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Sammanfattning 

Den här uppsatsen utgår från hypotesen att även om de stora imperierna kom att falla sönder 

under efterkrigstidens decennium så kom det koloniala systemets maktstruktur att leva kvar 

genom den globala, kapitalistiska världsmarknaden; och detta har i sin tur påverkat den 

ekonomiska och politiska utvecklingen av Afrika i en negativ riktning. Den eurocentriska 

diskurs som konstruerar en verklighet där Väst uppfattas som ett ”facit” kom med andra ord 

inte att försvinna i samband med de koloniala imperiernas fall. Materialet som uppsatsen 

fokuserar på är framför allt artiklar publicerade i Journal of African History mellan år 2000 

och 2010. Den här uppsatsen dra slutsatsen – här presenterad i breda drag – att det är väldigt 

få undersökningar som har problematiken kring det eurocentriska perspektivet på Afrikas 

historia som sin utgångspunkt. Författarna till de artiklar som analyseras strävar båda efter att 

kritisera en förlegad syn på Afrikas historia men då de inte är tillräckligt tydliga när det 

kommer till den eurocentriska diskursens inflytande över historieskrivningen så anser jag att 

de lämnar allt för många, viktiga frågor obesvarade. Det står dock klart att ”lösningen” på 

Afrikas många problem inte enbart kan bygga på västerländska modeller och västerländskt 

tänkande utan vi bör snarare försöka konstruera en historieskrivning som erkänner 

nödvändigheten av ett flertal diversifierade utgångspunkter och perspektiv på den globala 

ekonomin. 

 

Nyckelord: Afrika, kolonialism, diskursanalys, Foucault, maktstruktur, postmodernism, 

postkolonial teori 
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1. Inledning 

I samband med andra världskrigets utbrott och efterspel började den fasad som upprätthöll 

och legitimerade europeisk exploatering av Afrika genom statlig och militär intervention att 

spricka upp för att till slut rämna och falla sönder helt. Det var däremot inte tal om någon 

radikal och omvälvande revolutionär rörelse utan nedmonteringen av det koloniala Afrika 

sträckte sig över flera decennier och frigörelsen var i de flesta fall en komplicerad väv av 

samverkande lokala och globala processer. Enligt Iliffe sammanföll kolonialmakternas 

ekonomiska sönderfall på hemmaplan med framväxten av nationella, folkliga rörelser som 

ställde krav på autonomi och självstyre för de afrikanska kolonierna. I det efter kriget 

skuldtyngda Europa började det därför höras allt fler kritiska röster som ifrågasatte huruvida 

de afrikanska kolonierna verkligen var ekonomiskt lönsamma. I de flesta kolonier var 

infrastrukturen dåligt utbyggd, jordbruket var ineffektivt och stora delar av befolkningen 

saknade elementär utbildning. Den afrikanska industrin låg långt efter västerländsk standard 

och det var inte troligt att någonting skulle förändras till det bättre om inga radikala och 

sannolikt oerhört kostsamma åtgärder vidtogs. I en allt mer industrialiserad och globalt 

integrerad världsekonomi kom de lågindustrialiserade kolonierna att snarare utgöra en tung 

börda istället för att tjäna som en rik källa på billigt råmaterial som var den ursprungliga 

tanken. Efter Europas ekonomiska återhämtning i början av 1950-talet var de flesta bedömare 

överrens om att det skulle vara allt för kostsamt att behålla kontrollen över de koloniala 

territorierna, att gå med på de nationella rörelsernas krav på självstyre, och på så sätt lägga 

över Afrikas problem på afrikanska efterträdare, var en betydligt enklare och framför allt 

mindre kostsam lösning.
1
 

 Som en konsekvens av frigörelsen kom efterkrigstidens Afrika således att starkt 

präglas av framväxten av ett ”postkolonialt samhälle”, och till en början såg det ut att kunna 

utgöra startskottet för en relativt gynnsam tid. Åren närmast efter kriget kom många 

afrikanska länder att uppleva en period med stark ekonomisk tillväxt, enligt Illiffe kom 

bruttonationalprodukten att öka med i genomsnitt 1,5 procent om året mellan 1965 och 1980. 

Detta berodde till stor del på gynnsamma världsmarknadspriser för afrikanska exportvaror, 

men när priserna började sjunka under slutet av 1970-talet så kom dessa måttliga framgångar 

att förbytas till svår ekonomisk kris.
2
 Det började nu bli allt mer uppenbart att de afrikanska 

ekonomierna fortfarande till viss del levde kvar i ett ensidigt, materiellt beroendeförhållande 

                                                 
1
 Iliffe, J. (1995). Afrika: historien om en kontinent., sid.322 

2
 Ibid., sid.330f 
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till Väst, till de forna kolonialmakterna; och även om de flesta kolonier med framgång 

lyckades slå sig fria från de stora imperiernas förslavande järngrepp så började det nu höras 

allt fler kritiska röster som menade att Västvärldens fortsatta dominans och näst intill 

hegemoniska ställning på den globala världsmarknaden kunde liknas vid en slags 

nykolonialism. Större delen av Afrika söder om Sahara hade visserligen lyckats med att 

frigöra sig från det direkta europeiska inflytandet över utformningen av den nationella 

politiska agendan, men det betyder inte att den globala världsordning som kom att växa fram 

under efterkrigstiden inte tillät indirekt ekonomisk, kulturell och politisk styrning. Enligt 

bland annat Hoogvelt så kan denna ”nykolonialism” ses som en logisk konsekvens av och en 

naturlig del i framväxten av en globalt omfattande kapitalistisk ekonomi: 

 

”Prime agricultural land had been passed into the possession of foreign plantation owners or otherwise 

directed towards the large-scale production of export crops. Long-term concessions for mineral 

exploration and exploitation had been granted, and mines had been established as wholly-owned 

subsidiaries of metropolitan firms … once the most important productive sectors of the colonial 

countries had been ’slotted’ into the system of world capitalism and its institutions, control over these 

economic resources could be relied on to continue … even without direct politicl suzerainty.”
3
 

 

 Denna uppsats har således som sin utgångspunkt hypotesen – låt oss i den här 

uppsatsen kalla den för den postkoloniala hypotesen – att även om de stora imperierna kom att 

falla sönder under efterkrigstidens decennium så kom det koloniala systemets informella 

maktstruktur att leva kvar, om än i annan skepnad: maktstrukturen kom nu istället att 

materialiseras i form av en global, kapitalistisk världsmarknad. Detta har, enligt den 

postkoloniala skolan, påverkat den ekonomiska och politiska utvecklingen av Afrika i en 

negativ riktning; men jag anser även att denna utveckling bidragit till framväxten av en starkt 

eurocentrisk tolkning av Afrikas koloniala förflutna som i sin tur konstruerat en historia som 

lagt en omotiverat stor skuldbörda på afrikanska ledare för kontinentens ekonomiska 

tillkortakommanden de senaste 20-30 åren. Denna historieskrivning anser jag vara en 

bidragande orsak till Västvärldens fortsatta hegemoniska ställning på den globala politiska 

och ekonomiska arenan och har således möjliggjort ett fortsatt europeiskt inflytande över 

utformningen av Afrikas politiska agenda. 

 

                                                 
3
 Hoogvelt, A. (2001). Globalization and the Postcolonial World., sid.30 
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1.2 Syfte och disposition 

”Sanningen” är, enligt Foucault ”centrerad kring formen för vetenskaplig diskurs och de 

institutioner som producerar den” och ”förs vidare under … dominerande kontroll av stora 

politiska eller ekonomiska apparater.”
4
 Då jag inledningsvis talar om det koloniala systemets 

informella maktstruktur och att den kom att bestå även efter det att de afrikanska kolonierna 

vunnit erkännande som självständiga stater så menar jag alltså att den eurocentriska diskurs 

vars sanningsregim konstruerar en verklighet där Väst uppfattas som ett ”facit” inte försvann i 

samband med den nationella frigörelsen, utan kom att leva kvar långt in på 1900-talet och har 

därav haft ett stort inflytande över den moderna afrikanska historieskrivningen. Den 

produktion av ”sanning” som äger rum inom vad jag i den här uppsatsen har valt att kalla den 

eurocentriska diskursen kan alltså lokaliseras till det globala kapitalistiska system vars 

ideologiska, abstrakta kärna materialiseras och träder fram på diskursen yta i form av bland 

annat transnationella företag och globala finansiella institutioner som Världsbanken och 

Internationella Valutafonden (IMF). Syftet med den här uppsatsen är således att undersöka 

hur den eurocentriska diskursen präglat den afrikanska historieskrivningen.  

