tidigare har konstruerat bilden av den andre, fast i ett syfte att 

dominera.

Det kan tänkas vara en problematisk relation även i min uppsats, att se hur diskursen bygger upp 

bilden av ”den andre” och att detta kan göra att jag själv gör mig skyldig till att konstruera en bild 

av ”den andre” som kan anses felaktig. Genom att inte endast se på bilden av ”den andre” i min 

uppsats, utan även blanda in fler element, kan jag distansera mig från bilden som byggs upp. 

Uppsatsen har mångfacetterade infallsvinklar, men håller ändå en röd tråd. Att jag själv aktivt 

konstruerar en bild av den andre, vill jag hävda, blir inte ett problem.

Annan kritik, som liknar den kritiken mot diskursanalysen, är att forskaren som analyserar texter 

sätter just texterna på en piedestal, och bortser från de materiella verkligheterna och historiska 

skeenden. I just postkolonialism har det hävdats att de som analyserar texter, hävdar för starkt att 

det är just texterna som bibehåller imperiernas maktpostition. Man bortser från att vapenmakt 

vidhåller den sociala kontrollen, och man bortser även från de individer som har slagits mot 

kolonisterna. Analysen blir alltså kvar på det ideologiska planet, medan det materiella planet alltmer 

förlorar synlighet.33

I min uppsats vill jag hävda att även denna aspekten av kritik inte blir ett överväldigande problem 

för resultatet. Jag påstår aldrig att texterna på något sätt står över de materiella verkligheterna. Ett 

delmål i uppsatsen ligger även i att se hur dessa materiella verkligheterna, som britternas utövande 

av makt i Indien, presenteras för folket i Australien. Man måste även sätta det i dess kontext; det är 

inte helt osannolikt att många australiensare under denna perioden faktiskt inte själva varit i Indien. 

Bilden de får av Indien formas därför principiellt av media. Media förmedlar deras syn på Indien till 

folket, och folket har eventuellt inte tillgång till att själva kolla upp hur det egentligen är. Det bör 

påpekas att jag inte heller har full möjlighet att kolla upp hur det egentligen tedde sig, trots de 

privilegier som den era vi lever i idag faktiskt bidrar med, som t.ex. internet.

32 Loomba, Ania, 1998, sid 248.
33 Loomba, Ania, 1998, sid 94f.
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2.2.1 Källor

I uppsatsen kommer jag att analysera den australiensiska tidningen Sydney Morning Herald. 

Källmaterialet är digitaliserat, och finns inskannat på hemsidan Trove.34 Hemsidan har flera 

tidningar inskannade mellan åren 1803-1988, och har en enkel interface som gör det lätt att hitta det 

man söker. Inte endast tidningar finns tillgängliga på hemsidan, utan även böcker, brev och kartor. 

Materialet på Trove är även det som utgör min primära källa.

Sydney Morning Herald har varit aktivt utgiven sedan 1831, ägs och distribueras av Fairfax Media. 

Tidningen publiceras, och publicerades även under den angivna perioden, mellan måndag och 

lördag. Tidningens politiska tillhörighet låter jag vara osagd, då jag inte har hittat något officiellt 

uttalande från tidningen att tillhöra någon specifik inriktning. Under senare år har tidningen både 

stött Coalition35 (konservativ) och Labour.36 Tidningen kan därför påstås vara någonstans i mitten på 

den politiska skaran, och ibland höger och ibland vänster.

Vidare har jag använt mig av Diva37 för att hitta tidigare forskning i form av uppsatser, som 

presenteras i korthet i delen om tidigare forskning. Jag har även använt mig av Academic Search 

Elite för att hitta artiklar med relevans till mitt uppsatsarbetet, vilka även dem presenteras i delen 

om tidigare forskning. Trots det fåtalet artiklar jag har hittat, med relevans till mitt område, utgör 

detta mina sekundära källor, tillsammans med litteraturen jag använt för att skriva 

bakgrundskapitlet. Alla artiklar jag har hittat har varit peer reviewed.

2.2.2 Avgränsningar och urval

Jag gjorde mitt urval genom att söka på artiklar publicerade i Sydney Morning Herald under 

datumen 15 augusti 1947, och 27 januari 1950, med antingen ordet ”india” i rubriken, eller två 

första styckena. Resultatet blev 505 artiklar. Jag avgränsade sedan urvalet, jag tog bort de resultaten 

som endast var bilder med en text under (då min uppsats avser en text-analys, och inte på det 

visuella), jag tog bort eventuell statistik och/eller artiklar där det handlade om t.ex. vete-avtal 

mellan olika länder. Jag har även valt bort artiklar som handlar om cricket (vilka var en hel del), då 

jag inte kan någonting om sporten i sig, och att cricket inte är det jag letar efter. Sportartiklar i sig är 

34 http://trove.nla.gov.au/
35 http://www.smh.com.au/news/editorial/the-more-they-stay-the-same-8230/2007/11/23/1195753304670.html
36 http://www.smh.com.au/news/editorial/lacklustre-leaders/2007/03/22/1174153255414.html
37 http://www.diva-portal.org/smash/search.jsf
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intressanta då de använder sig av metaforer som är nära sammankopplade med krig,38 men som jag 

tidigare sagt, på grund av okunskap om cricket väljer jag att utelämna dessa. Av de 505 artiklarna 

som stämde överens med min sökning, läste jag sammanlagt 143 artiklar, och har ur detta urvalet 

excerperat 26 stycken som visade sig mest intressanta för min studie. 

Mitt område i sig kan verka snävt, och det kan jag erkänna att det är det. Jag skulle kunna kolla på 

åren innan självständigheten, och efter formandet av den indiska republiken. Men för min uppsats 

räcker avgränsningen 1947-1950 bra. Meningen är att se på texterna i sin kontext. Med den 

historiska bakgrunden kan jag dra slutsatser ur empirin. Jag fokuserar mig inte enbart på enstaka 

artiklar, utan tar artiklar från alla dessa åren som är intressanta för min analys, och utifrån det kan 

jag bilda mig en uppfattning om hur diskursen rådde i just den tidningen jag har valt att analysera.

En annan faktor som gör arbetet snävt, är att jag endast har valt Sydney Morning Herald. Jag valde 

tidningen då den, titeln till trots, inte är en lokal tidning, utan tar upp utrikes samt inrikes nyheter. 

Källkritiken sker i samband med arbetet, då jag vill hävda att diskursanalys i sig är ett källkritiskt 

arbete. Jag vill även poängtera att min analys och mitt resultat inte kommer fram till någon sanning, 

utan snarare är en tolkning av flera. En analys av grammatiken och metaforerna i texten kan påvisa 

andra saker än vad en ”vanlig” läsning av artiklarna skulle kunna göra. Att inkludera en annan 

tidning skulle eventuellt kunna ändra resultatet radikalt, men på grund av den relativt långa 

tidsperioden, väljer jag ändå att avgränsa mig till just Sydney Morning Herald, då tidningen i sig 

inte verkar ha stött någon särskild politisk linje.

2.2.3 Metod

I början av arbetet läste jag igenom ett flertal artiklar översiktligt för att studera om vissa mönster i 

texterna kan avslöjas. Jag har sedan gått tillbaka till de artiklar som har varit mest representativa på 

de diskurserna jag har hittat. De fyra delarna; Imperialism, Mönster, Aktörer, Vi och Dem, löper alla 

samman med varandra och har alla en röd tråd som binder samman dem, därför kan det ses onödigt 

att jag har valt  att ändå ge mina kapitel olika namn.

38 Richardson, John, 2007, sid 66f.
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3.1.1 Bakgrund & Tidigare forskning

I detta avsnitt presenteras Australiens och Indiens historia i en kort sammanfattning, med mindre 

nedslag på specifika punkter som kan komma att vara extra relevanta för just denna studie. Även 

den tidigare forskningen presenteras här, vilka jag har använt som riktlinjer i bakhuvudet under 

undersökningen och analysen.

3.1.2 Indien 

Indien har en tusenårig historia, som sträcker sig långt bak i historien, långt före Alexander den 

Stores misslyckade invasionsförsök. Indiens historia har dominerats av flertalet småstater, men har 

till och från haft sina stortider i form av diverse riken. Två riken, bland flera, som förknippas med 

Indien är Mauryariket39, och Mogulriket40, vilka båda haft inflytande över Pakistan, Indien och 

Bangladesh, under två olika tidsperioder.

Under Mogulrikets stagnation började europeiska makter, på ekonomisk väg tränga sig djupare in i 

Indiens hjärta. Portugisiska och Holländska handelsmän konkurrerade över inflytandet i den indiska 

handeln på 1600-1700-talen4142. Britterna började även dem konkurrera på 1600-talet, och skulle 

visa sig mest framgångsrika i kampen om dominans i området mot slutet på 1700-talet. 1757 vann 

Brittiska Östindiska Kompaniet Slaget vid Plassey mot Mugalriket, och annekterade kort därefter 

Bengalen43. Det fullständiga brittiska styret, och det definitiva slutet för Mugalriket, kom 1858, då 

subkontinenten blev en del av det Brittiska Imperiet, och fick namnet ”The British Raj”, Brittiska 

Indien.

