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Den här studien analyserar Lauren Southerns dokumentärfilm Farmlands, som skildrar 

konflikten mellan vita och mörkhyade om äganderätten till mark i Sydafrika. Vi analyserar 

Farmlands utifrån dess språkliga och visuella representationer av den vita respektive 

mörkhyade befolkningen. Filmen är producerad med hjälp av folkfinansiering (crowdfunding) 

och distribuerad på Youtube. Syftet är att undersöka vilka diskursiva medel som används och 

vad dessa har för konsekvens för hur de två grupperna framställs. För att undersöka detta har 

fyra sekvenser ur filmen valts ut och analyserats med kritisk diskursanalys (CDA) med 

multimodala inslag som teori och metod. Utöver CDA används teorier gällande 

dokumentärfilmens logik och förhållande till sanning och verkligheten.  

 

Resultatet av analysen visar att Farmlands diskursivt driver ett tydligt vi och de-narrativ som 

framställer den vita gruppen i rollen som offer och den mörkhyade gruppen som förövare. 

Filmen erbjuder tittaren en empatisk och personlig relation till de vita individerna medan de 

mörkhyade diskursivt avpersonifieras och distanseras. 
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This study analyses Lauren Southern’s crowdfunded doumentary Farmlands, which depicts 

the ongoing land disputes between the black and white population of South Africa. The 

analysis focuses on the various representations of the white and black population in South 

Africa. The production of the documentary was made possible with the help of crowdfunding 

before it was published on Youtube. The purpose of this study is to identify which discoursive 

tools Southern utilizes and how those tools shape the representations of the white and black 

population of South Africa. In order to do this we selected four sequences from the 

documentary which we then analyzed using critical discourse analysis (CDA) with 

multimodal features as both the method and theory. In addition to CDA, we also used theories 

of documentary logic and the relationship documentary film has with the concept of truth and 

reality.  

 

The result of the analysis shows that Farmlands discoursively enforces a we and them 

narrative which paints the white population as the victims and the black population as the 

perpetrators. The documentary offers the viewer an emphatic personal relationship with the 

white individuals seen in the documentary, while the black people in the documentary are, 

through Southern’s use of discoursive tools, dehumanized and made difficult to relate to.   
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1. Inledning 

I dagens medielandskap har folkfinansierad journalistik (crowdfunded journalism) vuxit fram 

som ett nytt finansieringsalternativ (Hunter, 2015; Porlezza & Splendore, 2016; SOU 

2016:30). Fenomenet har väckt diskussioner kring huruvida de journalistiska 

grundvärderingarna, objektivitet och opartiskhet, är förenliga med folkfinansiering eftersom 

journalisten då står i direkt beroendeställning till sin publik (Hunter, 2015; Jian & Usher, 

2014; Porlezza & Splendore, 2016). Med ny teknik och internets spridningskraft finns nu 

möjligheten för åsiktsgrupper att med enkla medel finansiera, producera och sprida sina egna 

dokumentärfilmer, även de som till ytan liknar traditionellt producerade dokumentärfilmer, 

men som inte genomgått någon form av granskningsprocess eller följer journalistiska 

riktlinjer (Sørensen, 2012). På grund av detta uppenbarar sig en risk inom folkfinansierad 

dokumentärfilm för reproducering av problematiska representationer av händelser och 

folkgrupper. I och med dokumentärfilmens effektiva argumentation och anknytning till en 

diskurs som uppfattas som objektiv och sanningssägande skulle den här typen av 

dokumentärfilm eventuellt kunna driva på fördomar och på så sätt bli problematisk i ett 

samhällsperspektiv (Nichols, 1991). Att så skulle vara fallet är naturligtvis ingen självklarhet, 

men risken existerar likväl (Sørensen, 2012). Traditionell finansiering är förvisso ingen 

garanti för en fördomsfri dokumentärfilmsprodukt, men avsaknaden av granskningsprocesser 

och etiska riktlinjer ökar sannolikheten för att problematiska representationer kan förekomma 

inom folkfinansierade dokumentärfilm (ibid).  

 

I vår uppsats ämnade vi undersöka hur dokumentärfilm kan användas i syfte att framställa 

subjektiva representationer som objektiva sanningar. Materialet för denna studie är den 

folkfinansierade dokumentärfilmen Farmlands (2018), som handlar om konfliktförhållandet 

som uppstått mellan den vita och mörkhyade befolkningen i Sydafrika till följd av apartheids 

upplösning. Filmen är producerad av den kanadensiska mediepersonligheten och 

högerpolitiska aktivisten Lauren Southern. Valet av dokumentärfilm föll på Southerns film då 

hon har varit politiskt aktiv långt ut på ytterkanten, vilket potientiellt kan skapa en 

intressekonflikt. Hennes objektivitet riskerar eventuellt att bli bristfällig till följd av hennes 

egen politiska åskådning. Med detta, och internets spridningskraft i åtanke, kan 

dokumentärfilmen möjligtvis bli problematisk om Southerns egna representationer av 

Sydafrikas vita minoritet och mörkhyade majoritet som medverkar i dokumentärfilmen 
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uppfattas som objektiv sanning genom dokumentärgenrens legitimerande effekt som 

associeras med journalistiska grundvärderingar (Nichols, 1991). För att undersöka om 

Southerns representationer påverkas av dolda ideologier använde vi oss av en kritisk 

diskursanalys (CDA) med multimodala inslag, då vi med hjälp av den analysmetoden kunde 

undersöka diskursen kring folkgrupperna både lingvistiskt och visuellt (Machin & Mayr, 

2012). 

1.1. Bakgrund 

I det här avsnittet beskriver vi folkfinansiering och folkfinansierad dokumentärfilm samt 

kontextualiserar dokumentären Farmlands genom att förklara Lauren Southerns förhållande 

till alt-höger-rörelsen, och bakgrunden till den konflikt i Sydafrika som filmen skildrar. 

1.1.1. Folkfinansiering (crowdfunding) 

Konceptet att ett stort antal människor donerar små summor till ett stort projekt som en 

enskild entreprenör inte skulle ha råd att finansiera existerade långt innan internets 

genombrott (Jian & Usher, 2014). Ett vanligt exempel är insamlingar till välgörande ändamål 

(ibid). Men nu har internet möjliggjort och populariserat en annan sorts mikrofinansiering. 

Folkfinansiering (crowdfunding på engelska) är en relativt ny typ av gräsrotsfinansiering över 

internet som tillåter entreprenörer att söka ekonomiskt kapital för sina projekt genom små 

individuella donationer från en stor grupp människor (Mollick, 2014). Denna variant av 

mikrofinansiering erbjuder en omväg till möjliggörandet och verkställandet av idéer och 

produkter utan traditionell finansiering och riskkapitalinvestering (Mollick 2014; Sørensen, 

2012). Konceptet har populariserats av hemsidor som bland andra Kickstarter, Indiegogo, 

Sponsume, Crowdfunder och Pledgie (Sørensen, 2012). Mollicks definition av 

folkfinansiering lyder  

 

”[...] Crowdfunding refers to the efforts by entrepreneurial individuals and groups – 

cultural, social, and for-profit – to fund their ventures by drawing on relatively small 

contributions from a relatively large number of individuals using the internet, without 

standard financial intermediaries.” (Mollick, 2014: 2). 
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Den globala folkfinansieringsmarknadens totala värde under 2018 var 87 miljoner kronor 

(Statista, 2018). Folkfinansierad dokumentärfilm ingår bland annat i denna marknad. 

 

1.1.2. Folkfinansierad dokumentärfilm 

Folkfinansierad dokumentärfilm och dokumentärfilm distribuerad på internet är relativt nya 

fenomen. Trots att internetbaserad folkfinansiering är så pass nytt har företeelsen blivit ett 

reellt finansieringsalternativ för särskilda typer av dokumentärfilmer, som utmanar 

traditionella finansieringsmetoder (O’Flynn, 2014). Genom att förlita sig på en social 

gruppgemenskap för finansiering och distribution låter dessa typer av dokumentärfilmer 

gemenskapen styra valet av ämne. Sponsorerna finansierar alltså inte enbart filmen, utan även 

dess intressen (ibid). Detta kan leda till att internetdokumentärers producenter och agendor 

inte alltid är uppenbara samtidigt som filmernas fakta och utsagor är omöjliga att verifiera 

(ibid). Dagens medielandskap har påverkat dokumentärfilmens produktionsprocess, format 

och innehåll. Sociala medier och folkfinansiering har givit upphov till en miljö där publiken 

får möjlighet att ta sig an rollen som deltagande medarbetare i skapandeprocessen (ibid). 

 

Dokumentärer som är traditionellt producerade är beställda eller framställda av tv-kanaler, 

mediebolag eller public service-företag. Exekutiva producenter och ansvariga utgivare har 

anledning att försäkra sig om att pressetiska riktlinjer och journalistiska värden som 

objektivitet och opartiskhet genomsyrar produktionerna (Sørensen, 2012). I Lauren Southerns 

hemland Kanada reglerar och kvalitetskontrollerar exempelvis statliga Canadian Radio-

television and Telecommunications Commission (CRTC) allt tv-sänt material (CRTC, 2018). 

På internet finns däremot inga sådana etiska riktlinjer, kontroller eller ansvariga utgivare; 

bakom en folkfinansierad dokumentärfilm står filmskaparen själv som exekutiv producent 

(Sørensen, 2012). Detta resulterar i att dokumentärer med alternativa ståndpunkter, felaktig 

information och exempelvis konspirationsteoretiskt innehåll, som inte följer pressetiska 

riktlinjer och får möjlighet att sändas via traditionella mediekanaler, istället kan få spridning 

på internet (ibid). Denna marknad, fri från public services alla krav, har bland annat upptäckts 

av personer som är förknippade med internets mer högerpolitiska sidor (ibid). 
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1.1.3. Alt-högern 

Rörelsen, som senare skulle komma att kallas ”the alt-right”, började få medial 

uppmärksamhet under presidentvalet 2016 när Hillary Clinton fördömde, ”...a new Internet 

age right-wing movement as part of Trump’s ‘basket of deplorables’...” (Nagle, 2017: 1). 

Rörelsen vilken kommentarerna var riktade mot slöt fort leden och började fira den 

uppmärksamheten de hade givits, vilket sågs som en seger, med internet-memes och 

förlöjliganden av Clintons kommentar (Nagle, 2017). 

 

Efter att Donald Trump sedermera stod som vinnare efter det amerikanska presidentvalet 

2016 var rörelsen ett hett ämne och många nyhetskällor var benägna att ta reda på mer om 

rörelsen vars kultur hade spridit sig från ett avlägset hörn på internetforumet Reddit till 

mainstream internetkultur. Namnet som till slut gavs till denna blandning av olika 

högerextrema aktörer var ”alt-right” (Nagle, 2017). En mer strikt definition av termen 

används för att bara innefatta rörelsens kärna, en ny grupp av vita separatister och vita 

nationaliströrelser. Denna falang av rörelsen exemplifieras av högerextrema aktörer som 

Richard Spencer som har uppmanat till bildandet av en nordamerikansk stat med enbart vita 

residenter och bildandet av ett pan-nationalistiskt kejsarrike som till viss mån skulle baseras 

på det romerska kejsarriket (ibid). 