 Uppsatsens disposition ser ut enligt följande: utöver inledningen kan uppsatsen delas 

in i tre delar. Jag kommer för det första att presentera en utförligare diskussion kring de 

teoretiska begrepp som min analys bygger på, begrepp som diskurs och maktstruktur. Denna 

del kommer även att utveckla de postkoloniala teoretiska resonemang som jag delvis byggt 

min inledande hypotes på. Syftet med detta avsnitt är att ge läsaren en klarare förståelse för 

varför jag anser att det är relevant att problematisera och undersöka hur dagens ekonomisk-

historiska forskning förhåller sig till dels till kontinentens koloniala förflutna men även hur 

forskningen förhåller sig till Afrika som begrepp. För det andra så kommer jag att presentera 

en kortare historisk överblick med syftet att förankra diskussionen i en bredare kontext och på 

så vis ge läsaren en uppfattning om det historiska förloppet. Syftet med denna del är även att 

göra den inledande diskussionen tydligare genom att ge konkreta exempel på den makstruktur 

som jag diskuterar i teoriavsnittet. Uppsatsen avslutas sedan med en presentation och 

sammanfattning av slutsatser.  

  

                                                 
4
 Foucault, M. (1976; 2008). Den intellektuelles politiska funktion., sid.177 
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1.3 Metod och material 

Mitt metodologiska tillvägagångssätt kan liknas vid ett vetenskapsteoretiskt ställningstagande. 

Grundtanken i min ”metod” bygger framför allt på Foucaults idéer om en vetandets arkeologi, 

som han beskriver som ”en systematisk beskrivning av en diskurs som objekt.”
5
, där texten 

svarar mot vad Foucault kallar för utsagor, alternativt ”bildningsregler” eller 

”existensfunktioner”. Det jag därmed vill klargöra under denna rubrik är helt enkelt hur jag 

kommer att förhålla mig till de texter jag har valt att inkludera i den här uppsatsen, och min 

avsikt är alltså att använda mig av texten som en slags spegel som skänker oss antydningar 

om diskursens yta och yttre gränser, dvs. vilka antydningar skänker oss texterna om den 

eurocentriska diskursens utbredning och materiella form? Enligt detta ”arkeologiska” synsätt 

förväntas det som framträder i texten spegla ”diskurserna själva i deras egenskap av praktiker 

som är underkastade vissa regler”
6
, med andra ord: att spegla de regler som sätter upp 

gränserna för vad som går att säga om Afrika och kontinentens koloniala förflutna i dagens 

globala, kapitalistiska ekonomi. 

  Materialet som uppsatsen kommer att fokusera mest på är framför allt artiklar 

publicerade i Journal of African History mellan år 2000 och 2010 och där mitt primära 

urvalskriterium har varit att artikeln/artiklarna helt eller delvis har en uttalad avsikt att försöka 

förstå Afrikas roll i den globala ekonomin genom att fokusera på kontinentens koloniala 

förflutna. Jag har även sorterat bort artiklar som utgår från ett mikroperspektiv (vilket 

motsvarar en överväldigande majoritet av publicerade studier)– dvs. inga fallstudier har tagits 

med. Det är inte för att jag anser dessa studier vara mindre intressanta eller mindre viktiga i 

sammanhanget, utan det beror snarare på uppsatsens snäva ramar och att min egen analys 

utgår från ett makroperspektiv och att jag inte kommer att förhålla mig till Afrika som en 

beteckning för en grupp homogena (eller heterogena) nationalstater, utan när jag talar om 

Afrika så är det framför allt Afrika som teoretiskt begrepp jag har i åtanke, inte som 

geografisk markör. 

 Enligt ovanstående urvalskriterium så har jag valt ut två artiklar för en mer 

djupgående analys: Coopers artikel Possibility and Constraint riktar sin kritik mot den 

historiska forskningens allt för skarpa indelning av det ”koloniala” och det ”postkoloniala”, 

det är enligt Cooper egentligen tveksamt huruvida vi överhuvudtaget borde tala om ett 

postkolonialt samhälle, utan det handlar snarare om en sammanlänkad process som vi inte 

                                                 
5
 Foucault, M. (1969; 2002). Vetandets arkeologi., sid.170 

6
 Ibid., sid.169 
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nödvändigtvis förstår bättre genom att dela upp i perioder; en indelning som dessutom bygger 

på vagt definierade begrepp som ”postkolonial”. Afrikas koloniala förflutna blir dessutom 

svårt att förstå ur ett makroperspektiv eftersom den koloniala samhällsstrukturen inte var 

homogen utan skilde sig åt från koloni till koloni. ”Afrika” är, enligt min tolkning av Cooper, 

inte gångbart som analytiskt begrepp. Den kritik som Hopkins däremot lägger fram i sin 

artikel The New Economic History of Africa riktar sig framför allt, i motsats till Cooper, mot 

den rådande dominansen av undersökningar på mikronivå och vad han kallar ett skift från 

”material to cultural considerations”. En vändning som enligt Hopkins inneburit att dagens 

forskning snarare har fokuserat på att teoretisera och problematisera nuet än att försöka ge 

historiska förklaringar till Afrikas materiella utveckling och den omfattande fattigdom som 

faktiskt existerar idag. Det Hopkins förespråkar – det han menar med The New Economic 

History of Africa – är alltså att forskningen bör fokusera mer, än vad som är fallet idag, på de 

materiella förutsättningar som ligger till grund för en ökad ekonomisk tillväxt. Den forskning 

som Hopkins lyfter fram i sin artikel strävar efter att förstå Afrika och Afrikas koloniala 

förflutna genom att analysera det institutionella klimatet.  

Jag anser att både Cooper och Hopkins artikel strävar efter att försöka ge en ny och 

mer nyanserad bild av Afrikas historia, men att de presenterar olika ”lösningar” på samma 

problem. Cooper menar att dagens historieforskning tenderar att lägga allt för stort fokus på 

teoretiska modeller istället för empiriska undersökningar, han förespråkar därför ett 

”avteoretiserande” av Afrikas historia till förmån för en mer direkt, empirisk forskning. Även 

Hopkins riktar kritik mot ”teoretiserandet” av Afrika men han gör ett tydligare metodologiskt 

ställningstagande än Cooper då han väljer att lyfta fram den institutionella analysen. Dessa två 

artiklar utgår således från en gemensam grund, men de förespråkar däremot annorlunda 

strategier inför framtiden. Även den här uppsatsen utgår från att den afrikanska 

historieskrivningen behöver moderniseras, men det jag inledningsvis har försökt lyfta fram är 

ett tredje alternativ, nämligen att analysera Afrikas historia utifrån begrepp som makt och 

diskurs för att på så sätt försöka konstruera en historieskrivning som tar hänsyn till eventuella 

snedvridningar och förvrängningar orsakade av en global, eurocentrisk hegemoni. En strategi 

som inte bör förstås som att den har ambitionerna att presentera några deterministiska 

förklaringsmodeller, utan den bör snarare uppfattas som ett försök till att bygga en teoretisk 

grund för ett modernare perspektiv på Afrikas globala, makroekonomiska historia som 

tydligare tar hänsyn till institutionaliserade och obalanserade maktstrukturer. 

 I en perfekt värld hade jag givetvis föredragit att basera min diskussion på ett bredare 

urval av artiklar istället för att göra en djupanalys av bara ett par. Problemet är dock att det 
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ännu är ett relativt outforskat område och det finns därför ganska få publicerade studier, och 

med tanke på uppsatsens ringa omfattning så gjorde jag bedömningen att det skulle vara mer 

fruktbart att fokusera på några få artiklar och därmed lägga mer tid och fokus på analys än på 

materialinsamling.  

 

2. Begreppsdefinitioner: diskurs och makt 

Diskurser kan betraktas som tolkningsramar: ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen.”
7
 

Alternativt som informella ”regelverk” som sätter upp gränserna för vad som kan sägas, för 

vilka tankar som är möjliga att formulera i tal och skrift, för vad som uppfattas som objektivt. 

Enligt Foucault bör diskursen betraktas både som ett system som strukturerar och som 

begränsar vår förståelse av verkligheten.
8
 Den postmoderna traditionen ser inte i första hand 

samhällsvetenskapen som ett verktyg att använda till att upptäcka sanningen om vår historia 

och vårt samhälle. Utgångspunkten är snarare en tydlig skepticism riktad mot en global, 

allomfattande historieskrivning. Försök att återge ”en civilisations helhetsform” eller ”den 

gemensamma innebörden hos alla företeelserna inom en bestämd period” förkastas till förmån 

för en mer fragmenterad historieskrivning.
9
 Det vi bör fokusera på är istället vad som 

kvalificerar sig som verkligt och sant, att synliggöra de diskursiva maktstrukturer som vi alla 

är underkastade.
10

 Postmodernismen ser inte individen som ett självständigt subjekt med en 

inre och sann ”essens”, utan vi ”interpelleras eller ’försätts’ i bestämda positioner av 

diskurserna”. Diskurserna anger vilka subjektspositioner som är möjliga, men ”en diskurs kan 

aldrig etablera sig så totalt att den blir den enda diskursen som strukturerar det sociala”. 