Efter första världskrigets slut, kände flera indier att deras insatser i kriget hade bevisat deras 

förmåga att styras av sitt eget folk, och ville få självstyre. Dock inte helt och hållet, utan likt t.ex. 

Kanada och Australien ville de få så kallad ”Dominion”-status, där utrikesaffärerna sköttes av 

imperiet, men inrikes, styrde de själva.44 Det fanns även muslimer i Indien som var missnöjda med 

39 McLeod, John. History of India, USA: Greenwood Press, 2002, sid 18ff.
40 Ibid, sid 49-65.
41 Wolf, R Eric. Europe and the People Without History, University of California Press, 1984, sid 232-240
42 Portugiserna hade redan på 1500-talet satt upp handelsstationer, men konkurrensen i området med holländarna 

började inte förrän på 1600-talet. Även fransmännen hade utposter i Indien, men för enkelhetens skull inkluderar jag 
inte dem i denna del.

43 Wolf, R Eric, 1984, sid 244.
44 McLeod, John, 2002, sid 101.
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britternas attityd gentemot Turkiet (Osmanska imperiet).45 Motståndet till det brittiska styret kom i 

flera former. Ett känt motstånd var Gandhis såkallade Non-cooperation movement (Satyagraha) i 

början på 1920-talet, vilket innebar att indier inte skulle låta sina barn gå i statliga skolor, att inte ta 

upp saker i rätten, sluta betala skatt, osv..46 Gandhi skulle även komma att genomföra Saltmarschen,  

där man demonstrerade mot britternas monopol på salt, genom att gå till havet och göra eget salt.47

Efter andra världskriget hade Storbritannien inte finanserna som krävdes för att upprätthålla sitt 

imperium. Påtryckningarna för  självständighet i Indien blev allt större, då uppror och strider mot 

den koloniala regeringen blev alltmer frekventa under krigstiden.48 Detta kulminerade till slut i att 

Indien fick sin självständighet 15 augusti 1947, tillsammans med Pakistan, som blev en separat stat. 

Indiens självständighet gav stort inflytande på en rad andra koloniserade länder, i synnerhet i 

Afrika, där man kämpade för självständighet mot britterna, men såväl andra kolonialmakter som 

t.ex. Belgien, Frankrike och Portugal.49

Självständigheten löste dock inte alla problem i Indien, utan skapade även nya. Indien hade under 

tiden flera olika religiösa minoriteter, vilka var majoriteter i vissa delar av landet; Muslimer, Sikher, 

Hinduer etc.. Britternas försök söndra och härska de olika grupperna i området, genom att låta varje 

grupps enskilda intressen komma fram, och inte alla gruppernas kollektiva intresse50, hade gett 

upphov till fler konflikter mellan de olika grupperna. Relationerna mellan Indien och Pakistan blev 

snabbt bittra då Kashmir (Kashmir är fortfarande en krutdurk i området), med en hinduisk 

maharadja, men med muslimer som majoritet i befolkningen, gick över till Indien.51 En av 

konsekvenserna blev en enorm migration, som innebar att hundratusentals muslimer flydde till 

Pakistan från Kashmir och Punjab, och hinduer till Indien.52 1950 skrevs en ny konstitution för 

Indien, där Indien officiellt blev en republik, och avsade sig de flesta länkarna med imperiet.53

45 McLeod, John, 2002, sid 102.
46 McLeod, John, 2002, sid 106ff.
47 McLeod, John, 2002, sid 113.
48 McLeod, John, 2002, sid 125.
49 Lundestad, Geir. Öst, väst, nord, syd: Huvuddragen i internationell politik efter 1945. Lund: Studentlitteratur, 2010, 

sid 302-307.
50 Lundestad, Geir, 2010, sid 304f.
51 McLeod, John, 2002, sid 130..
52 Pandey, Gyanendra, Remembering Partition. USA, Cambridge University Press, 2001, sid 36.
53 McLeod, John, 2002, sid 131.
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3.1.3 Australien

Australiens historia som koloni började som en brittisk fängelsekoloni mot slutet av 1700-talet, 

holländare och fransmän hade även dem visat intresse i området, men det var britterna som till slut 

tog landet till sitt. Australien blev 1901 en federation inom samväldet, och började strax genomföra 

reformer på en del områden, som t.ex. invandring i form av White Australia Policy (WAP).

”WAP” kom till som grund på ett antal faktorer: 1. Man ville skapa en bibehålla en social 

homogentitet, 2. Skydda den australiska arbetaren från att bli utkonkurrerad av en billigare 

arbetskraft, 3. Japans stigande militära kraft skapade oro i Australien, då Australien hade ett enormt 

land för en så liten befolkning, kunde japansk invandring orsaka en invasion av den japanska 

militären.54 Efter andra världskriget tog rädslan för kommunismen över rädslan för japanerna. 

Efterkrigsperioden innebar för Australien en ökad invandring, men med WAP innebar detta att 

européer prioriterades, före färgade. Man tog t.ex. hellre in tyskar och italienare, som man hade 

slagits mot i kriget, än indier, som man hade varit allierade med.55 I slutet av 60-talet genomfördes 

ett antal reformer, och WAP började sakta men säkert att monteras ned.56

Australiens självständighet är ett förvirrande ämne; 1901 blev Australien en federation, men olikt 

andra stater, som Sydafrika, Irland och Kanada, handlade det inte helt om självstyre, utan snarare att 

vara en del av Imperiet och samväldet, men ändå ha kvar sina kopplingar till Storbritannien.57 

Australien hade heller inte vid tiden för självständigheten någon särskild australiensisk 

nationstanke, WAP till trots. Många australiensare kände att dem var britter, fast på andra sidan 

jordklotet, så nationalismen i Australien blev mer baserad på en förkärlek till bushen och faunan i 

landet, men man höll kvar vid sitt vita brittiska arv.58 Trots sin självständighet 1901, finns det 

historiker som pekar på att länken mellan Storbritannien och Australien höll tills 1986, då 

domstolarna i Australien fick full autonomi.59

54 Clarke, Frank G. History of Australia, USA: Greenwood Press, 2002, sid 97.
55 The Journal of Imperial and Commonwealth History Vol. 34, No. 3, September 2006, sid 391ff.
56 Clarke, Frank G. 2002, sid 154.
57 Schreuder, Deryck & Ward, Stuart, Australia's Empire, USA: Oxford University Press, 2008, Sid 158f.
58 Ibid. Sid 369.
59 Gare, Deborah, 1999, Dating Australia's Independence: National Sovereignty and the 1986 Australia Acts
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3.2.1 Tidigare forskning

Det finns inte överdrivet mycket forskning som just handlar om mitt snäva område, så denna delen 

kommer att handla om den tidigare forskning som jag har haft hjälp av när jag har format ämnet, 

samt till att ge mig riktlinjer för vilka teorier som finns tillgängliga, och som ren praktisk 

demonstration av hur teorierna appliceras.

I en uppsats, kallad Offer eller Vilde? i Litteraturvetenskap vid Linnéuniversitetet har Maria 

Simonsson analyserat tre verk: Joseph Conrads Heart of Darkness, Hergés Tintin i Kongo och 

Ruben Östlunds film Play. Hon har gjort detta genom att genomföra en postkolonial analys på 

verken i sig, och genom att kolla på tidigare debatter om varje verk. I uppsatsen har hon tagit upp 

Frantz Fanons tankar om den vite mannens blick och den spelyta som ”den andre” får i detta. Hon 

kommer fram till att Heart of Darkness och Play är de som är kritiska mot imperialism respektive 

stereotyper och rasism, medan Tintin i Kongo använder sig av stereotypa bilder för att försvara 

koloniseringen av afrikanska länder.60 Uppsatsen är hjälpsam för min uppsats, då det är hjälpsamt 

att kunna läsa ett verk där postkolonial teori används i praktiken, och inte bara utformas på ett 

teoretiskt plan.

En annan uppsats som har relevans för min egen studie är Cronulla Riot, av Caroline Hedenstein. I 

uppsatsen genomförs en diskursanalys på två australiensiska tidningar under de så kallade ”Cronulla 

Riots”, dessa är Sydney Morning Herald och The Daily Telegraph (även The Sunday Telegraph). I 

sin uppsats kommer hon fram till en Australiensisk/Nationalistisk diskurs, onyanserade bilder 

presenteras av ”den andre”, samt som diskursen visar på att minoriteten representeras som 

underlägsen den vita, australiensiska majoriteten.61

Annan tidigare forskning jag har hittat är bl.a. en artikel av David Walker, kallad ”General Cariappa 

Encounters ‘White Australia’: Australia, India and the Commonwealth in the 1950s”62. Artikeln går 

igenom en indisk diplomats upplevelser om White Australia Policy, och mediastormen kring 

diplomaten, när han kritiserade WAP. Som slutsats diskuterar David Walker omkring hur 

diplomatens, Cariappas, attityd kan ha förändrat Australiens attityd till sin egen invandringspolitik. 