  

Alt-högern (the alt-right) ägnar sig åt frågor som berör IQ ur ett rasbiologiskt perspektiv, 

europeisk demografi, förfallet av civilisationer, kulturellt förfall, kulturell marxism, 

förnekandet av, eller argumentationen mot, allas lika värde, och islamisering. Deras största 

uppdrag är dock att skapa ett alternativ för det amerikanska konservativa etablissemanget 

(Nagle, 2017). Alt-högern menar på att det konservativa etablissemanget inte längre 

värdesätter typiskt amerikanska konservativa grundpelare längre. De menar även att det 

konservativa partiet har bedragit den vita rasen för den icke-vita invandraren (ibid). Personer 

som säger sig representera Daily Stormer, en nazistisk hemsida, har uttryckt att alt-högerns 

kärnkoncept, som allt annat baseras på, är att den vita rasen just nu genom immigration till 

övervägande vita länder utsätts för en utrotning. Denna påstådda utrotning möjliggjordes 

genom en skadlig liberal politik som baseras på vitt självhat. Den judiska eliten sägs vara den 

drivande kraften bakom denna utrotning (Hawley, 2017: 141).  
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1.1.4. Alt-lite 

När begreppet ”alt-höger” först dök upp användes begreppet för att beskriva alla som lutade åt 

höger politiskt men som samtidigt inte litade på det amerikanska konservativa 

etablissemanget. Den här breda inramningen innebar att allt från libertärer till vit makt-

anhängare hamnade under samma flagga (Hawley, 2017: 139). Inte långt efter att alt-högern 

hade myntats blev det alltmer uppenbart att alt-högern bara var en behållare med vilken vit 

makt-följare kunde sprida sin ideologi. Denna form av entrism blev mer och mer 

framträdande när Richard Spencer, alt-högerns informelle ledare, startade alt-högerns första 

hemsida. På hemsidan lades det stort fokus på rasrelaterade frågor (ibid). Detta var, till viss 

del, startskottet på alt-liten då många av de som tidigare klassificerats som alt-höger på grund 

av deras inställning till det konservativa politiska etablissemanget inte kunde hålla med om 

den tungt rasfixerade politiken som Spencer förespråkar (Hawley, 2017, s. 139 f). 

  

Trots de sprickor som uppstod i rörelsen, till följd av Spencers hemsida, anslöt många till 

rörelsen på grund av att begreppet, och inte rörelsen i sig, ökade i popularitet. Många av de 

som anslöt sig tror inte heller på Spencers idéer om en enbart vit stat (Hawley, 2017: 140) 

Spencer är dock bara rörelsens informelle ledare, alt-högern har ingen riktig ledare som kan 

definiera vad rörelsen tror på och inte tror på eller vad rörelsen är och inte är. Rörelsen svarar 

inte till någon högsta person som dikterar vilka frågor som är viktiga och inte. Det är denna 

avsaknad av en konventionell ledare som möjliggör att rörelsen kan utvecklas i flera olika 

riktningar. Den ökade populariteten alt-högern såg fick rörelsen att till viss mån återgå till den 

mer breda definitionen där det handlade mer om personens skepticism till det konservativa 

etablissemanget snarare än tron på en vit stat. Kärnan av alt-högern, som tror på den vita 

människans överlägsenhet och skapandet av en vit stat i Nordamerika, debatterade hur man 

skulle behandla dessa personer som själva kallade sig alt-höger utan att helt tro på den 

raspolitik och antisemitiska retorik som finns i alt-högers kärna (ibid). 

 

Många av dem som sökte sig till alt-högern gjorde det då de såg det som ett svar på politisk 

korrekthet, samma personer menar på att rörelsen inte har något med ras att göra utan enbart 

är ett resultat av människors trötthet på politisk korrekthet (Hawley, 2017: 141). Alt-lite är 

alltså en lättversion av alt-högern där man delar tron på en överlägsen västerländsk kultur men 

inte tron på en överlägsen vit ras. Inom alt-lite handlar det mer om att foga sig efter 
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västerländsk kultur och värderingar snarare än hur du ser ut. Alt-lite är inte heller övertygade 

om att den judiska eliten kontrollerar världen, till skillnad den från mer radikala alt-högern 

(Hawley, 2017). Lauren Southern, en politisk aktivist och självutnämnd journalist, har ofta 

drivit frågor som är viktiga för både alt-högern och dess mindre extrema bihang alt-lite (ibid). 

1.1.5. Lauren Southern 

Southern, född 1995, var redan känd sedan 2015, på grund av sin anställning på det 

kanadensiska medieföretaget Rebel media, inom alt-högern, som är transparenta med sin 

högerpolitiska ståndpunkt (Nagle, 2017). Hennes kändisskap i de alternativa kretsarna blev 

dock ännu större efter att hon besökte ett event som heter ”SlutWalk” där hon valde att klä sig 

i en tröja som det stod, ”There Is No Rape Culture In The West” (Nagle, 2017: 47). Southern 

har också gjort framträdanden i mainstream-media, bland annat på Sky News där hennes 

sändning bröts då hon sade följande, 

 

”I don’t know why legal migration even exists any more. I could just put on some 

bronzer, get on a dingy boat and show up on the border of Sicily or the beaches of Sicily 

with a Koran in hand and be accepted as an immigrant. Or go across the border with 

caracas and be accepted as an immigrant” (Nagle, 2017: 47). 

  

Southern har på sin YouTube-kanal talat om ”The Great Replacement”, vilket är en teori hon 

själv tror på, vilken kretsar kring att vita människor i väst blir ersatta av migranter. Eller som 

Southern själv formulerade det, ”You’ve got one group of people and in the span of a 

generation you’ve got another group of people.” (Southern, 2018). Southern vars farföräldrar 

fick fly undan Nazisterna menar på att muslimer är att beskylla för förintelsen vilket hon har 

en lång utläggning om i sin bok (citerad av Hope Not Hate, 2018) Barbarians: How Baby 

Boomers, Immigrants, and Islam Screwed My Generation där hon skriver följande,           

  

”As far as I’m concerned, Hitler was just a SJW who happened to get freaky amounts of 

power and actually implement his #KillAllJews (the predecessor to #KillAllMen) 

worldview. Basically, if Hitler were writing today, he could’ve avoided all the verbiage 
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in Mein Kampf and just complained about ”Jew-splaining” on Tumblr and the message 

would be the same. 

 

Oh, and another problem I have with Hitler? He fawned over Muslims more 

sycophantically than Justin Trudeau. Bibi Netanyahu was right to point out that Hitler 

decided on the Holocaust partly because Middle Eastern Muslims told him they didn’t 

want Jews expelled into the region.” (Hope Not Hate, 2018). 

 

Southern kallas ofta alt-lite men delar tron på the great replacement vilket är kärnan i alt-

högern enligt rörelsens mer radikala medlemmar (Hawley. 2017).  

 

Southern har inte bara gjort uttalanden utan hon har även gjort om sina ord till handlingar då 

hon har gjort en kort sejour som politisk aktivist då hon deltog i ”Defend Europe”-uppdraget 

som stoppade icke-statliga organisationer från att rädda migranter från norra Afrika som 

försökte korsa Medelhavet. I en Periscope-video som hon spelade in under den första 

blockaden av flyktingbåtarna sade hon, ”...if the politicians won’t stop the boats, we’ll stop 

the boats!” (Hope Not Hate, 2018). Southern har inte bara verkat nära norra Afrika utan hon 

har även verkat i Sydafrika där hon producerade dokumentärfilmen Farmlands vilken är 

analysmaterialet som står till grund för vår studie. 

1.1.6. Sydafrika och apartheid 

Holländarna, som senare skulle bli det folkslag som vi idag kallar ”boer” och sedermera 

”afrikander”, nådde södra Afrika under 1600-talet (Odén, 1988: 12). Efter att ha anlänt i 

regionen ämnade boerna expandera sitt område. Dessa expansionsambitioner resulterade i att 

boerna hamnade i konflikt med infödda folkslag som till exempel zulu- och bantufolken. Efter 

en tid av stridigheter stod boerna som segrare, zulufolket var besegrat, och boerna kunde slå 

sig ned i regionen Transvaal och Natal (Odén, 1988: 17) Mfekane, ”krossandets tid” på zulu, 

innebar att många områden i södra Afrika blev relativt folktomma. Transvaal var ett av dessa 

områden och efter att boerna hade slagit sig ner där återvände bantufolket. Bantufolket blev 

snabbt varse att boerna hade etablerat sig i området och stammen blev intvingade i slaveri 

(Odén, 1988: 16f). 
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Boerbefolkningen ökade markant under mitten av 1800-talet. Transvaal, området boerna hade 

stridit för, utropades till en självständig republik, den Sydafrikanska Republiken. Demografin 

i republiken utgjordes till störst del av boer och bantufolk. De afrikaner som levde i 

republiken användes som slavar. I syfte att kontrollera den afrikanska befolkningen skapade 

republikens boerledning speciella reservat och passlagar (Odén, 1988: 18). Segregation var 

något som boerbefolkningen skulle komma att förfina under 1900-talet med apartheid. 

 

Apartheid var ett hegemoniskt och diskriminerande samhällssystem av regleringar som delade 

in den sydafrikanska populationen i olika ras- och etnicitetsbaserade kategorier och 

subkategorier i syfte att gynna den vita minoriteten och beröva icke-vita på makt och 

rättigheter (Henrard, 2003). Systemet togs i bruk efter att Nationalistpartiet kom till makten 

1948 (Henrard, 2003: 37). Genom lagar och policys segregerades landet socialt, politiskt och 

geografiskt. Baserat på hudfärg blev människor tvungna att bo i separata områden med egen 

sjukvård och särskilda skolor, och förbjöds att bruka ting som var avsedda för andra 

raskategorier (ibid). Intima relationer och giftermål mellan individer från olika raskategorier 

var även straffbart (Act 72, 1985:1 ff). År 1994 hölls det första politiska valet då människor i 

alla raskategorier hade rösträtt, och den första demokratiska konstitutionen författades 

(Henrard, 2003). Idag befinner sig Sydafrika i den långsamma processen att återhämta sig från 

decennier av apartheid och sekler av rasdiskriminering, förtryck och segregering, som har 

ärrat landet djupt. Det råder fortfarande sociala och politiska spänningar mellan folkgrupper i 

samhället, och oenighet om äganderätten till landområden (ibid). 