Subjektet är fragmenterat, ”det positioneras inte bara på en plats av en diskurs utan på flera 

olika platser av olika diskurser”,
11

 med andra ord: 

 

”We are all constituted in a broad range of subject positions, through which we move with more or 

less ease, so that all of us are combinations of class, race, ethnic, regional, generational, sexual, and 

gender positions.”
12

 

 

                                                 
7
 Winther-Jörgensen, M., Phillips, L. (2000). Diskursanalys som teori och metod., sid.7 

8
 Mills, S. (2003). Michel Foucault., sid.55 

9
 Foucault, M. (1969; 2002). Vetandets arkeologi., sid.23 

10
 Börjesson, M., Palmblad, E. (2007). Diskursanalys i praktiken., sid.10f 

11
 Winther-Jörgensen, M., Phillips, L. (2000) Diskursanalys som teori och metod., sid.48f 

12
 Butler, C. (2002). Postmodernism: A Very Short Introduction., sid.56 



10 

 

Vi bör således inte se makt som någonting som utövas av ett självständigt subjekt, makt är 

snarare ”a system of relations spread throughout the society”.
13

 Det är dessa diskursivt 

formerade maktstrukturer som lägger grunden för vår förståelse av verkligheten, som lägger 

grunden för produktionen av sanning. Enligt Foucault så är det när det uppstår obalanser i 

dessa maktstrukturer som det sker en produktion av kunskap om ett givet subjekt.
14

 

 

2.1 Postkolonial teori och konstruktionen av ”den andre”  

Den postkoloniala skolan menar att den rådande diskursen strukturerar den sociala 

verkligheten genom att konstruera dikotomier, t.ex. Väst – Afrika, där Väst framställs som 

modernt, utvecklat och civiliserat medan Afrika framställs som traditionellt, underutvecklat 

och primitivt.
15

 Vi konstruerar således en bild av oss själva genom att tilldela ”den andre” 

olika attribut, vi konstruerar med andra ord en tolkningsram som vi använder till att processa 

information och analysera händelser från ”världen utanför”. En tolkningsram som enligt 

Loomba snarare är ett resultat av vår egen ”subjektiva” världsuppfattning utifrån den rådande 

maktstrukturen än en direkt och ”objektiv” avspegling av den studerade kulturen. Även ”den 

andres” självuppfattning påverkas av de attribut vi tilldelar dem. Jag anser därför att det 

ensidiga beroendeförhållande som idag existerar mellan Väst och Afrika bidrar till att stärka 

bilden av ”Afrikanen” som underlägsen och primitiv och ”Europén” som överlägsen och 

modern. En sådan självbild kan tänkas legitimera en viss typ av tänkande som inte bara ser 

negativa attribut som korruption och maktmissbruk som något typiskt afrikanskt, utan den kan 

även – som jag redan inledningsvis poängterat – bidra till att konstruera en historieskrivning 

där Afrika ses som ett problem som bara kan lösas genom att implementera modeller som 

grundar sig i västerländska ideal.
16

 

 

3. Historisk överblick: en ny ekonomisk världsordning tar form 

Åren efter andra världskriget var hela Europa kraftigt försvagat och var därför i stort behov av 

externa kapitaltillskott för att kunna återuppbygga den infrastruktur, de samhällen, städer och 

industrier, som hade raserats under krigsåren. De första stegen mot återuppbyggnad togs 

                                                 
13

 Mills, S. (2003). Michel Foucault., sid.35 
14

 Ibid., sid.69 
15

 Eriksson, C., Eriksson-Baaz, M., Thörn, H. Globaliseringens kulturer: den postkoloniala paradoxen, rasismen 

och det mångkulturella samhället., sid.16 
16

 Loomba, A. Colonialism/Postcolonialism., sid.85ff 
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redan 1944 då de blivande segrarnas finansministrar kallade till konferens i Bretton Woods i 

New Hampshire, USA. Konferensen resulterade bland annat i födelsen av organisationer som 

Internationella Valutafonden (IMF) och Världsbanken.
17

 Enligt Frieden kan Bretton Woods 

betraktas som det symboliska startskottet för en ny era, en era som lade den institutionella 

grunden för stora delar av den ekonomiska världsordning som kom att prägla utvecklingen av 

efterkrigstidens ”globala samhälle”. Överrenskommelserna från Bretton Woods reglerade de 

ekonomiska internationella relationerna och utgjorde stommen i det globala kapitalistiska 

systemet från andra världskrigets slut fram till tidigt 1970-tal då systemet bröt samman som 

en konsekvens av dess inneboende motsättningar. Fram till dess genomgick Västvärlden dock 

en makalös återhämtning och det råder idag ingen tvekan om att utvecklingen under 

efterkrigsåren var några av de mest gynnsamma tillväxtåren i modern tid.
18

 När jag i 

uppsatsen talar om en eurocentrisk diskurs och dess materiella skepnad så är det framför allt 

dessa institutioner, de som har sina rötter i Bretton Woods-eran, jag har i åtanke. Det var ett 

system som förespråkade liberala marknadslösningar och en successiv nedmontering av 

statsapparaten och nationsgränserna och som Hoogvelt m.fl. menar kom att institutionalisera 

den makstruktur som föddes ur den västerländska kolonialismen av bland annat Afrika. 

Konsekvenserna av efterkrigstidens marknadsliberalism, menar kritikerna, var att när 

kolonierna erhöll sin självständighet så var det egentligen inte mer än ett sätt att upprätthålla 

den eurocentriska diskursens hegemoniska ställning på världsmarknaden. 

 

3.1 Utvecklingen i tredje världen 

En ökad liberalisering av världshandeln var förmodligen en av de mest betydelsefulla 

följderna av förhandlingarna i Bretton Woods. Frihandel och öppna gränser kom däremot, 

som jag redan påpekat, inte att få samma positiva genomslag i de fattigare delarna av världen. 

Tredje världens ledare kom istället att förlita sig på slutenhet och importrestriktioner för att 

skydda de inhemska producenterna. Sett till läget på världsmarknaden så kan denna reaktion 

till en början tyckas vara fullt rationell, då den internationella ekonomins kollaps under 1930- 

och 40-talet faktiskt ledde till att många exportorienterade ekonomier – gällande framför allt i 

Sydamerika – inte längre hade tillgång till någon marknad att sälja sina produkter på. När 

läget dock började stabiliseras under 50-talet så var det däremot många länder som fortsatt 

valde att upprätthålla sina handelshinder och skydda den inhemska produktionen. 
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Handelshinder och slutenhet blev således en uttalad och medveten strategi, idag känd som 

Import Substituting Industrialization (ISI). Tanken var att den inhemska industrin skulle 

skyddas med handelshinder och på så sätt frigöra landet från sitt importberoende av 

industriprodukter från väst. Viktigt att poängtera är dock att alla industrivaror inte kunde 

stängas ute, fabrikerna var fortfarande tvungna att importera maskiner, reservdelar och andra 

mer avancerade tekniska insatsfaktorer. Industrialiseringsförsöken finansierades i huvudsak 

på bekostnad av den råvaruproducerande exportsektorn. Jordbrukaren fick därför betala dyrt 

för de industrivaror som de behövde köpa för att hålla igång sitt jordbruk, men deras egna 

produkter tvingades de att sälja till ett betydligt lägre pris på världsmarknaden.
19

 

 Även om vissa regioner av den s.k. tredje världen kom att uppleva perioder med stabil 

och kontinuerlig tillväxt så menar förespråkare av den postkoloniala hypotesen att 

efterkrigsåren framför allt var en tid kantad av strukturella problem, ekonomisk stagnation 

och i många fall djup social misär. Västvärldens välstånd har alltså, menar kritikerna, delvis 

växt fram på bekostnad av de forna kolonierna. När de blev erkända som fria stater så var de 

flesta nationer fattiga med undermålig infrastruktur och en svag, underutvecklad 

industrisektor. De var med andra ord låsta till export av jordbruksprodukter, precis som under 

kolonialtiden. När de sedan försökte bryta sig loss från detta beroendeförhållande genom ISI 

så blev konsekvenserna i många fall bara att misären fördjupades då de misslyckade 

industrialiseringsförsöken kom att ta viktiga resurser från jordbrukssektorn, som utgjorde 

ryggraden i många av tredje världens ekonomier. Det var även många regeringar som i sin 

iver att industrialisera landet drog på sig stora skulder till institutioner som IMF, men även till 

andra privata aktörer. Resultatet av industrialiseringsförsöken var alltså inte en ökad 

självständighet, snarare det rakt motsatta. Som jag ser det så är det just denna process som 

kritikerna av dagens globala kapitalism menar utgör kärnan i den postkoloniala hypotesen och 

den nykolonialism som med fortsatt stor framgång upprätthåller den eurocentriska diskursens 

globala hegemoniska ställning. Afrika var i det här sammanhanget sannerligen inget undantag 

i fråga om slutenhet och misslyckade industrialiseringsprojekt. Kontinentens politiska och 

ekonomiska utveckling under efterkrigstidens decennium är däremot, anser jag, starkare 

knutet till det ”koloniala arvet” än vad utveckling i t.ex. Sydamerika eller Asien är. 
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4. Afrika och det koloniala arvet 

Kolonialismen förstått som ekonomiskt system byggde på exploatering av lokala marknader 

där den koloniserade i de flesta fall stod helt utanför beslutsfattarprocessen. I samband med 

andra världskrigets utbrott och de europeiska kolonialmakternas sönderfall på hemmaplan 

blev det dock omöjligt att fortsätta med att upprätthålla illusionen om denna form av styrning 

som ett legitimt ekonomiskt system. De ohyggliga förbrytelser mot mänskligheten som 

begicks under kriget bidrog med största sannolikhet till att även tvinga fram en diskussion 

kring huruvida det var möjligt att motivera det koloniala styret inte bara sett ur ett ekonomiskt 

perspektiv utan även ur ett etiskt och moraliskt perspektiv. När det efter kriget dessutom 

började växa fram nationella frihetsrörelser med krav på autonomi var de flesta bedömare 

överrens om att den enda möjliga utvägen var att helt enkelt lämna Afrikas öde i händerna på 

afrikanerna själva. Detta betyder dock inte att det tidigare inte gjordes försök att effektivisera 

det koloniala systemet och infoga kolonierna i den globala ekonomin, att göra dem lönsamma. 