60 Maria Simonsson, ”Offer eller Vilde? En undersökning av hur ”de andra” skildras i Tintin i Kongo, Heart of  
Darkness och Play”, Linnéuniversitet 2012

61 Caroline Hedenstein, ””Cronulla Riot”- En kritisk diskursanalys om representationer, makt och rasism utifrån 
tidningsartiklar publicerade om Cronulla riot i The Sydney Morning Herald, The Daily Telegraph samt The Sunday 
Telegraph” Linnéuniversitet, 2010.

62   The Journal of Imperial and Commonwealth History Vol. 34, No. 3, September 2006, sid 389–406.
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Å ena sidan, diskuterar han, att Indien var under tiden en del av Samväldet, men samtidigt inte en 

vit del av Samväldet. Artikeln ger mig en bild in i den australiensiska uppfattningen om vad deras 

invandringspolitik egentligen var, och hur den även applicerades på medlemmar av Samväldet.

En annan artikel, kallad; ”The Dismantling of the White Australia Policy: Elite Conspiracy or Will 

of the Australian People?”63, av Gwenda Tavan, går successivt igenom hur White Australia Policy 

blev nedmonterad. Perspektivet går igenom främst tidsperioden 1930-1973, med ett fokus på de två 

sista tio åren. I tiden för min uppsats, 1947-1950, visas det att Australien fick ändra sin inställning 

till invandringen, då man inte tog emot lika många britter som man hade hoppats på. Ändringen 

blev att europeiska immigranter togs emot, t.ex. tyskar och italienare (den tidigare artikeln jag 

angav, tar också upp en viss paradox i att man gärna tog emot folket man slogs mot under kriget, 

men inte indier, ett folk som man var allierat med under kriget). Den tar även upp frågan om slutet 

av WAP var något som folket, australiensare själva ville, eller ifall det var något politikerna, under 

tryck från resten av världen, själva tog bort utan stöd från folket.

Ross Tapsell har även skrivit en artikel om australiensiska tidningars rapportering om våldet i 

Indonesien: ”Australian Reporting of the Indonesian Killings of1965-66: The Media as the “First 

Rough Draft of History””64. I artikeln visas resultatet som att Sydney Morning Herald inte skrev 

många artiklar om Indonesien under perioden, och de som skrevs, var fientligt inställda till 

kommunisterna, och att bilderna som gavs av rapporteringen ofta var förvrängda. Artikeln kan, trots 

att den är kort, ge mig en insikt i hur andra har analyserat och undersökt Sydney Morning Herald.

I teori och metod-delen tar jag upp annan tidigare forskning, om just diskursanalys och 

postkolonialism. Den tidigare teori & metod-delen kan ses som 

63   Australian Journal of Political Science, Vol. 39, No. 1, March, sid 109–125.
64 Australian Journal of Politics and History: Volume 54, Number 2, 2008, sid 211-224.
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4.1.1 Undersökning & Analys

Jag avser att i denna delen presentera det material som har undersökts, samt att analysera det 

fortlöpande med att det presenteras. De fyra olika delarna; ”imperialism”, ”mönster”, ”vi & dem” 

och ”aktörer”, har en röd tråd mellan sig, då det blir lättare att hänga med. Varje del har sin separata 

slutdiskussion och det jag finner anknyts till litteraturen som ligger nära ämnet.

4.2.1 Imperialism

Med Imperialism avser jag tidningens implicita åsikter om att Indien skulle klara sig bättre i 

brittiska händer, än i indiska. Det ges även ofta referenser till det brittiska imperiets administration, 

i relation till den indiska.

1. ”No substitute has yet been found for the impartial administration of the British Raj.”65

2. ”This is their first real test as solfgoverning agencies. The manner in which they meet it will 

in large measure decide the success or failure of this great imperial experiment.”66

Tidningen ställer sig själv, i detta fallet det Brittiska Imperiet, i god dager, medan den indiska 

regeringen, tillsammans med den offentliga sektorn, framställs som partiska, oerfarna aktörer.

I det andra exemplet, från samma text, så använder man uttrycket experiment, och även imperial  

experiment, vilket för konnotationer till ord som test, prov, alltså något som man ser som inget mer 

än ett test, för att se om det funkar. Tidigare exempel uttrycks igen bara ett par dagar senare:

3. ”The misgivings with which many friends of Indian independence regarded this transference 

of administrative powers to largely inexperienced hands have been tragically justified by the 

breakdown, of law and order along the Punjab frontier between India and Pakistan.”67

Detta försvinner heller inte med tiden, utan förblir en grundpelare i argumentationen.

4. ”With them goes most of the impartial authority in the country.”68

65 Sydney Morning Herald (SMH), 02/09 1947, Lesson of the Punjab, sid 2.
66 SMH, 02/09 1947, Lesson of the Punjab, sid 2.
67 SMH, 06/09 1947, Future of Empire, sid 2.
68 SMH, 18/11 1947, Critical days lie ahead in restive India, sid 2.
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I detta exempel, samt alla andra, så förutsätter man att auktoriteten, och administrationen i Indien är 

partisk och oerfaren. Man förutsätter även att Indien klarade sig bättre, när britter styrde landet. 

Förutsättningar (presuppositions), kan användas för att implicit lägga in omdömen, t.ex. i tidigare 

nämnda exempel att den brittiska administrationen är opartisk (vilket även kan ses som att glorifiera 

det egna styret). I nyhetsartiklar kan det även vara en förutsättning från journalistens sida, att den 

tänka publiken redan vet att det brittiska styret var bättre och opartiskt, till skillnad från den nya 

indiska regeringen.69 Det anses då från journalistens sida att presuppositionen är en sanning.

En viss rädsla, eller snarare oro, att Indien skulle lämna Samväldet (i artiklarna verkar uttrycken 

The Empire och The Commonwealth nästan gå hand i hand), verkar vara evident. Det signalleras 

bl.a. genom rubriker som: ”India Causing Concern- Efforts To Retain Empire Unity”.70

Det finns ofta en tendens att jämföra Indien under samtiden, med Indien innan självständigheten, då 

landet fortfarande var en koloni:

5. ”In the past two months more Indians have died violently than were killed in civil  

disturbances during the past fifty years.”71

6. ”Everywhere production is falling, even compared to pre-war levels.”72

Händelserna sätts här in i en historisk kontext, där perioden då britterna var herrarna över landet 

nästintill glorifieras

När Indien lade fram förslaget att bli en självständig republik, men fortfarande ha kvar sitt 

medlemskap inom samväldet (samt ha kvar den brittiske monarken som en slags first citizen), vilket 

innebar att även titeln ”dominion” skulle raderas, ändras kritiken till att Indien tar, men inget ger:

7. ”India will do all the taking and none of the giving.”73

69 Van Dijk, 1988, sid 63.
70 SMH, 14/10 1948, India causing concern, sid 3.
71 SMH, 30/9 1947, India must fin d her own salvation, sid 2.
72 SMH 3/3 1949, Place for India in Empire, sid 3.
73 SMH, 14/3 1949, Plan for Republic of India, sid 3.

18



Man kan tolka det som att en skuld läggs på Indien. Frantz Fanon74 skriver att den koloniserade, när 

hen möter imperialisternas (den som koloniserar) värld, så skuldläggs den koloniserade. Här är 

skulden, eller anklagelsen, att Indien är en börda samväldet som aldrig ger något tillbaka.

Said75 menar att orientalismen, efter att flera länder som omfattar ”orienten”, vunnit självständighet, 

har bytt ansikte. Man ser på de nya länderna som en entitet som tar resurser från väst. I väst anser 

man att man har större rätt till just dem resurserna än den andre. Det grundar sig på en eurocentrisk 

tanke, där europén är en äkta människa, olikt den andre. Said går så långt till att säga att den vita 

mannen ur medelklassen inte endast ser öst som något hen har privilegiet att styra, utan att även äga 

den. I kontexten till citatet, kan det då tolkas som att de resurser Indien enligt tidningen tar, skulle 

vara mer lämpliga i andras händer, då Indien, de andra, tar från ett ”oss”.