 

Det är den här konfliktladdade situationen Lauren Southern skildrar när hon i sin 

dokumentärfilm Farmlands reser till Sydafrika. Mot bakgrund av Southerns politiska och 

mediala roll inom alt-lite-rörelsen, folkfinansierad dokumentärfilms problematiska 

förhållningssätt till journalistiska värden och Farmlands (2018) nästan två miljoner visningar 

på Youtube är Farmlands representationer av folkgrupper relevanta att undersöka (Hunter, 

2015; Jian & Usher, 2014; Nichols, 1991; Porlezza & Splendore, 2016). Eftersom en ansenlig 

mängd människor har sett och kan se den ogranskade dokumentärfilmen, som på grund av sitt 

sanningssägande format tillåter tittarna att absorbera innehållet utan att nödvändigtvis bruka 
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ett kritiskt förhållningssätt, blir filmens representationer av folkgrupper ur ett samhälleligt 

perspektiv relevanta att studera. 

 

2. Syfte och frågeställningar 

2.1. Syfte 

Syftet är att undersöka hur den vita minoriteten respektive den mörkhyade majoriteten 

representeras i Farmlands. Vi har undersökt dokumentärfilmen diskursivt utifrån metoden 

kritisk diskursanalys, med multimodala inslag. Mer specifikt har vi undersökt 

dokumentärfilmen med hjälp av analysverktygen överlexikalisering, utelämning, strukturella 

motsättningar, lexikala val, attribut och metaforer.  

 

2.1.1. Frågeställningar 

Vilka diskursiva medel används i redogörandet av de två grupperna i den aktuella konflikten? 

Hur används dessa och vad får de för konsekvens för hur grupperna framställs? 

 

3. Tidigare forskning 

I det här kapitlet presenterar vi forskning kring hur dokumentärfilm representerar 

verkligheten, folkfinansierad journalistik och slutligen vårt bidrag till forskningsområdet.  

3.1. Dokumentärfilmens verklighet 

Inom dokumentärfilmsforskning är Bill Nichols (1991) teorier om dokumentärfilmslogik, 

discourses of sobriety och modes of representation ständigt återkommande (Butchart, 2006; 

Godmilow & Shapiro, 1997; Nash, 2012; O’Flynn, 2014; Suhr & Willerslev, 2012; Walker, 

2007; Zeng, 2017). Dessa teorier förklarar dokumentärfilmens struktur, hur den systematiskt 

argumenterar för och motiverar sin ståndpunkt, och hur verkligheten representeras, vilket vi 

kommer att förklara djupare i nästa kapitel, Teori. 
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Enligt Landesman (2008) råder diskussioner inom forskningsområdet som centrerar kring 

dokumentärfilmens trovärdighet och förhållande till verkligheten i den digitala 

manipulationens tidsålder. Landesman (2008) beskriver att konsensus råder om att den 

digitala teknologins utveckling gradvis förändrar dokumentärens format, hur den filmas, 

redigeras och framställs. Men på vilka sätt estetiken i förlängningen kan bryta mot 

dokumentärens grundläggande traditioner behöver ännu undersökas (ibid). En stor del av 

dagens forskning ämnar undersöka vilken inverkan digitaliseringen och det nya 

medielandskapet kommer att ha på dokumentärfilmens förhållande till sanning, och 

förhållandet mellan bild och verklighet (ibid).  

3.2. Folkfinansierad journalistik 

Förändringarna i medielandskapet har under de senaste åren lett till en kris för de traditionella 

mediebolagen (Hunter, 2015; SOU 2016:30). Ur situationen med budgetnedskärningar och 

nya mediekanaler och villkor att förhålla sig till har folkfinansierad journalistik framträtt som 

en alternativ finansieringsmöjlighet (Hunter, 2015; Porlezza & Splendore, 2016). Idéen 

bakom folkfinansierad journalistik (även kallad entrepreneurial journalism) bygger på att 

människor sponsrar de nyhetsinslag och ämnen de tycker är viktiga och som ska undersökas 

och publiceras. På så sätt kan folkfinansierade journalister få resurser att rapportera och 

uppmärksamma ämnen och orättvisor i samhället som annars inte får utrymme i de 

traditionella nyhetsmedierna (ibid). Det här fenomenet innebär ett maktskifte från 

journalisterna till publiken, som får inflytande över nyhetsrapporteringen och nyhetsagendan 

(Hunter, 2015; Jian & Usher, 2014). Journalisterna delar alltså den traditionella rollen som 

gatekeeper med sin publik (ibid). 

 

På grund av fenomenets novitet är forskningen om folkfinansierad journalistik begränsad. 

Men forskningen som genomförts har utsatt fenomenet för kritik (Hunter, 2015; Jian & Usher, 

2014; Porlezza & Splendore, 2016). Gemensamma beröringspunkter hos kritiken är den 

folkfinansierade journalistikens förhållningssätt till de journalistiska värdena, och normerna 

kring, objektivitet, opartiskhet och autonomi (Hunter, 2015). Traditionellt sett har journalisten 

i sig inte varit delaktiga i ett nyhetsmediums ekonomiska angelägenheter, utan fokuserat på 

det journalistiska arbetet (Hunter, 2015; 274 ff). Inom folkfinansierad journalistik blir 

journalisten däremot omedelbart delaktig i ekonomin eftersom det journalistiska innehållet 

dikteras av publikens donationer (ibid). Denna aspekt har väckt pressetiska diskussioner kring 
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huruvida journalister har möjlighet att vara självständiga och opartiska när de svarar till sin 

direkt försörjande publik och samtidigt behöver locka till sig sponsorer (ibid). I den här typen 

av journalistik suddas gränserna mellan olika yrkesroller ut; en person kan ofta vara utgivare, 

journalist och ansvarig för att samla in resurser samtidigt (Porlezza & Splendore, 2016). Hur 

samma person ska sköta de vitt skilda uppgifterna och på samma gång behålla ett kritiskt, 

objektivt och opartiskt förhållningssätt i sitt journalistiska arbete förefaller problematiskt 

(Hunter, 2015; Porlezza & Splendore, 2016). 

 

Även faktumet att enskilda individer eller organisationer med tillgång till större ekonomiska 

resurser genom sina donationer i större utsträckning kan styra vilka nyheter som publiceras 

och diktera nyhetsagendan sätter journalisten i ett moraliskt dilemma (Hunter, 2015). Den 

folkfinansierade nyhetshemsidan Spot.us försökte begränsa enskilda donatorers påverkan 

genom att införa regeln att en sponsors bidrag maximalt fick motsvara 20 % av en 

nyhetsstorys sammanlagda donationer (Hunter, 2015). Men andra 

folkfinansieringsplattformar, som Kickstarter och Indigogo, som inte enbart fokuserar på 

journalistik, saknar sådana regleringar. 

 

Folkfinansierad journalistik ställer alltså höga krav på den enskilda journalistens förmåga att 

navigera mellan känslan av ansvar att producera samhällsrelevant innehåll som attraherar och 

tillfredsställer sponsorer, och samtidigt behålla sin journalistiska självständighet, objektivitet, 

opartiskhet och ansvarsskyldighet. Traditionell finansiering garanterar inte nödvändigtvis en 

objektiv journalistisk produkt, men den folkfinansierade journalistiken kan eventuellt riskera 

att sakna det sanningssägande element som journalistik ofta tillskrivs, på grund av att den är 

direkt beroende av sin publik på ett annat sätt (Hunter, 2015). I och med formatet löper den 

folkfinansierade journalistiken även risk att bli en popularitetstävling där journalisten blir 

tvungen att välja innehåll som människor helst vill bidra till, medan viktiga men impopulära 

nyheter förbises (ibid). I stora drag erbjuder folkfinansierad journalistik vad folket vill ha, 

snarare än vad folket behöver. 

3.3. Vårt bidrag 

Folkfinansierad dokumentärfilm är ett så pass nytt fenomen att tillräcklig forskning saknas 

inom området (O’Flynn, 2014; Sørensen, 2012). Folkfinansierad journalistik i sig är ett 
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relativt nytt fenomen vars alla problematiska aspekter ännu inte fullt utrönats (Hunter, 2015; 

Jian & Usher, 2014; Porlezza & Splendore, 2016). Detta i kombination med den objektiva 

status som tillskrivs dokumentärfilm, utan något nödvändigtvis kritiskt förhållningssätt från 

publikens sida, utgör därför ett relevant forskningsområde (Nichols, 1991). Eftersom 

forskningen som genomförts om folkfinansierad journalistik visat att journalistiska 

värderingar som objektivitet, opartiskhet och autonomi enkelt kan äventyras, i kombination 

med dokumentärfilmens traditionella status som sanningssägande och objektiv, blir specifikt 

folkfinansierad dokumentärfilm högst relevant att analysera kritiskt (Hunter, 2015; Porlezza 

& Splendore, 2016). Genom publikens ökade inflytande över innehållet kan en 

folkfinansierad dokumentärfilm komma att framställa en grupps subjektiva åsikt som objektiv 

sanning, paketerad på ett sätt som tittare är vana att relativt okritiskt ta till sig (Sørensen, 

2012). Utöver denna faktor ökar Farmlands aktualitet relevansen att kritiskt analysera den.  

4. Teori 

I det här kapitlet beskriver vi teorier om dokumentärfilm, sanning i dokumentärfilm och 

kritisk diskursanalys, vilken är teorin vi huvudsakligen kommer att använda oss av i analysen 

av Farmlands. 

 

4.1. Sanning och etik i dokumentärfilm 

Nutida debatter kring etik inom dokumentärfilm handlar för det mesta om individens 

rättigheter. Ämnet etik kommer på tal i debatten kring dokumentärer när filmskaparens egna 

uttrycksfrihet korsas med någons rätt att inte behöva bli föremål för förtal, rätt till information 

och rätt till ett privatliv (Butchart, 2006). Tre huvudsakliga etiska problem uppstår. Det första 

problemet uppstår då trots att filmskaparen har rätt att uttrycka sig hur hen vill och har rätt till 

konstnärlig frihet, menar mediekritiker på att deltagarens representation måste skyddas i 

filmskapandet. I det här avseendet kretsar etiken kring hur mycket filmskaparen upplyser den 

potentiella deltagaren om dokumentärens syfte innan den potentiella deltagaren ger sitt 

medgivande (Butchart, 2006). Det andra etiska problemet uppstår då filmskaparen har rätten 

att representera den som deltar i dokumentären. Problemet har sitt ursprung i att publiken har 

rätt att veta om dokumentären representerar det den påstår sig representera. Trots att 

allmänhetens förväntningar på en dokumentärfilm formas av journalistikens värderingar 

gällande rättvishet och integritet är flera kritiska teoretiker överens om att dokumentärfilm 
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inte är journalistik (ibid). Det kvarstår dock en ovillighet bland vissa forskarkretsar att 

erkänna den övertalningskraft som det positivistiska förhållningssättet, bland annat 

dokumentärer idkar, har över sin publik. Det tredje problemet grundar sig i objektivitet då 

många tillskriver dokumentären denna egenskap på grund av dess journalistiska 

konnotationer. Etikdiskursen kring problemet ämnar underminera den neutralitet många 

tillskriver dokumentären på grund av den journalistiska diskursen som ofta används i 

dokumentärer (ibid).  