Enligt Cooper var det dock just sådana försök som skapade möjligheten för lokala grupper att 

mobilisera sig mot det koloniala styret.  Cooper menar att den direkta konsekvensen av de 

strukturella problem som började bli allt mer påtagliga under efterkrigstiden var att de 

europeiska – framför allt det franska och det brittiska – imperierna försökte sig på att 

rekonstruera begreppet ”kolonialism” så att kolonierna snabbare skulle kunna integreras i den 

kapitalistiska världsekonomin och därmed bidra till en ökad ekonomisk tillväxt för imperiet 

som helhet. Rekonstruktionen av kolonialismen som idé kom dock istället att utgöra 

startskottet för den process som ledde till framväxten av nationella frihetsrörelser och 

sedermera det koloniala systemets slutgiltiga sammanbrott.
20

 

 Det tidiga koloniala styret i Afrika strukturerades efter de europeiska metropolernas 

kortsiktiga behov av råvaror, så kallade cash crops som t.ex. kaffe, gummi och kakao.
21

 

Denna ensidiga fokusering på råvaruexport kom att på längre sikt få betydande konsekvenser 

för koloniernas infrastruktur, den utbyggnad av väg och järnväg som faktiskt ägde rum kom 

inte att bidra till regional integration utan syftade endast till att frakta råvaror ut ur landet.
22

 

När de koloniala imperierna sedan föll samman så var det vanligt att afrikanska ledare föll för 

frestelsen att stärka sin kontroll över de kanaler som fanns tillgängliga istället för att satsa på 

investeringar som skulle gynna landet på sikt.
23

 Cooper menar att nybildade afrikanska stater 
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hade – precis som sina företrädare – svårt att vinna legitimitet underifrån. Statens överlevnad 

byggde snarare på en acceptans utifrån (dvs. från Väst) än från den egna befolkningen. En 

regering som helt saknar folklig förankring får givetvis svårt att driva in skatt och saknar 

därav resurser att använda till att driva igenom några konkreta reformer. Det som 

makthavarna däremot kunde göra var att kontrollera den ekonomiska aktivitet som ägde rum 

vid landets gränser såsom internationell handel och ekonomiskt bistånd, de förvandlades med 

andra ord till gatekeeper states.
24

 

 Det koloniala systemet kolliderade med de sociala strukturer som hade styrt 

utvecklingen i Afrika under lång tid. Ett västerländskt ”modernt” tänkande tvingade sig på det 

”traditionella” afrikanska. Detta skapade oro och oreda och när de koloniala imperierna föll 

samman så lämnade de efter sig lokala samhällen vars ”kollektiva undermedvetna” var präglat 

av maktkoncentration, korruption och en allmänt spridd misstänksamhet mot statliga byråkrati 

och statliga myndigheter överlag; en självbild som enligt den postkoloniala hypotesen – åter 

igen – sedan har förstärkts och upprätthållits av den eurocentriska diskursens globala 

hegemoni. De flesta afrikanska ekonomier var låsta till sin jordbruksexport och hade väldigt 

knappa finansiella tillgångar. Beroendet av import var starkt, trots försök att frigöra sig från 

sitt importberoende genom ISI. Det rådde brist på maskiner och det rådde brist på reservdelar, 

viktiga råvaror och mat, modern teknologi och know-how. Det rådde alltså brist på i stort sett 

alla insatsfaktorer som krävs för att hålla igång en effektiv och självgående industrisektor.
25

 

Som jag redan har varit inne på så kom utvecklingen under efterkrigstiden – i Afrika likväl 

som för stora delar av hela tredje världen – att resultera i ett fortsatt ensidigt 

beroendeförhållande till de forna kolonialmakterna trots att de rent formellt nu var 

självständiga stater. Kolonialismen kan i det här sammanhanget alltså förstås som en 

”förskjutning av makt” till Väst, och det är – som jag påpekade inledningsvis – när det uppstår 

obalanser i maktstrukturen som en produktion av kunskap om ett uttalat subjekt möjliggörs 

och sedermera institutionaliseras och förvandlas till ”sanning”. 

 

4.1 ”Possibility and Constraint” 

Den här uppsatsen utgår som bekant från vad jag har valt att namnge som den postkoloniala 

hypotesen, detta innebär underförstått att det är motiverat att göra en uppdelning mellan en 

kolonial och en postkolonial tid. De framställs som två från varandra separerade tidsperioder 
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där termen post- markerar en tydlig brytpunkt, den symboliska starten på en ny ”epok”. Detta 

är förstås inte en helt oproblematisk uppdelning utan det är ett tänkande som för med sig vissa 

risker. Cooper menar att: 

 

”We are now a half-century distant from the moment when alternative approaches for exiting colonial 

empire were still in play. What gets lost in narrating history as the triumph of freedom followed by 

failure to use that freedom is a sense of process. If we can … put ourselves in the position of different 

historical actors … we see moments of divergent possibilities, or different configurations of power, 

that open up and shut down.”
26

 (författarens kursivering) 

 

Här anser jag att Cooper lyfter fram en väldigt viktig poäng som tenderar att hamna i 

skymundan och ofta utelämnas helt, nämligen att den koloniala eran inte var en rigid och 

förutsägbar process där utgången var given på förhand. Kolonialismen var inte en enkelspårig 

historia utan var snarare en mångfasetterad process där olika möjligheter öppnades och 

stängdes längs med vägen. Även frigörelsen var en komplex process. Det var en reaktion på 

den nya ekonomiska världsordning som började ta form i efterkrigstidens Europa. Kriget 

skapade ett tomrum och med detta tomrum följde möjligheterna att rekonstruera sin självbild, 

att forma en ny värld där Väst och Afrika kunde mötas på nya villkor. Med detta följer därav, 

som jag förstår Coopers text, att den teoretiska uppdelningen i en kolonial och postkolonial tid 

blir problematisk: 

 

”Colonial regimes, especially in the decades after the Second World War, were moving targets. And 

that is a problem for arguments that posit a causal link between ’colonialism’ or a ’colonial legacy’ 

and the ’post-colony’.”
27

 

 

Cooper lyfter fram några inflytelserika studier som han anser faller i fällan och gör en 

alltför enkelspårig uppdelning av kolonial och postkolonial tid, han diskuterar bland andra 

Young och det Cooper vänder sig mot i Youngs resonemang är just den direkta kopplingen 

mellan den antidemokratiska koloniala staten och den idag i många fall lika antidemokratiska 

postkoloniala staten. Vi skall i sådana här fall vara försiktiga att fastslå några kausala 

samband eftersom, menar Cooper, vi då lätt förbiser ”the changing nature of colonial 

power”.
28

 Tiden efter andra världskriget ledde fram till att kolonialmakternas auktoritet kom 
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att urholkas allt mer vilket i sin tur ledde till att en ny typ av policy började ta form där 

makten faktiskt började kompromissa och förhandla med bland annat lokala politiker och 

fackföreningsrörelser. Kolonialstyrets fortsatta legitimitet kom därför så småningom att vila 

på en ökad omfattning av löften om utbildning, välfärd och ekonomisk utveckling. Denna 

vändning var enligt Cooper inte möjlig utan afrikanska ledares förmåga att mobilisera lokala 

grupper som kunde verka för ett ökat afrikanskt inflytande över hur samhället skulle 

organiseras. Youngs argument håller inte: 

 

The dynamic of African mobilization influencing colonial policy, giving rise to still more demands 

and claims, is missing from this singular vision of ’bula matari’. Young’s judgement that ’A genetic 

code for the new states of Africa was already imprinted on its embryo within the womb of the African 

colonial state’ fails to adress the uncertainties over what the code was or how strong its imprint could 

be.”
29

 

 

Som jag redan har nämnt så tycker jag att Cooper gör rätt i att betona vikten av ett mer 

nyanserat och pragmatiskt förhållningssätt till Afrikas koloniala förflutna. Jag anser således 

att den kritik han riktar mot Young är korrekt och relevant. Om vi däremot återkopplar till 

min hypotes att den afrikanska historieskrivningen är utpräglat eurocentrisk så anser jag att 

Cooper lämnar viktiga frågor obesvarade. Är det ens möjligt att göra som Cooper förespråkar, 

nämligen ”put ourselves in the position of different historical actors”? Även om vi följer 

Coopers logik och intar ett mer empiriskt än teoretiskt förhållningssätt till det förflutna så 

anser jag att problematiken kring hur vi väljer att förstå världen och hur vi väljer fakta 

kvarstår. Oavsett om jag försöker förklara en historisk händelse genom att lägga på den 

teoretiska linsen eller genom mer ”direkta” empiriska observationer så kommer jag 

fortfarande att utgå från mitt europeiska perspektiv på världen, diskursen finns alltid där. Jag 

tycker att Cooper är alldeles för vag på den punkten.   