4.2.2 Slutdiskussion

Tidningens skribenter upprepar ständigt termen ”impartial”. Ania Loomba76 använder sig av 

Gramscis teori om hegemoni för att tala om hur de koloniala administrationerna använde sig av 

befolkningen i kolonierna för att upprätta en stat, samtidigt som de exkluderade vissa. I bakgrund av 

detta kan man fråga sig om det verkligen var en opartisk administration. De som i Indien citeras, 

som är i elitpositioner, är för det mesta just indier, och man kan med viss säkerhet dra en slutsats att 

de även är hinduer. Om den brittiska administrationen vore så opartisk som tidningen får det att låta, 

varför är det så splittrat mellan folkgrupperna i Indien? Att en viss folkgrupp sitter i elitpositioner, 

kan eventuellt betyda att denna grupp, under kolonialväldet, blivit tilldelad vissa privilegier på 

bekostnad av andra folkgrupper. När journalisterna skriver så till sin publik av australiensare, hur 

ska då dessa själva kunna veta om det är sant eller inte? Fairclough77 menar på att journalistens 

expertis tas för givet av läsarna. Läsarna kan då uppfatta det som att den brittiska administrationen 

verkligen var opartisk.

Bland insändarna är det en som anmärker på tidningens negativa inställning till Indiens nya förslag 

om att bli en republik: ”India's decision means that a subject people, having won its freedom from 

what it considered, rightly or wrongly, to be our cruel tyranny, is prepared to forgive and forget. It 

is a triumph for the spirit of Mahatma Gandhi, who always insisted that the British must be regarded 

74 Fanon, Frantz. The Wretched of the Earth, USA: Grove Press, 2004, sid 53.
75 Said, Edward 2003, sid 108.
76 Loomba, Ania, 1998, sid 31.
77 Fairclough, Norman, 1995a, sid 54.
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as friends, no matter what they did.”78. Detta är en enorm avvikelse från diskursen som i övrigt har 

presenterats i tidningen, på ett viktigt plan; Storbritanniens roll i Indien, och indiernas syn på den, är 

något som reflekteras över. Det är även intressant att anmärka användningen av ”our cruel tyranny”. 

Det är dock en enda avvikelse i diskursen, vilket inte är tillräckligt för att överväga att diskursen 

förändras radikalt. Det är ändå värt att ta upp den, då den speglar en australiensisk medborgares syn 

på det hela, och inte en journalist anställd av tidningen.

4.3.1 Mönster

Mönster kan hittas i både ledarsidorna och nyhetsartiklarna. Det jag kommer fokusera på här är just 

mönster i nyhetsartiklar, såsom representation, ordval och metaforer som förekommer. Då 

ledarsidorna både explicit och implicit uttrycker en åsikt, uttrycker nyhetsartiklar åsikter implicit, 

om ens det. 

De sociala hierarkierna kan sägas reproduceras i nyhetsartiklarna79, då man verkar föredra att citera 

sociala eliter. I Sydney Morning Heralds artikel om Indiens nyvunna självständighet80, 

citeras/nämns följande personer: Pandit Nehru (Premiärministern), Lord Mountbatten, Kung George 

VI och Sir Harilal Kania. Andra benämningar är grupper, som muslimer, sikher och hinduer, men 

fokus ligger på just eliterna och vad de säger. I samband med Mahatma Gandhis död, är de vars 

sorg citeras nästan exklusivt vita eliter, de flesta med titlar som Lord och Ärkebiskop.81

En av de metaforer som repetitivt används för att beskriva våldet i Indien, är att beskriva det som en 

sjukdom, en epidemi med inkubationsperioder.

1. ”The cure for India's ills cannot be sought outside her frontiers.”82

2. ”Perhaps war is the wrong word. In its recent manifestation it has appeared rather as a sort 

of infectious hysteria or mental derangement. The carriers are the refugees. The incubation  

period is the time it takes a large number of refugees to move from one part of the country 

to another.”83

78 SMH, 7/5 1949, India's status, sid 2.
79 Van Dijk, 1988, sid 87.
80 SMH, 16/08 1947 Joyous day for East as new Dominion of India becomes free, sid 1.
81 SMH, 30/01 1948, Assassin kills Gandhi in New Delhi, sid 1.
82 SMH, 30/09 1947, India must find her own salvation, sid 2.
83 SMH, 2/10 1947, The causes of the disease of violence in India, sid 2.
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Till den sista artikeln, används även rubriken: ”The Causes of the Disease of Violence in India.” 

Richardson84 menar att metaforer i nyhetsartiklar kan användas för att göra en händelse enklare för 

läsarna att förstå. Mer specifikt, kan metaforer användas i relation till krig eller tragedier för att 

dölja de mer allvarliga konsekvenserna och/eller sanningarna av verkligheten.

Vidare kan metaforer, i relation till att beskriva den andres ageranden, användas för att stärka 

demarkationslinjen mellan vi och dem. Detta kan exemplifieras i följande mening i samma artikel 

som exempel 2: ”Men on both sides of the new boundaries talk of the opposite community with a 

venom and anger that the British rarely expressed towards the Germans or even the Japanese in the 

worst days of the war”. Här används främst historiska anknytningar, till den egna nationen: Visst 

visade de allierade upp antagonism mot axelmakterna, men aldrig på samma nivå som Indierna gör 

det mot sina motsatser. De koloniserade blir i detta fallet en slags motpol för att visa skillnaden 

mellan det rationella väst, och det irrationella öst.85 Slutsatsen här blir då att när väst behandlar sina 

fiender med antagonistiska känslor, är det inte alls lika starkt eller irrationellt som när öst känner 

det.

Vissa skribenter skriver i sina texter som om Indien har valt sin väg ur imperiet, och därför inte 

heller kan förvänta sig någon hjälp (se även första exemplet): ”they can no longer look to Britain for 

their salvation.”86 Frantz Fanon skriver i sin bok The Wretched of the Earth87 att dem koloniserade 

strax efter självständigheten söker sig tillbaka till ”moderlandet”, för att de inte kan lösa de problem 

som kolonialväldet har skapat, samt att kolonialväldet har gjort den koloniserade så pass beroende 

av kolonisatörernas produkter. I bakgrundskapitlet skrev jag även om britternas härska och söndra-

teknik i Indien. Genom att skriva att Indiens problem inte är något de kan få hjälp med från britterna 

(eller någon utanför landets gränser), gör skribenterna även britterna oskyldiga i detta avseendet.

News values, är även något som kan vara intressant att anmärka på när det gäller löpande storys. En 

storys nyhetsvärde kan representeras av olika faktorer: frekvens, betydelse för läsarna själva/närhet, 

referenser till elitnatione/människor i elitposition, negativitet, etc..88 Våldet i Indien har en hög 

frekvens, man kan rapportera mycket om det. Närheten representeras i detta fallet av 

imperiet/samväldet; det händer inom samma kluster av nationer (dock inte inom den egna nationen. 
84 Richardson, 2007, sid 66f.
85 Loomba, Ania. Colonialism – Postcolonialism, London: Routledge,1998, sid 47.
86 SMH, 30/09 1947, India must find her own salvation, sid 2.
87 Fanon, Frantz, 2004, sid 149.
88 Richardson, 2007,  sid 91f.
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Elitnationen här, är Storbritannien, som ofta ställs i relation med Indien. Människor i elitpositioner 

refereras det till: Lord Mountbatten t.ex., och de båda ländernas (Pakistan och Indien) 

premiärministrar, Pandit Nehru och Liaquat Ali Khan. Nyhetsvärde är något som baseras inte bara 

på försäljningssiffror, utan även på vad journalisten antar att läsarna helst vill läsa om (eliter antas 

av journalisten vara mer intressanta för läsarna än de lägre ner i den sociala hierarkin).89

Van Dijk90 menar att detaljer, som nummer, som representerar t.ex. en mängd av folk som har dött 

på grund av en viss händelse, ger nyhetstexten en aura av aktualitet. Andra faktorer inkluderar t.ex. 

citat från folk som kan anses vara pålitliga att uttala sig om händelser de själva upplevt, i 

bakgrunden av löpande storys. Ta detta exemplet: ””They are just mad in Calcutta,” Mrs. Lloyd 

said. ”They think nothing of dropping a bomb in a crowded train or turning a a machine gun on a 

bus, even though there are probably Hindus and Moslems in both.””91 Lloyd är inget indiskt namn, 

utan man kan anta att Mrs. Lloyd är en britt, kanske tillochmed kolonist (artikeln handlar om 

statstjänstemän som förlorat sina positioner på grund av bytet av styret, med rubriken ”Not Wanted 

in India”). Tidningen har som sagt tidigare rapporterat om våldet, och att citera en brittisk 

statstjänsteman gör i detta fallet våldet mer verkligt för läsarna.

Siffror som beskriver omfattningen av våldet är, som sagt i förra stycket, även det en faktor som 

ökar aktualiteten. Som exempel: ”Less than 200 persons remain in the old walled city of Lahore, 

where the population before the disorders was 200,000[...]”92 och: ”The Prime Minister of the 

Dominion of India, Pandit Nehru, yesterday stated that in the Punjab at least 1,250,00 refugees had 

been evacuated, 500,000 were awaiting evacuation, and 2,000,000 were on the move.”93 Värt att 

notera i det sista exemplet är även valet att referera till en elit, Pandit Nehru. Det sista exemplet 

innehåller också, lite senare i artikeln en spekulation om vad som kan komma att hända: ”Pandit 

Nehru added that the official casualty list stood at 15,000, but the figure might be doubled or even 

trebled[...]” Än en gång, referens till en elit. Även detta går in i Van Dijks94 modell för hur aktualitet 

representeras i nyhetsrapportering.