 

Vad som är sanning i en dokumentär är en fråga om perspektiv. Problemet med objektivitet i 

dokumentärfilmen härstammar från kameran och föreställningen om att kameran inte kan 

ljuga (Butchart, 2006). Att kameran fångar allt den ser i dess renaste essens och att det sedan 

är filmskaparens uppgift att med hjälp av kameran dokumentera det som sker och att allt detta 

sker utan någon bias (ibid). Ett annat problem uppstår då kameran de facto kan ljuga och att 

händelser, vilka kan vara av största vikt för allmänheten, kan falla offer för manipulation av 

filmskaparen. Om dokumentärgenrens legitimitet i första hand härstammar från genrens 

påstående om att den representerar verkligheten kommer publiken kräva att få vetskap om de 

fakta som påverkar dem mest (ibid).  

 

Trots de många kritiska teorier med vilka man kan förklara sociala konstruktioner har idag 

många akademiker kommit överens om att det inte går att verifiera sanningspåståenden 

oavsett hur vetenskaplig metoden är (Butchart, 2006). Inom forskningen tänker man inte på 

sanning som någon konkret sak vars existens kan bevisas eller motbevisas utan mer som det 

relativa förhållningssätt personer har till hur världen fungerar, det vill säga en åsikt (ibid). 

Detta sker inom dokumentärgenren då många av de dokumentärer som har gjorts grundar sig i 

en åsikt och bara är en manifestation av en åsikt snarare än en universal sanning. Men på 

grund av att vissa åsikter eller ställningstaganden alltid kommer vara starkare än andra 

kommer inte kulturell teori berätta vad som är sant, utan snarare berätta vad som är moraliskt 

korrekt (ibid).  

4.2. Kritisk diskursanalys 

Eftersom vi använder kritisk diskursanalys (CDA) med multimodala inslag i denna studie blir 

det både vår metod och en av de teorierna vi kommer att använda oss av. 
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Under 80- och 90-talet insåg ett antal forskare att de saknade verktyg för att kunna undersöka 

den mening som inte bara kommuniceras genom det auditiva utan även genom andra medel. 

En reklam skulle till exempel kunna analyseras av en lingvistiker som kan analysera språket i 

en text, men om mycket av textens mening kommuniceras genom det visuella kommer 

budskapet gå förlorat (Machin & Mayr, 2012). Inom många olika vetenskapliga discipliner 

finns en tradition av att analysera skapandet av innebörd inom visuell kommunikation. Hodge 

och Kress (1988, refererad i Machin & Mayr, 2012) och Kress och van Leeuwen (1996, ibid) 

var av uppfattningen att det saknades verktyg för att kunna genomföra en visuell analys så 

grundligt som möjligt. Hodge, Kress och van Leeuwen ansåg att det skulle vara möjligt att 

använda Hallidays (1978, ibid) språkliga analysverktyg för att även analysera visuell 

kommunikation. Kress & van Leeuwen (1996, ibid) argumenterade för att det som behövdes i 

visuell analys var en uppsättning verktyg som skulle tillåta forskarna att inte bara analysera 

det visuella men också analysera de visuella valen och inte bara dess mening (Machin & 

Mayr, 2012). Kress och van Leeuwen (1996, ibid) började arbeta på att utforma just dessa 

verktyg för att lättare kunna analysera det visuella och även valen bakom de visuella 

elementen. Till hur stor grad bilder kan analyseras utifrån samma förutsättningar som skriven 

text eller det talade ordet har diskuterats men oavsett detta tillåter denna bildmässiga 

verktygslåda, skapad av Kress och van Leeuwen, oss att analysera bilder och visuella element 

mer exakt (Machin & Mayr, 2012). 

 

Genom att använda den multimodala aspekten från den multimodala kritiska diskursanalysen 

(MCDA) kan vi analysera hur diverse visuella element ämnar skapa mening, men även 

analysera valet gjort av producenten att inkludera det visuella elementet i fråga. Vi vill sedan 

ställa den mening som är skapad av de visuella elementen i relation till det som sägs eller 

skrivs i texten för att se om samma budskap förmedlas eller om det går att urskilja en ideologi 

som författaren inte uttryckligen ger uttryck för (Machin & Mayr, 2012). Både det visuella 

och det talade eller skrivna ordet kan ses som ett medvetet val av författaren, vars uppgift är 

att utföra ett uppdrag åt författaren. Det är med hjälp av det multimodala i MCDA analysen av 

dessa val möjliggörs, med hjälp av att noggrant beskriva analysprocessen med hjälp av de 

analysverktyg som står till buds (Machin & Mayr, 2012). 
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Inom kritisk diskursanalys definieras diskurser som språkliga praktiker. Sättet vi skriver och 

berättar på har inverkan på andra samhälleliga sociala praktiker. Diskurserna har framför allt 

makten att påverka tre faktorer: uppfattningen om samhället, identitet och relationer mellan 

människogrupper (Boréus, 2015). Kritisk diskursanalys tillämpar ett makt- och 

samhällsperspektiv. Syftet är att systematiskt undersöka texter för att kunna nå det som är 

underförstått eller tas för givet. Genom att kritiskt granska diskurser kan underliggande 

ideologier eller dolda agendor avtäckas och manifestationer av dessa åskådliggöras (Boréus, 

2015). 

4.2.1. Diskurs 

Centralt för den kritiska diskursanalysen är begreppet diskurs. Inom CDA används diskurs för 

att beskriva de idéer som kommuniceras av texten (Hansen & Machin, 2013). Dessa diskurser 

kan ses som modeller av världen.  Ett exempel på en sådan här diskurs är diskursen kring hur, 

”...invandrare är ett hot mot en nationell kultur” (Hansen & Machin, 2013: 117). Den här 

diskursen insinuerar att det finns något som är en enad nationell kultur och att det finns 

nationell identitet som går att identifiera. Normalt sett innefattar denna diskurs den 

mytomspunna stolta historien och traditioner. En annan diskurs som innefattar samma ämne 

men ramar in frågan på ett annat sätt är diskursen kring hur ”...invandrare berikar vår 

kultur…” (ibid). Man kan alltså säga att diskurser är de större sjoken av kunskap människor 

delar om hur världen fungerar. Till exempel kanske en viss diskurs föredras över en annan i 

ett samhälle. Diskursen i fråga kan vi säga handlar om brott och bestraffning. Den diskursen 

som föredras i exemplet handlar om hur brott begås av onda människor som förtjänar det 

straff de får. Dock bör det tas i beaktning att diskurser alltid gynnar någon grupps intressen. 

När det kommer till exemplet i fråga tenderar till exempel mindre privilegierade personer 

hamna i fängelset. Detta skulle då eventuellt kunna indikera att diskursen gynnar mäktiga 

människor (Hansen & Machin, 2013). 

4.2.2. Ideologi 

Ideologier är olika sätt att se världen på. Dessa olika ideologier som konstituerar olika sätt att 

se på och förstå världen är i sin tur konstituerade av olika uppsättningar av övertygelser och 

idéer (Machin & Hansen, 2013). Alt-högerns ideologi konstitueras till exempel av idéen om 

att en överlägsen vit människa och kultur existerar, och övertygelsen om att denna vita ras blir 

systematiskt utrotad genom invandring till följd av den judiska elitens politiska maktspel 

(Hawley, 2017). Syftet med en kritisk diskursanalys är att avtäcka ideologier i en given text 
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(Boréus, 2015). Genom att analysera vad som tas för givet och inte i textens diskurs kan 

därigenom underliggande ideologier och budskap avtäckas (ibid). 

4.3. Dokumentärfilmsteori 

I den här studien kommer vi att använda oss av Bill Nichols (1991) teorier och definitioner 

om dokumentärfilmens logik. Enligt Nichols (ibid) relaterar dokumentärfilm till en domän i 

samhället han kallar discourses of sobriety, till vilka ekonomi, politik, juridik, vetenskap, 

utbildning och välfärd tillhör. Gemensamt för dessa system är att de utgår från att de har 

verklig makt att styra och påverka världen, att deras handlingar får konsekvenser. Diskurserna 

innehar en anda av saklighet eftersom de betraktar sina relationer till verkligheten som 

omedelbar. Dokumentärfilm relaterar till dessa discourses of sobriety, dels i det gemensamma 

ansvaret att tolka och beskriva kollektiva upplevelser, men framför allt i att de tillsammans 

faktiskt bidrar till konstruktionen av den sociala verkligheten (ibid). 

  

Nichols (1991: 32) förklarar att det generellt sett finns fyra modes of representation, det vill 

säga fyra tillvägagångssätt att strukturera text och representera verkligheten inom 

dokumentärfilm. För den här studien är två av sätten relevanta att förklara: expository 

(upplysande) och interactive (interaktiv). 

 

Den upplysande dokumentärtexten adresserar betraktaren direkt och framför argument om 

verkligheten via röster och kommentarer, med illustrerande bilder (Nichols, 1991: 35). 

Berättarrösten är drivande för filmens handling. Filmens logik förlitar sig snarare på retoriska 

övertalningsmedel än rationella resonemang, för att uppfylla sina syften. I redigeringen kan 

olika bilder kombineras för att skapa montage som framkallar en ny mening. Intrycket av 

objektivitet och välgrundat omdöme är centralt i den upplysande texten. Ett stort värde för 

filmen är att kunskapen som förmedlas ofta är i linje med rådande idéer, det allmänna sunda 

förnuftet och de rådande discourses of sobriety. På så sätt kan texten behandla ämnen inom en 

referensram tas för givet utan att ifrågasättas. Den här kategorin av dokumentärfilmer kan 

dock lätt uttrycka sig generaliserande (ibid). 

  



19 

 

I den interaktiva dokumentärfilmen tillåter filmskaparen att närvarande i fler former än enbart 

som berättarröst (Nichols, 1991: 44). Skaparen kan interagera och kommunicera med de 

sociala aktörerna i filmen. Den interaktiva dokumentären lägger stor vikt vid images of 

testimony (vittnesskildringar), verbal kommunikation och images of demonstration (bilder 

som diskuterar ett vittnesmåls trovärdighet). Till skillnad från den upplysande dokumentären 

spelar de sociala aktörernas uttalanden och ageranden en central roll i den interaktiva 

dokumentärfilmens argumentation. Det här tillvägagångssättet ger upphov till etiska och 

moraliska frågor om i vilken utsträckningen filmskaparen kan vara delaktig och hur 

vittnesmålen framställs, i synnerhet när de står i kontrast till skaparens egna motiv och syften 

(ibid). 