 

 

4.1.1 “The Political Economy of Independence” 

Längre fram i artikeln diskuterar Cooper vad han har valt att beteckna som The Political 

Economy of Independence, vilket jag förstår som en kritisk granskning av den 

“begreppsapparat” som vanligtvis används inom koloniala och postkoloniala studier. För det 

första diskuterar han begreppet neo-colonialism, och det må visserligen vara berättigat att 
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hävda att externa maktcentra – som t.ex. olika globala finansiella organisationer – har ett 

orimligt stort inflytande over utformningen av Afrikas politiska agenda, men Cooper menar 

att i det här sammanhanget är neo-colonialism mer användbart som epitet än som analytiskt 

verktyg. Samma kritiska förhållningssätt gäller även diskussionen om marknadslösningar och 

neoklassisk ekonomisk teori. Cooper menar i det är fallet att debatten har varit alldeles för 

onyanserad och att ställa bad governments mot good markets kommer inte att leda oss särskilt 

långt. Det ger en omotiverat förenklad bild av de faktiska marknadslösningar som Afrika har 

genomlevt både före, under och efter kolonialismen. Ibland fungerar det, ibland fungerar det 

inte.
30

 Vi bör därför undvika att generalisera och teoretisera för mycket. Marknadslösningar är 

inte enligt Cooper den enkla ”sanningens” väg till rikedom, som här hänvisar till en studie av 

Haugerud: 

 

”’There is little direct evidence here or elsewhere in Africa on whether issuing official land title deeds 

contributes significantly to higher agricultural productivity’. Land titles can be used to monopolize 

resources and keep them out of use as well as to promote healthy competition.”
31

 

 

Den tredje punkten Cooper tar upp är globaliseringen, och han menar givetvis att det 

globala perspektivet är viktigt eftersom det belyser det faktum att vi måste vidga vyerna och 

inte isolera Afrika i sig självt utan även ta hänsyn till en bredare global kontext, men att 

använda sig av globalisering som ett analytiskt verktyg är dock problematiskt. En vida spridd 

idérikting förhåller sig till globaliseringen som en process med sin början i den moderna 

kapitalismens spridning under 1970-talet, och som senare accelererade i samband med 

kommunismens sammanbrott i Europa. Detta perspektiv är dock, menar Cooper, alldeles för 

snävt. En annan idériktning är att se globaliseringen som en process som pågått sedan 1500-

talet, detta perspektiv är dock allt för brett.  Det vi framför allt bör fokusera på när vi talar om 

globaliseringens effekt är enligt Cooper:  

 

”… the mechanisms of connections and the extent to which they channeled interaction in directions 

that enhanced future possibilities or reproduced their own narrowness.”
32

 

 

I Afrikas fall är det just kanalerna till den globala marknaden som har varit ett av de stora 

problemen, kanske är det till och med det största hindret på vägen mot en ökad tillväxt. De 
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världsomfattande ekonomiska kriser som drabbat världen under 1900-talets andra hälft har 

slagit extra hårt mot just Afrika och svagheterna i de snäva och begränsade kanaler som 

länkar Afrika till den globala världsmarknaden har då blivit uppenbara. Denna problematik, 

menar Cooper, ligger även till grund för den höga graden av maktkoncentration och 

antidemokratiskt styre vi idag ser i Afrika. Eftersom att kontrollen av dessa smala kanaler är 

det enda sättet att ackumulera några finansiella och ekonomiska resurser så flyttas fokus dit 

istället för att försöka vidga makten inåt och bygga upp ett legitimt och folkligt förankrat 

styre. Cooper invänder samtidigt mot den spridda uppfattningen att de afrikanska staterna 

skulle vara svaga stater. Det är snarare tvärt om. De flesta stater har haft en remarkabel 

förmåga att hålla gränserna intakta och vissa regimer har visat upp en lika remarkabel 

förmåga att klamra sig fast vid makten hur illa de än har skött sig.
33

 Cooper sammanfattar sin 

genomgång av The Political Economy of Independence med följande slutsats: 

 

”To take an abstracted ’West’ as a model and to try to diagnose why Africa has not lived up to it not 

only gets Africa wrong, but gets the West wrong as well. It is a problem for the future as well – the 

’world economy’ should not be taken as a given while African economies only are subject to 

reform.”
34

 

 

De olika begrepp som diskuterats ovan är enligt Cooper för vagt definierade för att de 

skall kunna ligga till grund för en bättre förståelse av de senaste 50 åren av afrikansk historia. 

Vi borde enligt Cooper flytta fokus från vaga teoretiska konstruktioner av begrepp som 

kolonialism, kapitalism och marknader för att istället fokusera på hur faktiska och konkreta 

ekonomier och samhällen ser ut och fungerar utan att först lägga på den teoretiska linsen. Vi 

måste bli mer pragmatiska i vårt förhållningssätt till Afrika. Vi skall inte heller vara allt för 

snabba att döma ut den afrikanska statens betydelse för framtida utveckling, marknaden kan 

inte lösa alla problem, något som experimenten med strukturanpassningsprogramen under 

1980-talet visade: 

 

”Many problems can be best dealt with outside of the nexus of state planning and foreign aid projects, 

but the most likely alternative to state provision of public services of general utility – public health 

services, education, security, roads – is misery and incapacity, and there has been plenty of both since 

the downsizing of governments under structural adjustment in the 1980s.”
35
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Jag håller till stora delar helt med Cooper i hans resonemang, men sett till de problem 

jag har diskuterat i den här uppsatsen så känner jag att Coopers argument inte är tillräckliga. 

Ibland får jag intrycket att han i sitt förhållningssätt till Afrikas historia förespråkar en väldigt 

”naiv” empirism, att låta fakta tala för sig själv, och att det bara är då som Afrikas ”sanna” 

skepnad träder fram och visar sig i ljuset. Till skillnad från Cooper anser jag inte att 

”teoretiserandet” av Afrika på något sätt döljer kontinentens förflutna i en snårig skog av 

teoretiska konstruktioner, jag skulle snarare vilja påstå det motsatta; att det finns ett behov av 

att synliggöra de strukturer som ligger dolda under ytan, som inte direkt träder fram för 

sinnena, teoretiska begrepp och konstruktioner är då väldigt användbara. Coopers 

pragmatiska, och stundtals en aning naiva, empirism är bra, men jag anser den vara 

otillräcklig; teoretiserandet av vår historia fyller en viktig funktion, för oavsett om vi väljer att 

studera Afrika genom den teoretiska linsen eller om vi försöker vara mer empiriker och se 

situationen ”som den är” så anser jag att vi inte kommer ifrån det faktum att vi fortfarande 

utgår från ett eurocentrisk perspektiv, det första steget mot frigörelse från den eurocentriska 

diskursens hegemoni är enligt min mening att just ”teoretisera” historien och inte se på vårt 

förflutna, våra arkiv, dokument och skrifter, som sanningssägande spegelglas. Som avslutning 

finner jag det lämpligt att lyfta fram ett strukturellt problem som jag anser vara direkt relaterat 

till den här uppsatsens fokus på västerländsk hegemoni inom afrikansk historieskrivning, ett 

problem som sällan nämns i dessa sammanhang; det är inte att den historiska forskningen om 

Afrika lider av för mycket eller för lite teori, utan problemet är snarare, som Ellis antyder, den 

rådande bristen på forskning ur ett afrikanskt perspektiv. I dagens ledande tidsskrifter, som 

t.ex. Journal of African History, är det anmärkningsvärt få artiklar som publicerats av 

afrikanska forskare boende i, eller med sitt ursprung i, Afrika.
36

 Jag tycker att detta faktum 

väldigt väl sammanfattar vad jag anser vara kärnan i den eurocentriska diskursens sätt att 

fungera och dominera: så länge det bara är den ena parten som har möjligheten att uttrycka sig 

och göra sig hörd så kommer vi förmodligen att behöva leva vidare med en historieskrivning 

som lider av en oproportionerligt stark eurocentrisk prägel. 

 

4.2 ”The New Economic History of Africa” 

Hopkins menar att historikerna, när det handlar om Afrika, till stor del har övergett den 

makroekonomiska utvecklingens historia. Den senaste forskningen som berör Afrikas 
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ekonomiska historia, menar Hopkins, har istället framför allt bedrivits av nationalekonomer. 