89 Richardson, 2007, sid 93.
90 Van Dijk, 1988, sid 84f.
91 SMH, 29/08 1947, Not wanted in India, sid 8.
92 SMH, 20/08 1947,  Hindus, Sikhs slaughtered, sid 3.
93 SMH, 15/09 1947, Refugees in Punjab, sid 3.
94 Van Dijk, 1988, sid 84f.
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4.3.2 Slutdiskussion

Man kan jämföra det mönster som framkommer med det som jag avverkade på förra delen, kallad 

imperialism. Indien presenteras i detta fallet som ensamt, att det inte finns några lösningar på 

problemen utanför gränserna. Indien har gått sin egen väg, dem valde själva att bli självständiga, 

och med det kommer problem som britternas opartiska styre hade lösningar på. Händelserna 

beskrivs ofta utan någon särskild historisk kontext, som skulle kunna förklara varför det är problem 

i Indien. 

Mönstret av skepticism (ett mönster som även återfinns i den tidigare delen av uppsatsen kallad 

imperialism) löper även in i insändarna, där en lyder så här: ”Sir,-In Trevelyan's "History of 

England" occurs the following passage:-"It was to be proved by repeated experience in the Punjab 

and elsewhere that peace in India could only be maintained by the acknowledged suzerainty of a 

single Power."”, och avslutas med: ”Time has not dimmed the truth of this statement, which affords 

another example of the lesson of history which might well be heeded to-day.”

Van Dijk95 menar att ens grupps värderingar, normer, klass eller till och med ålder, är något som 

reproduceras genom ens journalists texter. Journalisten är en del av en grupp, och denna gruppen får 

sin röst genom journalisten, som skriver texten, texten konsumeras av gruppen, och därmed 

reproduceras bilden av den andre. Detta går även att relatera till något den postkoloniala teoretikern 

Homi Bhabhas ”ambivalens”96. En stereotyp bild av den andre måste ständigt upprepas för att den 

ska kunna vara kvar. För kolonisterna är den självklar, men dess självklarhet gör den även sårbar för 

ifrågasättning. Stereotypen upprepas om och om igen, för att inte kunna ifrågasättas.

4.4.1 Aktörer

Ett annat mönster som kan märkas i texterna är hur aktörerna/gärningsmännen benämns, beroende 

på deras religiösa tillhörighet. Något som inte är exklusivt för endast ett fåtal artiklar.

1. ”According to delayed reports, Moslem rioters last wednesday killed 600 Hindus and Sikhs  

from Wazirabad who were travelling on a special refugee train.”97

95 Van Dijk, 1988, sid 108f.
96 Bhabha, Homi 1994, sid 66f.
97 SMH, 20/08 1947, Hindus, Sikhs slaughtered, sid 3.
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2. ”Reports reaching New Delhi yesterday said that a Moslem mob had killed 400 Hindus 

Sikhs and abducted 200 Hindu and Sikh girls in an attack last Thursday on a refugee canp in 

Lyallpur.”98

När däremot muslimer beskrivs som offer, beskrivs aktörerna/gärningsmännen med termer som inte 

kan kopplas direkt till den religiösa tillhörigheten av den agerande gruppen.

3. ”Fanatical gunmen in the Sikh city of Amritsar yesterday broke the curfew in a frenzied raid 

on a column of 50,000 miserable, rain-drenched Moslems passing through on their way to 

safety in the Moslem Dominion of Pakistan.”99

4. ”Other gunmen on the Indian side of the Punjab yesterday ambushed another train carrying 

Moslems to Pakistan from Delhi.”100

Aktörerna i detta fallet nämns istället med sin geografiska tillhörighet, snarare än den religiösa 

tillhörigheten, medan muslimer får en direkt koppling till det våld de rapporteras ha åsamkat.

En viktig sak att ha i åtanke, är att en nyhetstext kan skrivas på flera olika sätt. En nyhetstext är en 

bearbetad diskurs. Den originella diskursen kommer ifrån korrespondenter, eller från andra 

tidningar, som i sin tur har bearbetad en diskurs.101 I denna processen kan journalisten göra ett antal 

urval på hur hen vill skriva artikeln. I dessa artiklarna har journalisten antingen gjort ett medvetet 

val att beskriva muslimer, som aktörer, som en homogen grupp, medan aktörer på den indiska sidan 

beskrivs som ”other gunmen” eller ”fanatical gunmen”, utan någon särskild religiös tillhörighet.

Ett annat exempel, är där samma aktörer beskrivs i olika termer.

5. ”A force of tribesmen and Pakistan soldiers which invaded Kashmir[...]”102

6. ”The Moslems were invading Kashmir[...]”103

7. ”The Rebels, however, are reported to be fanning out to the north to go round Lake Dular”104

98 SMH,  9/10 1947, Pakistan asks India to withdraw troops, sid 3.
99 SMH,  23/09 1947, Murder, hunger still dog India's refugees, sid 1.
100Ibid.
101Van Dijk, 1988, sid 118f.
102SMH, 28/10 1947, Indian aid for Kashmir, sid 3.
103Ibid.
104SMH, 31/10 1947, Crisis Between Pakistan And India Deepens As Rebels Claim Kashmir Gains, sid 2.
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Samma aktörer beskrivs som muslimer, stamfolk, rebeller. I det tredje exemplet här, beskrivs även 

samma grupp, rebellerna, som ”invaders”; angripare/inkräktare.

Bilden som ges här, är att den icke-indiska sidan är varierad, och i dess mångfald skapas en bild av 

en oorganiserad, kaotisk invasionsstyrka. Intressant är att den varierande flora av beskrivningar 

avtar när det misstänks att Pakistan stödjer invasionsstyrkan, då ändrar tidningen begrepp, och går 

över istället till ”raiders”, och Pakistan nämns i relation till gruppen.105 I samma artikel, med 

rubriken ”Pakistan Aid To Raiders”, ger journalisten inga konkreta bevis för att Pakistan 

verkligen gav assistans till styrkorna. Artikeln skriver endast att en schejk påstod sig ha information 

om att en större styrka av raiders hade samlat sig vid Kashmir-gränsen. Rubriker har enligt van 

Dijk en sammanfattande funktion106, och enligt Richardson även en funktion att locka läsare107. 

Denna rubriken har alltså båda funktioner, men så sammanfattningen i detta fall inte stämmer helt 

överens med det som skrivs i artikeln, har journalisten i fråga satsat mer på att locka, och sedan 

förklara mer i texten vad det är presuppositionen egentligen menar.

När Indien 1947 tog kontroll över Junagarh, en mindre stat i Indien, styrd av en prins, med en 

muslimsk prins, men med 80% hinduer smo befolkning, valde tidningen att skriva så här: ”The 

Union of India yesterday took over administration of Junagarh State, which acceeded to Pakistan in 

September- after Indian troops with tanks had entered the state.”108 Vad som går att anmärka på i 

denna texten är användningen av verbet ”enter”, istället för andra verb som ”invaded”, ”occupied”, 

etc. Richardson109 menar att användningen av verb som just ”enter” istället för de möjliga 

alternativen, kan tolkas som en ideologisk struktur. ”Enter” låter inte alls lika våldsamt som 

alternativen jag drog upp. Händelsen föregås av en tidigare artikel, som lyder: ”The reported flight 

followed a clash between indian troops and Junagarh State forces, in which the Indian troops 

occupied a small area of Junagarh.110 Tidningen har alltså information om att det inte gick så 

fredligt till när de indiska trupperna gick in i området, men väljer ändå att använda just ”enter”. 

Någon specifik aktör anges inte heller som att ha startat striden.

Anledningen till att tidningen har valt vissa vaga termer för att beskriva vissa aktörer kan vara flera. 

Det kan vara så enkelt att man helt enkelt inte vet vilka gärningsmännen är, eller att man i den 

105SMH, 30/12 1947, Pakistan aid to raiders, sid 3.
106Van Dijk, 1988, sid 53.
107Richardson, 2007, sid 197.
108SMH 10/11 1947, India takes control in Junagarh, sid 3.
109Richardson, 2007, sid 58f.
110SMH, 28/10 1947, Indian aid for Kashmir, sid 3.
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tidigare källan (i de flesta fallen Reuters, eller annan korrespondent) har använt just dessa termer för 

att beskriva aktörerna. Det kan också vara så att man aktivt har valt att dölja vissa aktörers religiösa 

tillhörigheter, för att inte skapa associationer till en viss grupp.