4.3.1. Dokumentärfilmslogik 

Dokumentärfilmslogik bygger på tre delar: argument, commentary och perspective 

(perspektiv). Enligt Nichols (1991: 118) bjuder dokumentärfilmen in åskådarna till 

konstruerandet av ett argument om (eller representation av) verkligheten. Argumentet är 

grundstommen i dokumentärfilmens struktur och är uppbyggt av den serie bevis 

dokumentären lägger fram för att förmedla ett perspektiv. Bevisen om verkligheten är de 

autentiska ljud- och videoupptagningarna (ibid). Argumentet utger sig för att representera 

verkligheten, vilket kan ge dokumentärfilmens bevis större tyngd. Men dokumentären 

representerar inte sanningen, utan en sanning, även om bevisen har en autentisk koppling till 

verkligheten (Nichols, 1991: 125). Perspektiv är den specifika synvinkel dokumentären väljer 

att skildra verkligheten på, ur vilken ett underförstått argument kan utläsas. Commentary är 

hur dokumentären uttrycker sig om verkligheten eller om det valda perspektivet. Till detta hör 

berättarröster, expertutlåtanden, retoriska figurer och stilistiska grepp som bryter mot formen 

dokumentärfilmen etablerat för publiken, till exempel en intervju som plötsligt skildras på ett 

annorlunda sätt (Nichols, 1991: 118).  

 

5. Material och metod 

I det här kapitlet beskriver vi metoden kritisk diskursanalys, analysverktygen, analysens 

tillvägagångssätt och materialet för studien. Därefter diskuterar vi kritik mot vår valda metod 

och vårt tillvägagångssätt. 
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5.1. Material 

Dokumentären Farmlands, analysmaterialet som står till grund för denna uppsats, hämtades 

från Lauren Southerns (2018) YouTube-kanal. Dokumentären publicerades på Southerns 

Youtube-kanal den 25:e juni 2018 och har drygt 2 miljoner visningar (2 067 029 visningar 18 

december 2018). Bilderna vi analyserar är skärmdumpar tagna av Farmlands på Youtube. 

Enligt den juridiska doktrinen om tillåten användning har vi rätt att använda oss av materialet 

utan att söka tillåtelse från upphovsmannen, bland annat eftersom användningen sker i 

utbildningssyfte (Youtube, 2018). 

Vi argumenterar för att Farmlands är ett exempel på både en interaktiv och upplysande 

dokumentär enligt Nichols (1991: 35-44) definitioner eftersom Southern är direkt adresserar 

tittaren och är drivande i filmens handling. Hon är även angelägen om att ge intrycket av 

objektivitet och sunt förnuft (ibid). Dokumentärfilmen är även interaktiv eftersom den till stor 

del bygger på vittnesskildringar från sociala aktörer som kompletteras med images of 

demonstration, bilder som styrker vittnesmålen. Southern interagerar dessutom med 

människorna i filmen (ibid). 

5.2. Kritisk diskursanalys 

I studien ämnar vi använda oss av kritisk diskursanalys (CDA) med multimodala inslag, 

närmare bestämt analysverktyget attribut. Valet av metod föll på att metoden inte bara tillåter 

oss undersöka det talade språket men även det visuella språket och hur detta arbetar i symbios 

med det som sägs. Metoden är relevant för att analysera en medietext inom dokumentärgenren 

då det med hjälp av CDA kan undersökas hur författaren av en text kommunicerar 

underliggande budskap. Genom att även analysera textens multimodala aspekt kan vi i 

dokumentärfilmen se hur Southern kombinerar det talade ordet med textens visuella element i 

syfte att kommunicera vad hon vill (Machin & Mayr, 2012). 

5.2.1. Analysverktyg 

För att genomföra en CDA kan ett antal olika analysverktyg användas. De här verktygen är 

till hjälp för att analysera en texts diskurs och avtäcka underliggande ideologier och budskap. 

För att bestämma analysverktyg genomförde vi en pilotstudie där vi tittade igenom hela 

dokumentärfilmen och testade olika verktyg för att se vilka som var lämpliga och relevanta 

för studiens syfte, det vill säga att undersöka hur de två folkgrupperna representeras i filmen. 

Pilotstudien resulterade i följande analysverktyg, presenterade nedan. Alla analysverktygen är 
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inte ämnade att användas lika mycket, utan utefter hur relevanta de är för de valda 

filmsekvenserna. 

 

Överlexikalisering sker när ett ord och dess synonymer används överdrivet mycket för att 

definiera något eller någon. Detta lexikala grepp använder sig författaren av när hen vill 

övertala oss om att saken i fråga avviker från den rådande ideologin eller avviker från sociala 

konventioner (Machin & Mayr, 2012: 37). Till exempel är ”manlig sjuksköterska” en 

överlexikalisering då tilläggsordet pekar ut att det avviker från normen genom att definiera 

sjuksköterskan som manlig. 

 

Utelämning å andra sidan kan användas för att se vilka ord som saknas i definitionen av 

någon eller något. Avsaknaden av ord kan hjälpa oss att reda ut exakt vad det är som 

författaren vill dra vår uppmärksamhet från (Hansen & Machin, 2013: 130). 

  

Strukturella motsättningar uppstår när någon eller något beskrivs som god till exempel. 

Dennes motpart kommer då framstå som motsatsen, ond i detta fall (Machin & Mayr, 2012: 

39). Vi kommer använda oss av strukturella motsättningar för att analysera hur Southerns 

lexikala val gällande en sida av konflikten framställer den andra sidan. 

 

Attribut är objekt som kommunicerar idéer eller värderingar. Med hjälp av detta multimodala 

begreppet kan vi undersöka hur olika objekt kommunicerar en viss diskurs (Machin & Mayr, 

2012: 51). Vi kommer alltså kunna se hur olika objekt i miljön som visas i Southerns 

dokumentärfilm kommunicerar en annan diskurs än den som uttalas eller om objekten 

förstärker det talade ordet. 

 

Lexikala val är de medvetna ordval författaren gör för att påverka sin publik (Machin & Mayr, 

2012). Synonymer för något kan betyda samma sak men ha olika nyanser och konnotationer. 

När författaren väljer ett specifikt ord framför ett annat för att beskriva något eller någon är 

sker ett lexikalt val (ibid). Med hjälp av verktyget lexikala val kommer vi analysera det talade 

ordet för att avtäcka dolda ideologier och meningar. 
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Metaforer är retoriska grepp som beskriver objekt, människor eller händelser genom att 

referera till andra ting. En vardaglig metafor är till exempel att benämna bostadsmarknaden 

som bostadsbubblan som kan spricka om bostadspriserna sjunker (Hansen & Machin, 2013). 

5.2.2. Tematisk indelning 

Genom att dela in textens olika språkliga resurser i olika teman kan textens egna semantiska 

nätverk visa hur de olika temana hör ihop. De språkliga resursernas innebörd kan variera 

beroende på i vilken kontext den språkliga resursen används. Ibland har flera olika språkliga 

resurser sitt ursprung i samma diskurs (Wodak & Krzyżanowski, 2008). Ibland kan även 

textens författare språkliga resurser från ett annat diskursivt tema för att tillskriva författaren 

makt, för att i förlängningen påverka läsaren (Machin & Mayr, 2012). Detta skulle till 

exempel kunna vara om en politisk aktivist på YouTube använder sig av språkliga resurser 

från en journalistisk diskurs i syftet att presentera sin egen subjektiva bild som en objektiv 

sanning, i syftet att öka sin legitimitet. 

5.3. Tillvägagångssätt 

Den här studien är en kvalitativ kritisk diskursanalys av internetdokumentären Farmlands. 

Eftersom studien är kvalitativ har inte hela dokumentärfilmen analyserats – vi är intresserade 

av hur bakomliggande ideologiska intressen framträder i den här typen av films representation 

och diskurs. Därför har vi strategiskt valt sekvenser ur filmen som exemplifierar detta, och, 

för ett balanserat resultat innehåller sekvenserna även stunder där filmen problematiserar 

konflikten med ett mer objektivt förhållningssätt.  

 

Vår pilotstudie resulterade i ett urval av fyra sekvenser ur filmen som är relevanta att 

analysera diskursivt utifrån representationerna av de vita respektive mörkhyade 

folkgrupperna: 

Sekvens A - Introduktion 

Sekvens B - Sydafrikas bakgrund 

Sekvens C - ”Expropriation without compensation” 

Sekvens D - Orania 
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Den kritiska diskursanalysen genomförs med de analysverktyg som är lämpliga för att 

analysera respektive sekvens. Vi har transkriberat sekvenserna i sin helhet och därefter 

analyserat sekvensernas texter var för sig och lyft fram de delar som visar prov på hur 

diskursiva medel används i representationen av de vita och mörkhyade folkgrupperna samt 

konflikten mellan dessa. I varje sekvens har även bilder som visar prov på underliggande 

ideologiska intressen selektivt valts ut och analyserats, framför allt med hjälp av 

analysverktyget attribut. Vi undersöker därtill huruvida de visuella objekten kommunicerar 

och förstärker samma diskurs som det talade ordet eller inte (Machin & Mayr, 2012: 51). I 

transkriberingen betyder ”[V.O.]” voice over och innebär att Southern pratar som berättarröst.  

5.4. Metodkritik 

Eftersom den här analysen genomförs på utvalda sekvenser ur Farmlands skulle den kunna 

sägas vara icke-representativ för hela filmen, och enbart representativ för hur sekvenserna 

representerar de vita respektive mörkhyade grupperna. Samtidigt avslöjar dock 

diskursanalysen av de utvalda sekvenserna exempel på alltigenom märkbara underliggande 

ideologier som genomsyrar dokumentärfilmen i sin helhet. Sekvenserna är de delar ur filmen 

där dessa ideologier, medvetet eller omedvetet, tydligt kommer till uttryck.  

 

CDA som metod har erhållit kritik då det kan vara stor skillnad från forskare till forskare på 

vad som anses som något viktigt som kommuniceras i det visuella (Machin & Mayr, 2012). 

Eftersom tolkningarna blir väldigt individuella kan det ibland hända att det som lyfts fram 

avslöjar mer om forskarens egna kunskaper och åsikter snarare än de underliggande 

ideologierna som formade analysmaterialet. Det finns då en risk att analysens objektivitet går 

om intet då forskaren riskerar att förhålla sig mer till sin egen tolkning snarare än att förhålla 

sig till CDA (Machin & Mayr, 2012). 

 

Kritiken mot CDA handlar främst om att metoden kan te sig överdrivet kvalitativ och med ett 

ganska smalt omfång vilket i förlängningen kan få konsekvenser i form av att materialet som 

ämnas undersökas inte är tillräckligt omfattande eller att det är för stort för att kunna 

analyseras på ett gediget sätt (Machin & Mayr, 2012). Metoden har också erhållit viss kritik 

då det är forskaren själv som identifierar de olika diskurserna i materialet vilket innebär att det 

finns en risk att vilka diskurser som blir identifierade kan, och kommer troligtvis, skilja sig 
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från forskare till forskare då deras personliga åsikter varierar (Machin & Mayr, 2012). Trots 

denna kritik är metoden relevant och lämplig för den här studiens syfte eftersom den 

möjliggör att kritiskt analysera Farmlands representationer för att avtäcka dolda ideologier 

(Machin & Mayr, 2012).  