De undersökningar som publicerats i ledande tidsskrifter – som t.ex. Journal of African 

History – har tenderat att fokusera på mikroperspektivet och väldigt få försök har gjorts för att 

försöka länka samman de spridda slutsatserna till en mer sammanhängande helhetsbild. Som 

jag förstår Hopkins så intar han i sin artikel en kritisk ställning mot de postmoderna influenser 

inom samhällsvetenskap och humaniora som har lett fram till en allt mer fragmenterad 

historieskrivning.
37

  Hopkins menar att detta har lett till att historikerna har tappat mark 

gentemot nationalekonomerna när det kommer till att presentera ny och kreativ forskning om 

Afrikas makroekonomiska historia: 

 

”It is now more than twenty years since historians themselves produced big arguments attempting to 

unterstand Africa’s long-run economic development … While historians have been preoccupied with 

topics such as race, gender and identity, other specialists on Africa have turned to history to try to 

understand the origins of present-day poverty. Economists have been creating a new type of economic 

history of Africa for at least a decade.”
38

 

 

 Innan jag går vidare med min diskussion skulle jag vilja bygga vidare på Hopkins 

resonemang kring dagens historieskrivning och den kritik som han framför eftersom jag 

tycker att han missar en viktig aspekt i frågan huruvida vi bör fokusera på ett mikro- eller 

makroperspektiv. En aspekt jag anser vara extra relevant i det här sammanhanget. 

Mikroperspektivet är utan tvekan viktigt och jag anser att de postmoderna influenser som 

bidragit till att antalet mikrostudier ökat i omfattning de senaste decennierna är en välkommen 

förändring som förhoppningsvis är här för att stanna. Problemet är dock när det ena eller det 

andra perspektivet blir allt för dominerande som Hopkins menar är fallet med dagens 

afrikanska ekonomisk-historiska forskning. Jag är beredd att hålla med. Makroperspektivet är 

viktigt och bör inte förpassas till periferin vilket är fallet idag (i alla fall är det den 

uppfattningen man får vid en översiktlig genomgång av de ledande tidsskrifterna). Som jag 

ser det så beror denna snedvridning på att det idag inte finns någon tydlig ”modern” definition 

av Afrika som begrepp. Förklaringen kan tänkas ligga i att begreppet Afrika är allt för nära 

förknippat med teoretiska konstruktioner och identiteter som har sina rötter i den koloniala 

eran. Så vitt jag vet är detta dessvärre en frågeställning som inte är särskilt väl utforskad. För 

att komma till rätta med de problem som den här uppsatsen vill belysa – dvs. den starka 
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eurocentriska prägeln på den afrikanska historieskrivningen – tror jag att det är nödvändigt att 

konstruera ett nytt förhållningssätt till just Afrika som begrepp; ett förhållningssätt som inte 

grundar sig i enbart en västerländsk idétradition utan som även bygger på de olika perspektiv 

som synliggjorts i och med de senaste decenniernas fokus på mikroperspektivet. Den 

”postmoderna vågen” har, anser jag, börjat rubba den eurocentriska hegemoni som dominerat 

afrikansk historieskrivning under stora delar av 1900-talet. Det som rimligtvis borde bli nästa 

steg är att försöka sammanfoga alla spridda fragment till ett nytt och mer nyanserat 

makroperspektiv som även bygger på lokala afrikanska berättelser, för oavsett hur briljant 

mycket av den västerländska forskningen än är så kan den bara kan ge oss en del av vad som 

är en väldigt fragmenterad helhet. 

Vad Hopkins valt att kalla ”a new type of economic history of Africa” är ett ökat 

fokus på institutionell analys, med andra ord: ”the belief that institutions lie at the heart of 

development problems…” Begreppet institution kan i det här sammanhanget ses som ”the 

rules of the economic game”, och formella organisationer – aktörerna – som företag, politiska 

partier och olika frivilligorganisationer kan betraktas som ”the players who operate the 

system.” Det finns positiva institutioner vars incitamentsstruktur bidrar till ökade 

investeringar och är således av central betydelse för en fortsatt ekonomisk utveckling. 

Närvaron av negativa institutioner kommer däremot att skapa ett klimat kännetecknat av stor 

osäkerhet och risk, t.ex. att din verksamhet blir satt under statlig kontroll eller beslagtagen av 

lokala ”elites”.
39

 

 Den nya form av afrikansk ekonomisk historia som Hopkins vill lyfta fram i sin artikel 

strävar alltså efter att förklara Afrikas nuvarande ”kaotiska” tillstånd genom att analysera det 

institutionella klimatet och den rådande incitamentsstrukturen. Detta, anser jag, är ett steg i 

rätt riktning jämfört med den dogmatiska, neoklassiska skola (idag känd som the Washington 

Consensus) som förespråkade stenhårda budgetåtstramningar, avregleringar, öppnade gränser 

och en ökad frihandel som lösningen på Afrikas ekonomiska stagnation. Resultatet blev de 

omtalade strukturanpassningsprogammen (SAP) som kom att implementeras under 1980-talet 

och som idag knappast har särskilt många aktiva förespråkare. Problemet med en policy som 

försöker komma till rätta med problemen i Afrika genom att helt förlita sig på 

marknadskrafterna är att den befäster det materiella beroendeförhållande som jag anser är 

själva grundproblemet bakom den obalanserade maktstruktur som råder idag. Det är med 

andra ord framför allt västvärldens materiella övertag som leder till att Afrikas historia till 
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stora delar författas av européer vid Europeiska lärosäten. Som Hoogvelt påpekar och som jag 

också diskuterade inledningsvis så kan det postkoloniala samhället ses som en logisk 

konsekvens av och en naturlig del i framväxten av en globalt omfattande kapitalistisk 

ekonomi. Med den utgångspunkten kan jag inte se Washington Consensus på något annat sätt 

än som ett försök till att upprätthålla status quo. Det förhållningssätt som Hopkins lyfter fram 

tycker jag däremot öppnar möjligheter till att bedriva en mer nyanserad debatt. Genom att 

fokusera på institutionernas betydelse så får vi samtidigt ett ökat fokus på det lokala och 

afrikanska. Det är ett steg i rätt riktning, om än inte oproblematiskt, något jag återkommer till 

längre fram. 

 

4.2.1 ”The Reversal of Fortune” 

Hur bör vi då förhålla oss till Afrikas ekonomiska historia enligt den institutionella skolan? 

Hopkins väljer här att lyfta fram vad han väljer att kalla ”The boldest and most 

comprehensive historical argument advanced by the new institutionalists.” Det är en studie av 

Acemoglu, Johnson och Robinson som utgår från det faktum att de flesta länder som 

koloniserades av de europeiska imperierna var relativt rika under 1500-talet – den tidsperiod 

då det europeiska maktövertagandet av i stort sett hela jordklotet tog sin början – men 

uppvisar nu istället enorma skillnader i välstånd och tillväxt; en process de valt att kalla the 

reversal of fortune, och som bör förstås som ”a consequence of the varied character of 

European expansion overseas and the differential effect it had on institutions.” Med andra ord: 

den europeiska expansionen kom att ha en annorlunda inverkan på det institutionella klimatet 

i t.ex. Asien jämfört med det institutionella klimatet i Afrika som därav kom att drabbas av 

svårare ekonomiska problem än någon annan region i världen. Enligt Acemoglu så hade 

européerna större möjligheter att etablera positiva institutioner i den del av världen som var 

relativt glesbefolkad, t.ex. Oceanien och Amerika. De delar av världen som däremot var 

relativt mer utvecklade under 1500-talet, t.ex. Afrika, kunde stå emot den europeiska 

expansionen bättre. I dessa fall kom den europeiska närvaron att bli mindre tongivande och de 

negativa institutionerna blev betydligt mer långlivade. I de regioner där européerna trots allt 

lyckades med att etablera sig och ta kontroll, menar Acemoglu, så kom dock inte utvecklingen 

att gynna tillväxten av positiva och långsiktigt hållbara institutioner utan den europeiska 

närvaron visade sig istället i form av ”colonial rule” som inte var en långsiktigt hållbar 
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lösning utan bidrog snarare till att motarbeta framväxten av positiva, tillväxtfrämjande 

institutioner.
40

 

 Hopkins förhåller sig i stora drag positivt till reversal-of-fortune-hypotesen; att 

fokusera på institutionernas betydelse för Afrikas ekonomiska utveckling kan sannolikt öppna 

upp för en mer interdisciplinär och nyanserad debatt, men hypotesen har fortfarande 

uppenbara brister. Hopkins menar att den historiska forskningen starkt kan bidra till att stärka 

vad han anser vara en i grunden teoretiskt hållbar och välformulerad frågeställning, de bidrag 

som har gjorts när det gäller det historiska perspektivet kommer dock inte från historikerna 

utan från nationalekonomerna. Hopkins har i sin artikel valt att lyfta fram flera kritiska och 

konstruktiva analyser som har haft reversal-of-fortune-hypotesen som sin utgångspunkt.  