En annan anledning kan vara de entuella diskursiva praktiker under krigstid. Richardson111 skriver 

om ”embedding journalists”, vilket innebär att journalister under krigstid endast får tillgång till 

vissa delar att rapportera om, samt att militären kontrollerar det som journalisten skriver, och 

godkänner det. Om detta är fallet, har alltså journalistens text godkänts innan publikation. I 

artiklarna anges även diverse korrespondenter som källor, t.ex. Reuters, A.A.P. (Australian 

Associated Press) och Daily Mail, för att nämna några få, och det är korrespondenter från indiska 

städer.

Ur stycket ovan går det att dra några antaganden; korrespondenterna har rapporterat ifrån Indien; 

korrespondenternas texter kan ha krävt ett godkännande från en myndighet i Indien; myndigheten 

vill inte att deras egna grupp ska pekas ut som aktörer direkt; texten redigeras. Detta visar hur de 

diskursiva praktikerna påverkar texten. Beroende på till vilken grad journalisterna är ”embedded”, 

så kan texten ändras radikalt. Myndigheten i fråga kanske även endast ger jounalisten tillgång till 

vissa källor, men inte andra. Det är alltså skillnad på vad en korrespondent i Indien kan skriva, och 

vad en journalist i Australien kan skriva. Om journalisterna inte vore ”embedded” skulle texten 

sannolikt se annorlunda ut.

Jag drog tidigare upp ett exempel på de sociala hierarkierna, med tanke på vilka man hade valt att 

citera, i tidningens artikel om Gandhis död. Artikeln är inte endast intressant i det avseendet, utan är 

även intressant, då det är bland dem få gångerna (första i skrivande stund), där en (flera) hindu(er) 

beskrivs som enskilda aktörer. Artikeln har huvudrubriken ”Assassin Kills Gandhi In New 

Delhi”112, och beskriver gärningsmannen som ”hindu communalist” och som rubriken säger, 

mördare/lönnmördare. Referensen till den enskilde aktörens religiösa tillhörighet nämns dock 

endast en gång i artikeln, och nämns inte heller i kommande artiklar om mordet på Gandhi. I 

kommande artiklar använder man istället ”hindu communalists”, alltså pluralis. Värt att anmärka är 

också att personen inte endast kallas för en hindu, utan får ytterligare en gruppbenämning som 

särskiljer honom från resten av hinduerna. Det är en skillnad på hur tidningen beskriver 

muslimer/hinduer/sikher, beroende på vem som är aktör.

111Richardson, 2007, sid 193.
112SMH, 30/01 1948, Assassin kills Gandhi in New Delhi, sid 2.
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Tidningens representation av Sikher träder fram i flera artiklar, och har en röd tråd. Sikher som 

folkgrupp beskrivs som ”the warlike Sikh community”113 och; ”They think themselves physically  

superior to the Hindus”114. Tidningen beskriver hela den sikhiska gruppen som militanta, och inte 

endast en viss del utav gruppen. Det råder dock en viss osäkerhet i tidningens artiklar om sikher 

räknas som indier: ”Although they include some militant, even violent, races, the Indians as a 

people are one of the most pacific in the world.”115 Det är värt att fråga om även sikher inkluderas i 

denna meningen, eller ifall det är dem som anses vara de militanta och våldsamma.

Man kan även argumentera för att representationerna av aktörerna har att göra med det som speglar 

essensen för ”de andra”. Said116 menar på att när en skribent nämner t.ex. orienten, så räcker endast 

det ordet för att läsaren skall tänka på vissa attribut till den nämnda gruppen. Som exempel tar Said 

upp hur läsaren genast tänker på despotism eller efterblivna vanor. Det betyder att läsaren i detta 

fallet kanske inte behöver en förklaring på vilka det är på den indiska sidan som står skyldig för 

våldet i de specifika fallen. Eventuellt kan läsaren tänka på sikher direkt när det handlar om våld 

från den indiska sidan, och utesluta att även hinduer kan ha stått som skyldiga.

4.4.2 Slutdiskussion

Beskrivningen av de indiska aktörerna i texterna kan tolkas på flera sätt. Det kan vara så att det 

förväntas att läsarna antas att ta för givet att indiska aktörer är hinduer, men rent geografiskt, 

utspelar sig de indiska aktörernas handlande ibland i ett sikhiskt område (Amritsar), och därför blir 

det svårt att avgöra för läsarna om de indiska aktörerna är hinduer eller sikher, eller kanske både 

och. Tidningens beskrivningar av sikher och hinduer skiljer sig ju dock, sikher är ”warlike”, medan 

indier rent generellt beskrivs som ”pacific”, vilket kan bidra till att läsaren förutsätter att aktörerna 

på den indiska sidan är sikher.

Som jag redan diskuterat kan detta vara orsaken vara de diskursiva praktikerna som journalisterna 

finner sig i krigsområden, att de blir ”embedded”, och att deras texter måste godkännas av de som 

har ansvaret för korrespondenternas säkerhet, i detta fallet militären. En korrespondent på den 

pakistanska sidan kanske skriver helt annorlunda, och istället utelämnar de muslimska aktörerna. 

113SMH, 02/09 1947, Lesson of the Punjab, sid 2.
114SMH, 13/01 1949, Sikhs still want own state, sid 2.
115SMH, 10/02 1947, The Causes Of The Disease Of Violence In India, sid 2.
116Said, Edward, 2003, sid 205.
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Det vore intressant att inkludera texter från den pakistanska sidan, men på grund av mängden av 

artiklar om Indien som kom fram under sökningen, har jag valt att utelämna detta.

Det bör även nämnas att texterna inte går helt obestridd förbi från läsarsidan. Bland insändarna 

finns det de som går emot tidningens beskrivning av situationen i Indien, bl.a. på beskrivningen av 

sikher. En insändare skriver följande: ”Sir,-I have read in the "Herald" of January 13 a report by a 

special correspondent headed "Sikhs Still Want Own State," and hasten to contradict this 

mischievous propaganda.”117 Insändaren i detta fallet är själv från de sikhiska provinserna, så 

åsikten, eller observationen speglar inte nödväntigtvis hur australiensare själva ser på texten. Det är 

dock intressant att dem tar med insändaren i tidningen.

Våldet i Indien är en fortlöpande story i tidningen. Det är inte ofta det sätts i någon historisk 

kontext, om det görs så, står Indien själv som skyldig till att det är som det är. Detta valet kan leda 

till att våld i den delen av världen, tas för givet av de som läser det. Fairclough118 menar på att 

frånvaro av vissa saker i en text, kan tillåta en (i detta fallet en journalist) att prata om ett ämne, utan 

att direkt gå på ämnet; så kallat ”hedging”, att slingra sig ur, prata om ett känsligt ämne men ändå 

undvika att gå rakt på sak. I just detta fallet kan en avsaknad av historisk kontext fungera på ett sånt 

sätt att inte ge en skuldkänsla till den egna nationen, eller britter, vars handlande och ageranden 

under den koloniala eran kunde ha gjort inverkan på hur våldet i Indien tedde sig under perioden 

1947-50.

Exemplet jag tog upp med hur den indiska statens övertagande av Junagarh, där verbet ”enter” 

används istället för mer våldsamma som ”invade”, ”attack” etc., kan vara ett exempel på hur den 

sociala praktiken har påverkat texten. Texten avser inte någon specifik individ, eller en grupp 

individ, utan den indiska staten som aktör. Indien var under denna tiden en del av samväldet, och 

var på så sätt en sorts allierad med Australien. Man får även ta in årtalet i kontexten: 1947. Världen 

hade blivit uppdelad i två delar under kalla kriget, öst och väst, Sovjet och USA. En ofördelaktig 

rapportering av den indiska staten som en aggressiv aktör skulle kanske kunna påverka läsarens 

tolkning av texten. Indien var inte en kommunistisk stat, utan en del i samväldet, i samma politiska 

kropp som dem själva. Det verkar dock ha funnits en rädsla att Indien skulle kunna bli påverkat av 

kommunismen, där man beskriver den kommunistiska närvaron som ”the Communist menace”119.

117SMH, 18/01 1949, Sikhs loyal to India, sid 2.
118Fairclough, Norman, 1995a, sid 106
119SMH, 26/01 1950, India a republic in the Commonwealth sid 2.
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Man kan även jämföra denna del av uppsatsen med den tidigare, kallad mönster. I den delen visade 

jag upp exempel på hur våldet i Indien jämfördes med en sjukdom, en sjukdom som spred sig, och 

med en inkubationsperiod beroende på hur lång tid det tar för en folkmassa att flytta sig från ett 

ställe till ett annat. Fairclough120 menar att journalisternas expertis tas för givet av konsumenterna, 

på samma sätt som en patient tar en läkares expertis för givet. Med Van Dijks121 kognitiva element i 

bakhuvudet, kan man eventuellt anta att bilden läsaren får av att läsa dessa artiklar jag har lagt fram 

i just denna delen, är en negativ bild av många delar av det indiska folket. Negativitet är ett utbrett 

inslag inom journalistiken122, och är något folk gärna läser om. Bilden av våldet med en 

inkubationsperiod beroende på hur lång tid det tar för en grupp att förflytta sig från en plats till en 

annan, kan sprida en oro att folkmassan eventuellt kan emigrera till Australien, och att våldet 

kommer fortsätta i den egna nationen. Eftersom våldet är så självklart, och journalistens expertis tas 

för givet, är det kanske inte möjligt att konsumenterna kan ifrågasätta denna bilden de får. Det är 

här White Australia Policy kan sägas få sin styrka; man håller ute de våldsamma folkgrupperna, för 

att bidra till en stabil, vit, homogen nation.