 

5.4.1. Språk- och kulturbarriärer 

Dokumentärfilmens huvudsakliga språk är engelska. Eftersom vi som genomför studien är 

uppväxta i en svensk kulturell kontext och har svenska som modersmål, och engelska som 

andraspråk, kan risk infinna sig att underförstådda betydelser och kulturella laddningar hos 

vissa ord och uttryck går förlorade.  

 

6. Analys 

I detta kapitel ger vi beskrivning av materialets handling, därefter genomför vi den 

multimodala kritiska diskursanalysen av de fyra utvalda sekvenserna ur dokumentärfilmen 

Farmlands (2018). 

6.1. Farmlands handling 

I dokumentärfilmen Farmlands får vi följa Lauren Southern på ett journalistiskt uppdrag att 

dokumentera Sydafrikas farm murders, mord på vita bönder, som enligt Southerns källor 

drastiskt har ökat i antal de senaste åren. Efter en kort beskrivning av den sydafrikanska 

historien och bakgrunden till dagens konflikt får vi möta familjer och människor som fallit 

offer för farm murders. Utöver de fruktansvärda övergreppen de utsatts för talar många av de 

intervjuade om att den rådande regeringen fattat ett beslut om expropriering av vitägd mark, 

som inom kort kommer att verkställas. Det turbulenta inrikespolitiska klimatet beskrivs med 

vittnesskildringar om rasistiskt förtryck och social utsatthet, samt videoklipp från nyhetsinslag 

som visar våldsamma demonstrationer och likartade situationer. Konflikten har lett till att vita 

bönder tvingas fly eller beväpna sig, uppgradera säkerheten i sina hem och förlita sig på sin 

granngemenskap för beskydd eftersom poliskåren genomgått förändringar och inte prioriterar 

de brotten. Southern intervjuar även en sittande politiker från landets största parti ANC och en 

radikal politisk aktivist för att få inblick i hur de politiska besluten motiveras. I slutet av 
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filmen får Southern den sällsynta möjligheten att intervjua borgmästaren i Orania, en liten 

stad där enbart vita afrikander får lov att bo. Den här staden presenteras som ett bevis för att 

ett segregerat Sydafrika kan vara en potentiell lösning på konflikten. Southern sammanfattar 

den journalistiska resan med att konstatera att ett fullskaligt folkmord på vita och inbördeskrig 

ännu inte har påbörjats, men att det spända inrikespolitiska klimatet definitivt utgör en 

grogrund för att sådana konflikter inom kort kan blossa upp. 

 

 

6.2. Sekvens A - Introduktion 

Tid: 00.00-02.15. 

 

Southern: ”Ever since I started my work in politics I have heard stories and rumors of 

something sinister happening in South Africa. I was regularly sent images and videos 

claiming there was a white genocide going on right now. As a journalist I have learnt to 

never take anything at face value, to second-guess and question it all, but I also believe 

that there is never smoke without fire.” (Farmlands, 2018).  

 

I filmens introduktionssekvens använder Southern sin arbetsbeskrivning som journalist och 

yrkesverksam inom politik som ett sätt att anta och rättfärdiga en slags expertroll med 

auktoritet att uttrycka sig. Genom att förklara att hon ständigt har ett kritiskt förhållningssätt 

förhöjer hon denna ställning. Det värdeladdade uttrycket ”white genocide” (Farmlands, 2018) 

är exempel på en strukturell motsättning. Utöver de konnotationer ordet folkmord besitter 

försätter uttrycket ”white genocide” människor med vit hudfärg som offer i ett rasbaserat 

folkmord eller en etnisk rensning som genomförs av en folkgrupp av annan hudfärg. Genom 

detta lexikala val utmärker sig en tydlig konflikt mellan offer och förövare. Ordet ”white” i 

”white genocide” är ett exempel på överlexikalisering. Att ordet ”white” läggs till med 

betoning avslöjar att här finns en underliggande ideologi som innebär att folkmord generellt 

inte sker med vita som offer; ett folkmord på vita bryter mot vad den normala föreställningen 

om folkmord är. Visserligen är uttrycket även en koncis beskrivning av konflikten filmens 

handling kommer att kretsa kring, vilket också kan vara en förklaring till det lexikala valet. 
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Figur 1 

 

I figur 1 visas Southern när hon vandrar genom en mörk gränd. I det här fallet skulle gränden, 

det vill säga miljön, kunna anses vara ett attribut. När hon går genom miljön förstärker bilden 

hennes argumenterande för vikten av hennes journalistiska arbete. Hon går själv på en mörk 

plats där ingen annan vågar gå. Av vinterjackan att döma är det även kallt i miljön. Hon är på 

väg mot ljuset i slutet av gränden, vilket skulle kunna symbolisera den upplysande kunskapen 

hon genom sitt arbete är på väg att nå och dela med publiken. 

 

Southern: ”This is what makes South Africa so intriguing. Because depending on your 

outlook it is either a paragon of multiculturalism and social justice or a powder keg 

with a genocide against a white population ready to erupt into an all-out race war.” 

(Farmlands, 2018). 

 

Här används metaforer och målande ord för att markera olika politiska perspektiv som 

polariserar situationen. Två åsikter står i diametral motsats till varandra: åsikten att Sydafrika 

är en förebild för ett multikulturellt samhälle och social rättvisa, och åsikten att Sydafrika är 
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en krutdurk som när som helst kan explodera i ett fullskaligt raskrig mot landets vita 

population.  

 

Southern: ”Political turmoil, disappearing government funds, widespread corruption, 

and the sense that those responsible are never quite brought to justice. I found stories 

about the most gruesome murders imaginable with almost no statistical proof of their 

existence. [...] With the left-wing and establishment media calling the farm murders a 

non-issue and praising the rainbow nation, and the far right predicting a civil war, I 

thought surely the truth must lie somewhere in the middle.” (Farmlands, 2018). 

 

Med målande ord cementerar Southern de två politiska lägren ytterligare. Genom att 

konstatera att statistik om de fruktansvärda morden saknas, och att mainstreammedia och 

vänstern ser farm murders som oproblematiska, kan en ståndpunkt utläsas att media och 

vänstern undanhåller information och i någon mån möjliggör brotten som begås. Här ger även 

Southern sken av sin journalistiska objektivitet när hon konstaterar att hon tror att sanningen 

ligger mellan de politiska lägren. 

 

 

Figur 2 
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Figur 3 

Attributen i figur 2 och 3 cementerar Southerns roll som grävande och informationssökande 

journalist. Den bärbara datorn indikerar att hon inte är geografiskt bunden, utan fri att 

undersöka det hon anser är relevant oavsett plats. Tillsammans med datorn kommunicerar 

anteckningarna i kollegieblocket att Southern gör ordentligt efterforskande om ämnet i fråga. 

Med hjälp av dessa attribut ämnar hon även kommunicera att hon genomför det hon säger; 

dessa bilder bevisar hennes uttalande om att hon, ”... never take anything at face value, to 

second-guess and question it all…”. Ännu en gång använder sig Southern av ljuset i bilden. 

Precis som hon gjorde i gränden där hon rörde sig ur skuggorna mot ljuset i slutet av gränden. 

På ett liknande sätt sitter hon nu i ett mörkt rum där bara hon lyses upp av skrivbordslampan 

och datorskärmen. Detta kan möjligtvis kommunicera att hon är den enda upplysta 

journalisten som förstår vad som sker. Något som bidrar till symboliken är att hon i denna bild 

troligen befinner sig i sitt hemland, Kanada. Mörkret i bilden skulle alltså kunna 

kommunicera att övriga journalister och invånare inte har kännedom om vad som sker i 

Sydafrika.  

 

På datorn syns grafiska bilder av mordoffer, vilket förstärker Southerns uttalande om de 

fruktansvärda morden. Dessa ökar fallets väsentlighet. De blir då ett till attribut som Southern 

använder för att även här kommunicera att hon gör det hon säger, att hon alltid söker en 

sekundär källa.  
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Figur 4 

I figur 4, titelbilden, kommunicerar de blixtar och dunder som finns i bilden det lättantändliga 

politiska klimatet i Sydafrika. De fungerar alltså som attribut med vilka Southern 

kommunicerar hur oroligt läget är i Sydafrika; det är en annalkande storm på horisonten.  

 

6.3. Sekvens B - Sydafrikas bakgrund 

Tid: 02.30-11.00. 

 

Southern: ”To understand South Africa today we have to understand South Africa then. 

366 years ago to be precise when the wheels of history were set in motion.” (Farmlands, 

2018). 

 

Här gör Southern ett lexikalt val som är intressant för analysen när hon säger ”... when the 

wheels of history were set in motion.”. Detta som om regionen, som senare skulle utgöra 

Sydafrika, inte har något historiskt värde innan den vite mannens ankomst.  
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Figur 5 

 

I figur 5 syns ett antal attribut som skulle kunna kommunicera västerländsk dominans. En 

palatsliknande byggnad bakom ett skeppsvarv som kan symbolisera kolonialismen som 

dominerade världen under 1600-talet. Både byggnaden och skeppsvarvet kommunicerar den 

makt som utgick från västvärlden. I och med att hon placerar texten ”Settlement Established” 

bredvid bilden finns möjligheten för publiken att uppfatta att bilden är från Sydafrikas första 

koloni, något som inte klargörs. Texten förstärker Southerns uttalande att, ”...the wheels of 

history were set in motion.”, som om regionen inte existerade innan boerna nådde det som 

idag är Sydafrika. 

 

Southern: ”At this time the rest of the country was inhabited only by the 

Khoisan people, an ancient nomadic group who forged the land, long before the black 

tribes migrated south into the modern-day KwaZulu-Natal.” (Farmlands, 2018). 

 

Southern nyttjar nu ännu ett lexikalt val av intresse när hon skriver, ”...only the Khoisan 

people…”. Genom att berätta för oss att ”bara” ett folk vistades i området vill hon öka och 

legitimera den vite mannens anspråk på marken, genom att helt enkelt poängtera att det bara 

fanns ett annat folk i området innan den vite mannen anlände. Southern fortsätter sedan med 
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att också poängtera att folket som befann sig där var en, ”...ancient nomadic group…”. Med 

detta lexikala val där hon påpekar att Khoisan-folket var nomader och därigenom förminska 

det anspråk Khoisan-folket har på marken. Att säga att de är ”...ancient…” är i sig sakligt då 

de har levt av marken i området sedan urminnes tider men det lexikala valet spelar också rätt i 

händerna på den koloniala maktstruktur som rådde under denna tidsperiod. Genom att 

understryka att de har levt där sedan urminnes tider utan att ha skapat fasta bosättningar så 

förminskar man ytterligare det anspråk Khoisan-folket har till området. Inte helt olikt hur 

nybyggarna kunde åsidosätta lokalbefolkningen i Amerika mycket på grund av de inföddas 

nomadiska livsstil och avsaknad av fasta bosättningar. Det är också värt att notera att 

Southern efteråt berättar att Khoisan-folket fanns där långt innan, ”...the black tribes migrated 

south…” samtidigt som hon helt utelämnar att Khoisan-folket också var svarta. 