Nationalekonomin har, enligt Hopkins, kunnat bidra med två viktiga analyser av the 

reversal of fortune. Bland annat har Olsson påpekat att klumpa ihop alla former av 

kolonialism till en homogen och likriktad period mellan år 1500 fram till 1950-talet döljer det 

faktum att det rådde stora skillnader mellan den tidiga merkantilismen och den senare 

moderna imperialismen; under 1500-talet fanns inte möjligheten att ”välja” mellan positiva 

och negativa institutioner, den möjligheten uppstod först under sent 1800-tal, enligt Olsson. 

Det handlar alltså om två skilda processer som därav gav upphov till två skilda institutionella 

arv. Olssons analys av dessa processer får honom att dra slutsatsen, enligt Hopkins, att den 

tidiga kolonialismen hade en positiv effekt på framväxten av positiva institutioner men hade 

samtidigt en negativ inverkan på utvecklingen av möjligheterna att upprätthålla ett 

demokratiskt och legitimt statsskick. För de regioner som koloniserades senare, dvs. under 

1800-talet enligt Olssons uppdelning, var det snarare tvärt om. Förklaringen ligger i att det tar 

tid att etablera ett heltäckande positivt institutionellt klimat, men samtidigt så kom 

förmodligen den moderna imperialismen att överföra idéer om medborgerliga rättigheter och 

självbestämmande i betydligt snabbare takt än vad som var ursprungstanken:
41

 

 

”According to Olsson, India combines duration with liberal ideals, whereas Africa suffers both from 

its long contact with Europe, which failed to eliminate unproductive institutions, and from the short 

duration of modern colonial rule, which allowed insufficient time to install modern institutions.”
42

  

 

Olssons slutsatser, menar Hopkins, är i stora drag överrensstämmande med Acemoglus, båda 

kommer fram till att kolonialismen som ekonomiskt system ”presided over non-productive 
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institutions” men där Acemoglu menar att kolonialismen befäste utsugarregimer så menar 

Olsson snarare att den moderna kolonialismen inte fick tillräckligt med tid för att montera ner 

och ersätta de negativa institutioner som redan fanns på plats.
43

 Hopkins har dock flertalet 

invändningar mot de argument han väljer att lyfta fram. Bland annat vänder han sig mot den 

”gruppindelning” författarna väljer att göra när de förhåller sig till kolonibegreppet: 

 

”The decision to divide colonies into two categories, one associated with white settlement and termed 

’productive’, and the other termed ’extractive’, is an unexplained retreat from the accepted 

historiography of the subject. It harks back to the distinction drawn by John Stuart Mill between 

advanced colonies inhabited by white settlers and uncivilized colonies inhabited by barbarians … By 

the time modern study of African history began in the 1960s, Mill’s over-simple classification had 

long been replaced by typologies that offered a more accurate representation of the diversity of 

colonial rule.”
44

 

 

En annan invändning Hopkins för fram är författarnas överdrivet komprimerade 

historia som alla deras argument faktiskt bygger på; nämligen att de finner det acceptabelt att 

börja den historiska analysen någon gång kring år 1500 för att sedan raskt kliva in i nutiden 

utan att förhålla sig till de olika interventioner och förändringar som faktiskt ägde rum där 

emellan. Det ger, milt uttryckt, en alldeles för förenklad bild av vad som var en väldigt 

komplex och långsiktig process. Som Hopkins påpekar så var inte koloniala Afrika år 1500 

samma värld som koloniala Afrika år 1900, varken när det gäller i omfattning eller när det 

handlar om ”policy”. Hopkins menar vidare att Olsson visserligen har vissa poänger i att göra 

skillnad på den tidiga merkantilistiska imperialismen och den mer samtida imperialismen men 

detta är inte tillräckligt, det är redan en vedertagen sanning bland historiker att den tidiga 

koloniala eran var allt annat än statisk. Olssons indelning bör således bara betraktas som en 

början på vad som skulle kunna utvecklas till en för framtiden användbar uppdelning. Det är 

även viktigt att poängtera att den institutionella omvandlingen som ägde rum i Afrika inte 

enbart kan betraktas som en reaktion på det koloniala styret som Acemoglu antar, 

förändringen ägde även rum som en konsekvens av afrikanska initiativ och andra exogena 

faktorer. Avslutningsvis varnar Hopkins för att detta ”nya” förhållningssätt till studiet av 

Afrikas historia till stora delar utgår ifrån en förlegad syn på hur den historiska forskningen 

bör förhålla sig till Afrika; vi riskerar att reproducera en bekant historia i en ny lurig 

förklädnad, nämligen historien om ”the rise of the West and the fall of the Rest”. Det är en 
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historieskrivning som är konstruerad av européer och där andra samhällen och kulturers 

bidrag till den ekonomiska utvecklingen har fått väldigt lite utrymme.
45

 En annan problematik 

är definitionen av vad som bör betraktas som positiva institutioner, Hopkins menar att: 

 

”The risk is that … development policy will define ’good’ institutions as those that prevail in the 

country of origin … This thought process carries forward the errors of modernization theory … A 

closely associated mistake is to compare alien societies to a textbook ideal rather than to a functioning 

reality … Universal principles and ideal types will take different forms in different contexts. 

Understanding particular contexts means accepting that there are different routes to development and 

different concepts of what development means.”
46

 

 

 Sammanfattningsvis så tycker jag att det metodologiska tillvägagångssättet, dvs. den 

institutionella analysen, är bra då den lägger större fokus på det lokala. De studier som 

Hopkins presenterar och vill lyfta fram i ljuset ser jag däremot som direkt problematiska. Jag 

anser att ”the reversal of fortune”-hypotesen begår det klassiska misstaget, nämligen att utgå 

från att problemet ligger i att afrikanen misslyckats med att anpassa sig efter den 

västerländska modellen. De utgår precis från det jag varnade för inledningsvis, nämligen att 

de ”rätta” institutionerna likställs med västerländska institutioner. Hopkins noterar visserligen 

denna problematik och han är med rätta också väldigt kritiskt inställd till en sådan historiesyn, 

men lägger samtidigt inte fram några förslag på hur vi skall kunna komma till rätta med 

problemet. Så som jag ser det så lämnar Hopkins artikel allt för många frågor obesvarade för 

att vi med rätta skall kunna tala om The New Economic History of Africa. 

 

5. Slutdiskussion  

Min första slutsats efter att ha analyserat ett urval – om än ett smalt urval – av den senaste 

forskningen om Afrikas ekonomiska historia och koloniala förflutna är att den typen av 

argument som jag har försökt utveckla och tillämpa i den här uppsatsen – dvs. problemen 

kring den eurocentriska diskursens hegemoni och konstruktionen av en eurocentriskt präglad 

historia – inte ges någon nämnvärt stor uppmärksamhet. Med det sagt så menar jag inte att 

problemet har ignorerats, men enligt min uppfattning är det idag väldigt få studier som har 

diskursanalysen som sin utgångspunkt. Som jag upplever situationen så finns det i den senaste 

litteraturen ingen vedertagen uppfattning om huruvida den eurocentriska diskursen är ett 
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verkligt problem eller ej; inom den postkoloniala skolan så finns visserligen tankegångarna 

där, men det handlar då oftast om studier på mikronivå som berör andra typer av frågor som 

t.ex. genusperspektivet. Studier som utgår från ett makroperspektiv – t.ex. Cooper och 

Hopkins – är betydligt vagare på den punkten. Tankegångar kring makt och diskurser får 

väldigt lite utrymme, de ligger snarare dolda under ytan och träder fram först när du läser det 

som står skrivet mellan raderna. En annan intressant slutsats är att det idag inte heller verkar 

finnas någon vedertagen uppfattning om exakt vad vi menar när vi talar om Afrika som 

begrepp. Detta vill jag tolka som ett tecken på att även om den eurocentriska diskursens 

påstådda inflytande över den moderna afrikanska historieskrivningen inte utgör den uttalade 

utgångspunkten för några av de studier jag har tagit del av i den här uppsatsen så har ändå de 

grundläggande tankegångarna bakom den hypotes jag diskuterade inledningsvis haft ett visst 

genomslag; denna vaga begreppsdefinition tolkar jag alltså som ett tecken på en ökad insikt 

om att mycket av tidigare forskning varit snedvriden och därav gett en orättvis och i vissa fall 

direkt felaktig bild av Afrikas historia. Om mina slutsatser åtminstone är någorlunda korrekta 

i sina påståenden så ser jag det som att utvecklingen i alla fall går åt rätt håll, även om jag 

tycker att det är alldeles för få studier – i alla fall på makronivå – som utgår från 

problematiken kring en eurocentrisk diskurs. Ännu saknas ett tydligt erkännande att den 

postkoloniala hypotesen väcker frågor vi inte vet hur vi skall förhålla oss till. I framtiden 

behövs det med andra ord mer forskning som har denna problematik som sin utgångspunkt; 

och för att återkoppla till uppsatsens uttalade syfte så tycker jag att en spännande idé för 

framtiden vore att försöka konstruera ett nytt, postkolonialt makroperspektiv, eftersom denna 

fråga i dagsläget inte är särskilt väl utforskad. 