4.5.1 Vi och Dem

Modalitet avser journalistens sätt att uttrycka ett omdöme, och även kunna ta avstånd i från själva 

påståendet.123124 I följande citat representeras detta av ordet ”believe” (texten avser den osäkra 

situationen i Indien då vissa valde att emigrera till Australien, men blev hindrade på grund av White 

Australia Policy):

1. ”Indians did not believe any part of Australia should be set aside for them, but they felt that 

merely being Indians should not disqualify them from coming here.”125

I detta fallet går modaliteten ihop med en eventuell presupposition. För att skriva ”did not believe”, 

krävs det att det vid någon tidpunkt funnits en uppfattning att indier tyckte att en viss del av landet 

skulle tilldelas dem, denna uppfattning kan vara i form av en konsensus eller missförstånd bland 

australiensare. Även ordet ”should” är en sorts modalitet126, ordet skulle kunna bytas ut mot 

120Fairclough, Norman, 1995a, sid 54.
121Van Dijk, 1988, sid 30.
122Richardson, John, 2007, sid 92.
123Richardson, John, 2007, sid 59.
124Fairclough, Norman, 1995a, sid 128.
125SMH, 22/10 1948, Indian favours quota system, sid 6.
126Richardson, John, 2007, sid 60.
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”could”, vilket då skulle kunna visa på att Australien faktiskt kunde ge indiska immigranter en del 

av sin landmassa att bosätta sig på (en geografisk möjlighet helt enkelt). Med ordet ”should” läggs 

snarare fokuset på att den australiensiska regeringen hade ett ansvar, ett ansvar att ge indiska 

immigranter ett ställe att bo på.

Citatet innehåller även en annan intressant presupposition, nämligen att indier, på grund av sin 

etnicitet, diskvalificeras till att få komma in i Australien (here). En blick till tidigare artiklar kan ge 

lite klarhet över presuppositionen.

2. ”Passengers by the migrant liner Asturias, which arrived in Sydney yesterday from India, 

claimed that persons whose families showed any trace of colour had been refused 

permission to travel on the ship to Australia.”127

I mitt första exempel, förekommer tidigare i artikeln även begreppet ”white australia”, vilket är en 

referens till White Australia Policy.128 En annan presupposition man kan dra ur det första exemplet 

är eventuellt att australiensare var oroliga för att indier, eller invandrare överhuvudtaget, skulle ta en 

viss del av Australien åt sig själva. I en annan artikel ger en skribent sin åsikt om White Australia 

Policy som lyder: ”And by deliberate, perhaps heroic, policy at the risk of offending Asian 

susceptibilities, we are striving to maintain a white, homogeneous population unmarked by any 

strain of colour.”129 Skribenten anser att WAP är heroisk, då den främjar en homogen, vit 

befolkning, och att färg är en börda. Ordet strain har flera betydelser; påfrestning, börda, belastning, 

men även betydelser som ätt och börd, vilket även kan göra ordets betydelse i meningen varierande.

Den 14 september 1948, i samband med Indiens invasion av Hyderabad, skrev journalisten: ”[...] 

about 90 percent of the troops are Moslem who may be expected to fight to the death for the 

Nizam.”130 Senare beskriver journalisten truppernas dåliga utrustning, och lägger till: ”but they 

appear to be fanatically determined to resist any attacks upon their rulers.” Den första meningen 

förutsätter att muslimerna i staten är redo att slåss till döden. Förutsättningen kan tolkas som att det 

är ledarna själva som förutsätter det, eller att det endast är journalistens observation. I det andra 

exemplet faller den första synvinkeln bort, och det blir journalistens egen observation som skiner 

igenom texten. Vidare menar Richardson131 att ord som ”may” och ”appear” är en form av modalitet 
127SMH, 28/01 1948, Migrant ship was half empty, sid 2.
128 The Journal of Imperial and Commonwealth History Vol. 34, No. 3, September 2006, sid 389.
129SMH, 8/01 1949, Australia outside asiatic sphere, sid 2.
130SMH 14/09 1948, India launches attack, sid 1.
131Richardson, 2007, sid 59fff.
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(vilket jag har påpekat tidigare), där journalistens egna åsikter kan lysa fram; att muslimska ledare 

kan förvänta sig att deras muslimska undersåtar ska slåss till döden för dem.

15 september, dagen efter föregående artiklar, publicerades en intressant artikel på ledarsidan. 

”Whatever practical advantages India may hope to gain from her invasion of Hyderabad, Mr. 

Nehru's Government cannot fail to suffer a serious loss of prestige and reputaton in the eyes of the 

civilised world.”132 Trots att Indien vid denna tidpunkten var, likt Australien, en Dominion i det 

brittiska samväldet, väljer skribenten att särskilja Indien från den så kallade civiliserade världen. 

Skribenten väljer att ytterligare styrka sitt påstående genom att jämföra Indiens agerande med 

Nazityskland innan andra världskriget- De bådas gemensamma fiende: ”Such tactics are 

unpleasently reminiscent of those with which Hitler made Europe familiar.” Vidare skriver 

skribenten: ”The utmost tact and restraint- qualities so far little in evidence[...]” I Colonialism – 

Postcolonialism133 av Ania Loomba, skriver hon att personliga attribut som aggressivitet, 

irrationalitet och girighet är attribut som brukar användas för att karaktärisera ”dem andra”, vilket 

stämmer överens med retoriken i den övriga artikeln. Kopplingen skribenten gör mellan 

Nazityskland och Indien, kan även tolkas som att nazismen är något utomeuropeiskt.

Inom postkolonialismen finns ett begrepp kallat ”hybriditet”134, vilket avser den koloniserades 

försök att anpassa sig till kolonisternas regler och kultur. Tidningen visar på tendenser till detta i en 

artikel om Indiens dåvarande premiärminister: ”Nehru, paradoxically, is a Westerner.”135 Tidningen 

bekräftar att Nehru är en västerlänning, men reserverar sig med att lägga till ”paradoxically”. I 

samma artikel beskrivs han även som ”quasi-feminine”. Flera postkoloniala teoretiker136, Said137 

bland dem, menar att orienten framställs som feminin, så att Europa kan stå som maskulin. Innan 

beskrivningen som Nehru som ”quasi-feminine” kommer, beskrivs hans manliga förebilder som har 

gjort honom till den han var. Utifrån detta kan man tolka det som att feminina attribut i diskursen 

anses vara icke-självständig, medan de maskulina attributen anses vara självständighet, inte låta sig 

påverkas av andras tankar och sätt.

132SMH, 15/11 1948, Aggression in Hyderabad, sid 2.
133Loomba, Ania.1998, sid 107.
134Loomba, Ania 1998, sid 174.
135SMH, 24/03 1949, India's Nehru swung from the left to fight communism, sid 2.
136Loomba, Ania 1998, sid 47.
137Said, Edward, 2003, sid 206.
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4.5.2 Slutdiskussion

Det råder en viss osäkerhet hur Indien ska tolkas av journalisterna. Jag drog tidigare i uppsatsen upp 

en artikel där ordet ”enter” användes istället för andra verb, i övertagandet av en stat. Det är därför 

intressant att se hur skribenterna här, bryter från den trenden och skriver hur Indiens övertagande av 

Hyderabad kan leda till en förlust av prestige i ögonen på de civiliserade länderna. Det är även 

intressant att anmärka att det är den indiska staten som avses, inte folket, och att den indiska staten 

redan då har prestige i ögonen på de civiliserade länderna. Ania Loomba138 pekar på en diskursiv 

skillnad mellan de koloniserade folken som ansågs som någorlunda civiliserade, och de som inte 

gör det. Exemplet här menar på att i och med Indiens redan vunna prestige bland de ”civiliserade”, 

kan de då även räknas bland de civiliserade, eventuellt lite lägre i hierarkin.

Journalisterna verkar vilja peka på att White Australia Policy i sig är något heroiskt. Det kan te sig 

rätt paradoxalt att man å ena sidan släpper in folk som man har utkämpat ett världskrig mot, som 

tyskar och italienare139, och stänga ute de allierade, på grund av sin hudfärg. Det verkar finnas en 

viss etnocentrisk tendens i diskursen.

138Loomba, Ania, 1998, sid 108.
139Tavan, Gwenda The Dismantling of the White Australia Policy: Elite Conspiracy or Will of the Australian People?