 

Southern: ”But it did not treat all under its rule well and many of the children of 

the settlers were born into indentured servitude. Seeking a life beyond the VOC, a group 

known as the trekboer, set out beyond the borders of the Cape Colony in search of a 

free, semi-nomadic farming life in the country’s interior. They were joined by the first of 

the Voortrekkers in 1836. A larger group that would eventually form the basis of South 

Africa’s modern Afrikaner population. As the Great Trek reached its peak, war erupted 

among the Bantu tribes in the north as they migrated across the modern South African 

border.” (Farmlands, 2018). 

 

I det här stycket av Southerns monolog gör hon bland annat två lexikala val som ämnar forma 

mottagarens åsikter om de olika grupperna. Hon refererar till de holländare som anlände med 

det nederländska ostindiska kompaniet (VOC) som, ”...settlers…” ett ord med få negativa 

konnotationer. Ett ord som möjligtvis främst associeras med de som utvandrade till USA. När 

hon sedan talar om de afrikanska stammarna så talar hon om hur de migrerade söderöver, hur 

de, ”...migrated across the modern South African border.”. Om de migrerar innebär det alltså 

att de är migranter, något som inte har lika positiva konnotationer som bosättare. Och genom 

att tala om hur de migrerade över den moderna gränsen får hon, genom sina lexikala val, det 

att låta som om de afrikanska stammarna inskränkte på någon suveränitet som de facto ej 

existerade.  
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Figur 6 

 

Figur 6 används för att illustrera krigen mellan Bantustammarna som rörde sig söderut mot 

boerna. Som om blod sköljde över hela regionen som idag utgör Sydafrika, och drar krig över 

boernas vandring norrut. Blodet representerar förödelsen och konnoterar brutalitet och 

våldsam död, och i det här narrativet kan blodet kommunicera det barbari Southern menar att 

Bantufolket bedrev. Bilden förstärker diskursen kring historien. 

 

Southern: ”In 1816 a king named Shaka ascended to the Zulu throne. Within a year he 

had conquered almost all of the neighbouring tribes who were vying for control of the 

region. This period is known as the Mfecane, the Zulu word for crushing, scattering or 

forced migration. In 1823 a rebellion under Mzilikaze split off from the Zulus and 

headed north into the Transvaal region where it is estimated between 1 and 2 million 

Bantu people were massacred. Leaving the area almost completely depopulated. It was 

during this time that several tribes, the Mfengu and the Ngwane among them were 

forced to flee south. Putting them on a direct course for the trekking Boer.” (Farmlands, 

2018). 
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När Southern sedan talar om de stridigheter som förekom i regionen gör hon några lexikala 

val för att forma åskådarens syn på de olika grupperna som tävlade om kontrollen över 

regionen. Southern säger, ”In 1823 a rebellion under Mzilikaze split off from the Zulus and 

headed north into the Transvaal region where it is estimated between 1 and 2 million Bantu 

people were massacred.”. Hon gör här det lexikala valet att kalla det för en massaker, 

troligtvis i ett försök att understryka det barbari som skedde under den perioden. Tidigare 

säger hon dock att de olika grupperna tävlade om kontrollen för området, vilket skulle 

innebära att de som blev ”massacred” stred tillbaka i och med att stammarna låg i krig med 

varandra om man bara utgår från informationen Southern tillhandahåller oss. Sedan talar hon 

om, ”the trekking Boer”. Anledningen till att hon använder just ”trekking” i sin beskrivning 

av folket är att den migrationen som Boerna gjorde kallas för ”The Great Trekk”, men det blir 

ändå problematiskt då det det målar upp Boerna mer som turister som bara vandrar genom 

landet utan några som helst koloniala ambitioner, något som nederländska ostindiska 

kompaniets koloni på västkusten, som Southern själv nämner, tillbakavisar.  

 

 

Figur 7 

 

I figur 7 illustreras hur de flyende inhemska stammarna, den röda pilen, är på kollisionskurs 

mot de harmoniska boerna, den blå pilen. Av bilden att döma ser stammarna ut att vara på 

krigsstigen mot boerna, snarare än att vara på flykt. Färgen röd är ett återkommande attribut i 
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representationen av Sydafrikas inhemska människor. I berättelser som skildrar konflikter 

symboliserar färgerna röd och blå ofta ond respektive god. Genom att illustrera stammarna 

med färgen röd blir de den onda sidan i konflikten röd mot blå. Här går inte bilden i linje med 

det talade ordet. Bilden skapar en känsla av att en våldsam konflikt är på väg att uppstå 

mellan de flyende stammarna och de vandrande boerna.  

 

Southern: ”This was unfortunate for the Boer who had been making deals with smaller 

tribes in the area. Trading favors, livestock and weaponry for land. These deals 

between the Boer and the Bantu occurred frequently throughout South Africa's history. 

It wasn’t long though until fair and mostly peaceful exchanges of land between whites 

and blacks gave way to violent militaristic ones.” (Farmlands, 2018). 

 

I det här avsnittet av Southerns monolog om Sydafrikas bakgrund sker en utelämning. Hon 

säger att, ”It wasn’t long though until fair and mostly peaceful exchanges of land between 

whites and blacks gave way to violent militaristic ones.”. Här säger hon att det för det mesta 

skedde fredliga utbyten. Hennes ovilja att vilja precisera sig gällande vem som orsakade dessa 

mindre fredliga utbyten borde innebära att Boerna vid minst ett tillfälle var den sidan som gav 

upphov till våldsamheterna. Detta skulle dock inte passa in i det narrativ som Southern ämnar 

måla upp om Boerna som försvarslösa vandrare. 

 

Southern: ”In 1828 a new Zulu king, Dingane, took the throne. Piet Retief, a notable 

Voortrek leader, was determined to make civil deals with the tribes.” (Farmlands, 

2018). 

 

Här gör Southern ett lexikalt val i form av en strukturell motsättning. Hon säger att boerna var 

fast beslutna att genomföra civiliserade affärer med stammarna. Detta innebär då att 

stammarna, boernas motsats i kontexten av Sydafrika, skulle vara fast beslutna att ta till 

ociviliserade handlingar, eller i alla fall innebära att stammarna var ociviliserade.  
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Figur 8    Figur 9 

 

Figur 10 

I figur 8 och 9 visas zulukungen Dingane och boerledaren Piet Retief. Att Dingane 

porträtteras i svartvitt medan Retief porträtteras i färg kan möjligtvis vara ett försök att 

återigen anknyta till det narrativ som Southern försöker driva om att regionen mer eller 

mindre gjordes relevant av boerna. Och att då visa zulukungen Dingane i svartvitt medan 

boerledaren Retief visas i färg kan ämna kommunicera att boerna gav regionen liv genom sitt 

jordbruk, något som förstärks i figur 10. Detta indikerar även att de mörkhyade tillhör det 

förflutna. Genom de två bilderna visar Southern även på en stor kulturell kontrast mellan de 

civiliserade boerna med sina kläder och vältrimmade ansiktsbehåring, och Dingane som sitter 

på en tron och passas upp av sina tjänare. Att Retiefs porträtt får färg samtidigt som Southern 

berättar att han ”... was determined to make civil deals with the tribes” ger intrycket av att han 

var en god människa. Att Retief i någon mån blir helgonförklarad skapar den strukturella 

motsättningen att han till skillnad från Dingane såg fred som något åtråvärt. När figur 8 visas 

spelas primitiv musik, något som kan antas vara en krigstrumma spelas. Vilket hamnar i stark 

kontrast till den mjukare musiken som spelas när bilden så småningom övergår till Retief. 
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Figur 11 

 

Figur 11 är ytterligare ett exempel på den återkommande röda färgen och blodet som 

kommunicerar de inhemska folkgruppernas våldsamma brutalitet. När denna bild visas spelas 

även här de krigstrummor som hördes tidigare när till exempel bilden av Dingane visades.  

 

Southern: ”For a time, separation of blacks and whites was only a social convention. 

Not the rigidly enforced legal structure it came to be. But after the election of the 

national Party in 1948, what we today know as apartheid, a word that quite literally 

means separateness, was formally introduced across South Africa. A slew of new laws 

including bans on mixed race marriages and the Population Registration Act which 

required people to register as black, white, colored or Indian were all introduced.” 

(Farmlands, 2018). 

 

Southern inleder stycket med att referera till segregation som en social konvention. Ett 

lexikalt val som helt underminerar allvaret i apartheid, den regeringsverkställda 

segregationen, genom att poängtera att invånarna i Sydafrika redan höll sig till sitt eget 

folkslag. Hon väljer sedan också att poängtera att apartheid bara betyder, ”...separateness...”. 

Denna bokstavliga översättning från afrikans till engelska syftar att helt underminera ordets 
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negativa konnotationer. Southern försöker alltså tvätta bort de negativa konnotationerna som 

apartheid bär genom att direktöversätta det till ett ord som inte framkallar samma känslor i 

betraktaren. Southern gör sedan en utelämning som ämnar att ge en så bra bild av apartheid 

som möjligt. Hon säger att, ”A slew of new laws including bans on mixed race marriages and 

the Population Registration Act which required people to register as black, white, colored or 

Indian were all introduced.”. Sättet hon presenterar det på, utelämnar allt det andra som 

apartheid innebar. Hon presenterar det även på ett sådant sätt som kan leda publiken till att tro 

att apartheid överlag var ett rättvist system som behandlade alla under systemet lika under 

premissen att de höll sig till sin egen ras. Hon gör detta genom att bara poängtera att man ej 

fick gifta sig med någon från en annan ras samtidigt som hon behåller ett visst mått av ärlighet 

genom att också nämna att ”A slew of new laws [...] were all introduced.”. Men hon 

preciserar bara äktenskapslagen som om det var det värsta som förekom under apartheid.  