 Jag tycker inte att de artiklar som jag har analyserat lyckas med att lyfta fram sina 

slutsatser på ett fullt övertygande vis. Även om deras texter har många bra och relevanta 

beröringspunkter så upplever jag det som att deras argumentation och analys indirekt väcker 

frågor som de inte besvarar fullt ut. Delvis beror detta givetvis på att författarna utgått från 

annorlunda problemformuleringar än vad jag har gjort i den här uppsatsen, men samtidigt så 

tycker jag att det är just deras utgångspunkter som är det centrala problemet. Författarna 

strävar båda efter att kritisera vad de anser vara en förlegad syn på Afrikas historia, och om 

detta är deras uttalade målsättning så anser jag att de ställer sig fel typ av frågor. Den 

grundläggande frågan som vi borde ställa oss först av allt är varför det idag är så få artiklar 

som publiceras av afrikanska forskare boende i Afrika? Varför söker vi inte vårt material i 

afrikanska tidsskrifter? Med andra ord: vart finns det afrikanska perspektivet på Afrikas 

historia? Detta upplever jag som en fråga som är ganska nonchalerad, det finns visserligen en 
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spridd medvetenhet om detta faktum men i de artiklar jag har läst så lyfts det i de delar där det 

i alla fall diskuteras inte fram som något centralt problem, utan det träder snarare fram i form 

av pliktskyldiga kommentarer förpassade till periferin. Även detta tror jag skulle vara en 

spännande studie för framtiden och det är dessutom en frågeställning som lämpar sig väldigt 

väl för diskursanalys där en möjlig infallsvinkel skulle kunna vara att undersöka huruvida 

denna ”snedfördelning” går att härleda till den postkoloniala hypotesen. 

 Coopers artikel Possibility and Constraint riktar sin kritik mot den historiska 

forskningsdisciplinens allt för skarpa indelning av det koloniala och det postkoloniala – enligt 

Cooper är det egentligen tveksamt huruvida vi överhuvudtaget borde använda oss av 

konstruktioner som postkolonial, huruvida vi överhuvudtaget borde tala om en postkolonial 

stat – det handlar snarare om en komplex väv av sammanlänkade globala och lokala processer 

som vi inte nödvändigtvis förstår bättre genom att kategorisera dem efter enligt teoretiska 

konstruktioner och scheman. Afrikas koloniala förflutna blir dessutom svårt att förstå ur ett 

makroperspektiv om vi försöker oss på att konstruera ”makroteorier” eftersom den koloniala 

samhällstrukturen inte var en homogen struktur utan skilde sig åt mellan olika nationer och 

territorier. Afrika är, enligt min tolkning av Cooper, inte gångbart som analytiskt begrepp. Jag 

tycker dock att det är oklart vilka förklaringsambitioner Cooper egentligen har med sin 

artikel. På vilket sätt kan ett ”avteoretiserande” av afrikansk historieskrivning bidra till att ge 

oss en mer rättvisande bil av kontinentens koloniala förflutna? Detta är en frågeställning som 

jag tycker bygger på en ganska lös vetenskapsteoretisk grund: hur menar Cooper t.ex. att vi 

skall kunna ”put ourselves in the position of different historical actors?” Dagens forskning om 

Afrika är nära förknippat med postkolonial och postmodern teori och mot denna bakgrund 

skulle jag vilja lyfta fram en tankegång som kan uppfattas som motsägelsefull med tanke på 

vad jag just har diskuterat ovan – dvs. att användningen av epitetet postkolonial riskerar att 

föranleda missvisande generaliseringar – nämligen att dessa två teoribildningar bidrar till att 

skapa en väldigt splittrad bild av en kontinent som jag i många sammanhang tror skulle kunna 

ha mycket att vinna på att samla sig kring en kollektiv identitet; för om det inte finns ett 

samlat Afrika, ett Afrika som talar med en gemensam röst, hur skall de då någonsin kunna 

bemöta de ”sanningar” om just afrikaner som kollektiv grupp som den eurocentriska 

diskursen ständigt frambringar? 

 Den kritik Hopkins lägger fram i sin artikel The New Economic History of Africa 

riktar sig framför allt – i kontrast till Cooper – mot den rådande dominansen av 

undersökningar på mikronivå och vad han benämner som ett skift från ”material to cultural 

considerations”. En vändning som enligt Hopkins inneburit att dagens forskning snarare har 
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tenderat att fokusera på att teoretisera och problematisera nuet än att försöka ge historiska 

förklaringar till Afrikas stagnerande materiella tillväxt och den omfattande fattigdom som 

faktiskt existerar idag. Det Hopkins förespråkar – det han menar med The New Economic 

History of Africa – är alltså att forskningen bör fokusera mer, än vad som är fallet idag, på de 

materiella förutsättningar som ligger till grund för en ökad ekonomisk tillväxt. Den forskning 

som Hopkins vill lyfta fram i sin artikel strävar efter att förstå Afrika och Afrikas koloniala 

förflutna genom att analysera det institutionella klimatet. Detta är dock, anser jag, ett riskfyllt 

projekt och risken ligger just i att det som jag har försökt argumentera mot genom hela den 

här uppsatsen, nämligen att de ”rätta” institutionerna definieras utifrån en västerländsk 

kontext. En given fråga att ställa sig blir då hur Hopkins, som aktivt förespråkar den 

institutionella analysen, väljer att förhålla sig till denna uppenbara problematik? Jag tycker 

dessvärre att han är ganska otydlig. De studier som har tillämpat liknande metoder som dem 

som Hopkins förespråkar – och som han faktiskt väljer att lyfta fram som förebilder – får ta 

emot ganska hård kritik av Hopkins, och jag tycker att han har rätt i sak när han kritiserar 

deras uppenbart eurocentriska förhållningssätt till kolonialismens historia, men detta gör han 

utan att ge någon övertygande förklaring till hur vi skall komma runt problemet. Jag tror att 

om vi i framtiden skall kunna förlita oss på den institutionella analysen som ett verktyg att 

använda för att bättre förstå Afrika så krävs det att vi samtidigt klargör vad vi menar när vi 

talar om ”institutioner”; att vi låter dem träda fram mot bakgrund av sin egen ”lokala” historia 

och kulturella kontext, och att vi inte enbart bygger vår analys på vad den eurocentriska 

diskursen definierar som ”universella” principer. 

Jag talade inledningsvis om diskurser som informella regelverk som sätter upp 

gränserna för vad som uppfattas som objektiv sanning, och som uppsatsens titel antyder så 

menar jag att det i dagsläget är den eurocentriska diskursens näst intill hegemoniska ställning 

som är det största hindret på vägen mot en mer nyanserad afrikansk historieskrivning. Enligt 

Foucault så är det när det uppstår obalanser i den av diskursen formerade maktstrukturen som 

det sker en produktion av kunskap om vad vi med postkolonial terminologi kan kalla för ”den 

andre”. Den eurocentriska diskursen ser alltså inte bara västerländska ideal som sanna ideal, 

utan den konstruerar även en social verklighet där ”den andre” – i det här fallet afrikanen – 

automatiskt tilldelas attribut som primitiv och bakåtsträvande. Det är i detta sammanhang 

viktigt att poängtera att det inte handlar om några ”medvetna” ställningsstaganden utan det är 

framför allt ett strukturellt problem som vi bara kan komma till rätta med om vi är villiga att 

erkänna att ”lösningen” på Afrikas många problem inte enbart kan bygga på västerländska 

modeller och västerländskt tänkande. 
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Den postmoderna vågen kan ses som ett försökt till att lösgöra den 

samhällsvetenskapliga forskningen från de hegemoniska maktstrukturer jag har försökt belysa 

och kritisera i den här uppsatsen, vilket också är i paritet med uppsatsens syfte, men jag 

instämmer samtidigt med Hopkins som menar att denna fragmenterade historieskrivning till 

viss del har trängt undan en mer makrobetonad historia; och det är i detta sammanhang som 

jag tycker att min uppsats belyser infallsvinklar som i dagsläget tenderar att hamna i 

skymundan. Till skillnad från både Cooper och Hopkins så ser jag ingen motsättning mellan 

ett ökat ”teoretiserande” och en mer ”sann” historieskrivning, och till skillnad från många 

postmoderna skolbildningar ser jag ingen motsättning mellan makrobetonade studier och 

strävan att bryta sönder hegemoniska, koloniala maktstrukturer. Jag anser således att det finns 

ett behov av att konstruera ett mer modernt makroperspektiv på den globala ekonomin som tar 

hänsyn till de framsteg och ”upptäckter” som gjorts inom postkoloniala och andra 

postmoderna idériktningar. Det som jag alltså anser att vi bör eftersträva är i det här 

sammanhanget inte att försöka konstruera deterministiska förklaringsmodeller, speciellt inte 

på makronivå; utan snarare att försöka konstruera en historieskrivning som erkänner 

nödvändigheten av ett flertal diversifierade utgångspunkter och perspektiv på den globala 

ekonomin, endast då tror jag att det är möjligt att bryta den eurocentriska diskursens 

hegemoni.   
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