Australian Journal of Political Science, Vol. 39, No. 1, March 2004, sid 109–125.
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5.1 Sammanfattning & Avslutande reflektioner

I det här stadiet av uppsatsen, är det värt att gå tillbaka till mina frågeställningar:

1. Vilken syn på Indien är det som ges? Vilka är ”de andra”?

2. På vilket sätt kan diskursen påverka läsarna?

3. Kan diskursen kopplas till imperialismen, och det brittiska imperiet?

4. Finns det en unik tolkning av texten, som kanske inte skulle ha samma genomslag i ett annat 

lands befolkning, som det har i Australien?

Dessa var mina frågeställningar, och svaren till frågorna kan i uppsatsen ses som vaga, så jag 

hoppas kunna konkretisera det i denna delen.

Den indiska staten i sig ses nästan som jämställd västerländska stater, men då är det endast den 

indiska staten som politiskt organ, och inte folket som befolkar den, och inte heller de indiska 

regeringsmännen, utan endast det politiska organet i en materiell bemärkelse. Folket däremot, 

beskrivs genom metaforer som bärare av en sjukdom som sprider sig med folket. Våldet kan 

förpesta andra delar av landet, och kanske även andra delar av världen.

Diskursen om Indien påverkar läsarna på så sätt att ”de andra” ses som en smittohärd. Med den 

historiska bakgrunden i bakhuvudet; flyktingar som vägrades plats på båtar till Australien på grund 

av minsta färg på huden samt White Australia Policy, kan de frekventa artiklarna om våldet i Indien 

påverka folk till att hylla sitt vita, homogena samhälle. Kanske är den onyanserade rapporteringen 

om ”de andra” en bidragande faktor till att White Australia Policy höll sig kvar ända in i tidigt 70-

tal? Trots allt, vem skulle vilja att folk som målas upp som en smittohärd eller en sjukdom kommer 

nära inpå en?

Det brittiska imperiet i detta fallet verkar i sig inte ha särskilt stor roll i diskursen. Britternas 

inverkan på Indiens historia är nästintill utraderad i nyhetsartiklarna. Journalisterna pekar inte på 

några sammanhang från den koloniala eran, som skulle kunna ha koppling till varför våldet i Indien 

utspelar sig på ett sånt sätt som det gör. När britternas historiska roll i Indien påpekas, lyses denna 

upp som en god sak. Britterna kunde barmhärtigt kontrollera Indien, och att våld förekom under det 

den brittiska eran i Indien, verkar nästan vara otänkbart. Att inte nämna britternas koloniala regim i 
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några mer ingående termer, utan istället ställa det i relation till Indiens administration, ger läsaren 

en bild av att britterna omöjligtvis kunde ha agerat fel. Journalisterna sätter upp en motsatsbild av 

administrationerna: indiernas styre är partisk, britternas styre opartisk, indiernas styre genererar 

våld, britternas styre vidhöll fred. Det påvisas även att opartiskt styre och fred hör ihop, och enligt 

journalisterna har den indiska regeringen inte kapaciteten, kunskapen eller erfarenheten att uppfylla 

något av dessa kraven. ”De andra” förefaller naturligt sätt att ägna sig åt våld.

Sist, men inte minst, finns det en koppling till diskursen som gör eventuellt gör dess inverkan unik 

på just Australien. Jag har tidigare tagit upp White Australia Policy, och sättet som diskursen kan 

påverka australiensares attityd till att ta emot invandrare från just denna delen av världen, som då 

präglades av våld. Samtidigt är/var Indien även ett exempel på en mångkulturell stat, där flera olika 

religioner och kulturer delar samma tak. Att i media porträttera Indien, en mångkulturell stat, nästan 

exklusivt i våldsamma termer, kan skapa en skepticism till att vilja ha flera olika kulturer i sitt eget 

land. Det ges heller ingen förklaring till varför våldet är där, utan våldet blir en isolerad del av 

historien, och de få nyanseringar som ges, bidrar endast till att lägga skulden på Indien själva.

Rent konkret i efterhand så påvisar resultatet hur en diskurs, även i något som en tidning, eventuellt 

kan påverka hur folket tänker. Insändare som jag har tagit med i vissa av slutsats-delarna av mina 

kapitel, har visat både att folk inte nödvändigtvis påverkas av media, men även att folk eventuellt 

kan påverkas av hur media framställer en del av världen. Resultaten visar också, på ett teoretiskt 

plan, hur en invandringspolitik som WAP kan få en relativ konsensus bland folk, om rapporterna 

som ges om våld i andra länder är ensidiga.

Jag vill påpeka även i efterhand, som jag har sagt i delen om mitt forskningsläge, att uppsatsen 

uppvisar endast min tolkning av diskursen. En annan person skulle eventuellt komma fram till ett 

annat resultat. Jag vill dock hävda att jag med empirin och den tidigare forskningen har kommit så 

nära en eventuell ”sanning” som det går, med det forskningsläge som jag har haft.

Så här i slutskedet av uppsatsen undrar jag själv om uppsatsen inte har lett till fler frågetecken än 

vad den själv besvarat. På vilket sätt skiljer sig rapporteringen från den indiska sidan till den 

pakistanska sidan? Hur tedde sig rapporteringen innan självständigheten, samt efter? Till vilken 

grad visar diskursen på att australiensare ansåg sig vara britter? Och många fler, men dessa lämnas 

utanför denna uppsatsen, eventuellt att de skulle vara intressanta för fortsatta studier, men här måste 

de tyvärr lämnas ute.
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Sist, vill jag tacka dig som läsare för att du har läst min uppsats, och jag vill avsluta med att säga; i 

vårat samhälle idag pumpas det ständigt ut ny information, nyheter, och att det är, framförallt idag, 

imperativ att vara källkritisk till informationen som pumpas ut från institutioner och nyhetsbyråer. 

När man läser en nyhetsartikel, är det viktigt att ibland ställa sig frågan: ”Vad vill denna text 

förmedla till mig?” Att kunna ibland se bortom det som tidningarna skriver i sina artiklar är, vill jag 

mena, väldigt viktigt i informationssamhället.

5.2 Didaktisk reflektion

Hur skulle man eventuellt kunna lägga upp en lektion i detta ämnet? I det centrala innehållet för 

ämnesplanen i Historia 1a1, står det att lärarens lektion bland annat ska innehålla ”tolkning och 

användning av olika slags källmaterial.”. Eventuellt skulle man kunna ge eleverna vissa 

tidningsartiklar att läsa igenom. De antecknar de likheterna de hittar mellan texterna, och ges sedan 

ytterligare några få texter. Nyhetsartiklarna skulle isåfall vara representativa för en imperialistisk 

diskurs, och från olika tidsperioder. Man kan jämföra med hur övertagandet av Indien eller av 

afrikanska länder rättfärdigades i median, med hur krig, t.ex. Irak-kriget rättfärdigas i media.

Man kan även få in en annan aspekt av det centrala innehållet: ”Hur individer och grupper använt 

historia i samband med aktuella konflikter och samarbetssträvanden.” Man kan exempelvis då ta 

upp på hur olika delar av median tar exempel från historien för att göra anspråk på vissa saker, t.ex. 

hur en borgerlig tidning gör anspråk på att ha varit för allmän rösträtt i början av 1900-talet, eller 

kanske hur en tidning via historiska referenser kan vinkla en artikel till ett budskap om att en viss 

del av världen tillhör den nationen tidningen publiceras i.

Man kan även argumentera att en lektion med ett sådant upplägg skulle ge ”Förmåga att använda en 

historisk referensram för att förstå nutiden och för att ge perspektiv på framtiden”. Detta skulle 

eventuellt kunna påvisa hur makt fungerade under den imperialistiska eran, och hur den påverkar 

oss idag. För att ta Indien som exempel, skulle man kunna argumentera att konflikter mellan Indien 

och Pakistan till viss del har sina rötter i den imperialistiska dominansen, dock så brukar 

uppdelningen av Afrika vara bland de mer illustrativa exemplen på hur imperialismens 

konsekvenser lever kvar. Omöjligt är det dock inte!
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Det finns en stor risk att lektionen skulle bli för vinklat i en viss politisk riktning, och/eller att bli 

för teoretisk och ställa sig ovanför den teoretiska ram som eventuellt genomsyrar ett klassrum fyllt 

med 16-åringar, och i slutändan endast bli förvirrande. Jag tycker dock att det är viktigt för elever 

att kunna se begreppet ”imperium” inte bara från ett ytligt perspektiv, dvs. ett där arméer tränger in 

i främmande länder, utan även ett mer nyanserat perspektiv där imperiets dominans inte endast 

visas breda ut sig geografiskt, utan även på en social nivå. Jag skulle vilja hävda att detta hjälper 

eleven att få ett historiemedvetande. Värt att fråga är dock vems historiemedvetande det blir.
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