 

 

Figur 12 

 

I figur 12 visas de fyra huvudsakliga raskategorierna under apartheid. Alla kategorier utom 

den vita porträtteras i små fotografier där enskilda individer knappt kan urskiljas från 

folkmassorna. Den vita kategorins representanter är urklippta från sitt fotografi och får mer 

plats än alla de andra kategorierna tillsammans. Placeringen och storleken på fotografierna 

avslöjar en underliggande ideologi som kan tolkas som att den vita raskategorin står över de 
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andra. Den vita gruppens bild ligger ovanför de övriga, vilket indikerar en maktposition. På de 

tre icke-vita kategoriernas foton demonstrerar eller protesterar människorna i stora massor, 

medan den vita kategorins individer poserar sittandes och ståendes likt ett klassfoto. En 

kontrast mellan kategorierna skapas där de protesterande grupperna kommunicerar någon 

form av aggressivitet medan den vita gruppen civiliserat och lugnt sitter och poserar.  

 

Southern: ”In all aspects of life blacks and whites became separated, often almost 

entirely. In the 70s and 80s apartheid became the focus of a global pushback. The UN 

brought sanctions while internal resistance to apartheid began to find greater support. 

In the face of both peaceful and violent resistance, the national party began a brutal 

crackdown. The crackdown only radicalized South Africa’s anti-apartheid activists even 

further.” (Farmlands, 2018). 

 

Southern använder ordet ”separated” flitigt. Ett lexikalt val som egentligen bara är ett begrepp 

som är överordnat ordet ”segregation”, men som kan användas vid flera tillfällen och utan de 

negativa konnotationerna som segregation har. Ordet ”segregation” kan till exempel dra 

tankarna mot segregationen i USA som Jim Crow-lagarna innebar. Southern undviker dessa 

negativa konnotationer genom att gör det lexikala valet att använda ”separated” istället för 

”segregated”. Senare i stycket så nämner hon att National Party inledde en ”brutal 

crackdown” mot dem som motsatte sig apartheid. Hon erkänner alltså till viss del att 

regeringen var hård mot demonstranterna, men i meningen efter skriver hon att, ”The 

crackdown only radicalized South Africa’s anti-apartheid activists even further.”. Alltså att de 

stränga åtgärder som regeringen tog till i kampen mot demonstranterna bara radikaliserade 

motståndet ännu mer, vilket insinuerar att demonstranterna redan var radikala. Detta i sin tur 

legitimerar regeringens, ”brutal crackdown”. Även om det handlar om ett radikalt motstånd 

mot segregation så innehar ordet ”radical” enbart negativa konnotationer. Till exempel 

handlar det oftast om något negativt när ”radikal” är epitetet. 

 

Southern: ”In 1961 Nelson Mandela, then a member of the South African Communist 

Party, co-founded the Spear of the Nation. The armed wing of the African National 

Congress that rules the country today. The group often abbreviated to MK publicly 
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announced its existence with 57 bombings on one day. Ultimately with the help of the 

CIA, Mandela was arrested and spent the next 27 years in prison. During this time the 

resistance to apartheid only became more radical.” (Farmlands, 2018). 

 

Southern nämner här att Mandela var kommunist. Något som är sanningsenligt, men med 

tanke på att den filterbubblan hon tillhör och deltar blir det nästintill ett glåpord, i kontexten 

av alt-högern, som ämnar att vidare uppvigla åskådaren. Hon nämner också de 57 bombdåden 

Mandelas Spear of the Nation genomförde. Hon nämner dock inte varför det skedde eller mot 

vem det var riktat. Detta skulle möjligen kunna vara en slags utelämning av beskrivningen av 

dådet. Som det är nu så hänger det väldigt löst, Southern preciserar inte motiv eller vem det 

var riktat mot.. Om det hade skett helt urskillningslöst utan något bakomliggande motiv hade 

det spelat till regeringens fördel, något Southern sannolikt hade varit snabb att nämna.  

 

 

Figur 13 

 

I figur 13 porträtteras Nelson Mandela i svartvitt, på samma sätt som zulukungen Dingane i 

figur 8. Till höger om Mandela ser man tre bilder varav två, de bilderna med marscherande 

soldater, kan vara attribut som kommunicerar hur våldsamma Spear of the Nation var. Den 

visuella diskursen går i linje med den talade diskursen då Southern talar om många av dem 
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våldsamma dåden som Spear of the Nation genomförde under organisationens tidiga år. Det 

går även i linje med det radikala motståndet till apartheid som Southern talar om när hon 

säger, ”During this time the resistance to apartheid only became more radical.”. Även här 

användes trummusik, inte den mer aggressiva som spelades när figur 11 visades, som verkar 

kommunicera någon slags primitivitet mer än vad den kommunicerar den krigiskhet som 

kommuniceras i de bilder med stammedlemmar. 

6.4. Sekvens C - ”Expropriation without compensation” 

Tid: 37.15-39.30. 

 

Southern [V.O.]: ”Not only are these farmers forced to live with the constant fear of 

break-ins and some of the most gruesome crimes imaginable, but everyday has been a 

struggle even just for the survival of the very land to which they are so deeply rooted.” 

(Farmlands, 2018). 

 

I den här sekvensen använder Southern lexikala val som är målande och värdeladdade och 

som försätter de vita bönderna i en tydlig offerroll. De befinner sig i en daglig rädsla, utsatthet 

och kamp för överlevnad. Genom att uttrycka att bönderna är djupt rotade i landet skapar 

Southern en strukturell motsättning; eftersom de vita bönderna har så starka band till landet 

framstår de övriga invånarnas relation till Sydafrika följaktligen som svaga.  

 

Southern: ”To make matter worse, if the government follows through with their 

promises, Louis will shortly be losing all his land as well. Listening to Louis describe 

his situation was surreal. It was far too removed from the reasonable middle ground I 

expected to find between the left and the right’s posturing of the issues facing South 

Africa.” (Farmlands, 2018). 

 

Här använder Southern lexikala val som tydligt skapar en strukturell motsättning som 

exponerar två motsatta roller i konfliktsituationen. Den vite bonden Louis framställs som ett 

offer för regeringen, förövaren som lovat att beröva Louis hans ägor. Ett offer som av en 

förövare kommer tvingas att fly; god mot ond. Sedan följer ännu ett exempel på när Southern 
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ytterligare polariserar de två politiska åsiktslägren om Sydafrika när hon visar sig få sina 

förväntningar utifrån en journalistisk objektivitet om en nyanserad konflikt motbevisade.  

 

Southern [V.O.]: ”Only days after leaving South Africa I saw Louis’s fears vindicated 

in parliament. The ANC announced they would absolutely be taking white land by force. 

Expropriation without compensation. [Till kameran] Even the ANC’s most famous 

leader Nelson Mandela, a known radical communist, at least believed in the concept of 

compensation. He didn’t even propose a motion this extreme. This will be the first time 

in modern South Africa we see something like this play out.” (Farmlands, 2018). 

 

Det lexikala valet av ordet ”force” antyder här att ANC:s övertagande av vitägd mark kommer 

att ske under våldsamma former. Ordet ”absolutely” insinuerar att det inte råder någon tvekan 

hos ANC att genomföra övertagandet av marken. Benämningen av Nelson Mandela som ”a 

known radical communist” är ett exempel på utelämning. Här gör Southern tydligt att hon 

ämnar rikta uppmärksamheten från Nelson Mandelas person, handlingar och politiska och 

diplomatiska meriter. Faktumet att Mandela till och med erhöll Nobels fredspris 1993 för sitt 

arbete för det fredliga upplösandet av apartheid, och grundandet av ett demokratiskt 

Sydafrika, är här förbisett (Nobel Media AB, 2018). Southern reducerar Mandela från före 

detta president och symbol för sydafrikansk demokrati och mänskliga rättigheter till enbart en 

extrempolitisk aktivist. Med detta tydliga lexikala val åskådliggörs en av filmens 

underliggande högerpolitiska ideologier. Utöver utelämning är orden ”a known radical 

communist” även ett exempel på överlexikalisering. Ordet ”known” antyder att epitetet 

radikal kommunist skulle vara den allmänt vedertagna personbeskrivningen av Mandela. Att 

sätta ”a known radical communist” i obestämd form reducerar Mandelas väsentlighet 

ytterligare, som om han trots allt inte är eller behöver vara allmänt känd. I och med Southerns 

koppling till alt-högern kan ordet ”communist” bära ytterligare värderingar; radikal 

kommunism står politiskt i diametral motsats till alt-högern. Därför kan det ordet vara 

värdeladdat och bära negativa konnotationer inom målgruppens diskurs, särskilt med tanke på 

att filmen möjligen är folkfinansierad av den filterbubbla Southern tillhör. Det politiska 

motsatsförhållandet ställer Mandela som motståndare gentemot målgruppen, något av en vi 

och dem-relation. Med detta i åtanke får beskrivningen av Mandela som ”communist” vidare 

negativ laddning. Ordet ”radical” är ett värdeladdat ord med negativa konnotationer som här 
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används retoriskt för att understryka graden av extremism hos ANC. Genom att beskriva 

Nelson Mandela med ett starkt och laddat ord som ”radical”, men att han trots det stod bakom 

kompenserad expropriation av vitägd mark, framstår ANC som ännu radikalare, extremare 

och vådligare.  

 

 

 

Figur 14    Figur 15 

 

Figur 16 

När Southern berättar om ANC:s beslut att expropriera vitägd mark utan kompensation visas 

ett klipp från ett nyhetsinslag där den sydafrikanske presidenten Cyril Ramaphosa håller tal. 

Under klippets gång blir det svartvitt innan bilden helt slocknar, som att tv:n stängs av, och 

sedan övergår till tv-brus. Redigeringen ger dramatisk effekt och en känsla av dystopi. En 

känsla av att historien är över, att det inte blir något lyckligt slut på den historia om vitägd 

mark som Southern skildrar. Att de onda krafterna, enligt det narrativ som Southern målar 

upp, går segrande ur kampen. Ramaphosa porträtterades precis som Mandela med ett svartvitt 

filter. Vad Southern vill ha sagt med detta kan dels handla om att hon anser att de båda leder 

respektive ledde landet mot en dystopi.  
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Figur 17 

 

I miljöbilden figur 17 visas betydande attribut: två sydafrikanska flaggor bakom rostig 

taggtråd mot en grå himmel. Bilden är grått färgkorrigerad och kantas av en mörk vinjett. 

Taggtråd har starka negativa konnotationer. Taggtråd används i krigssituationer och för att 

avgränsa områden i syfte att stänga inne eller ute människor, exempelvis på fängelseanstalter 

och vid landgränser, och är historiskt förknippad med koncentrationsläger och fångläger. Den 

kan konnotera bland annat krig, konflikt, förtryck och otrygghet. I den här bilden blir 

taggtråden starkt symbolisk. Den ligger i förgrunden och skapar en skarp siluett mot den gråa 

himlen. Bakom vajar de två sydafrikanska flaggorna för vinden. De är nötta och fransiga 

längs kanten, och i kombination med bildens färgkorrigering ser de ut att vara solblekta. 

Sekvensen spelas upp i en långsam hastighet, vilket förstärker bildens dramatiska effekt. 

Tillsammans med faktumet att taggtråden är rostig ger flaggorna intrycket att de har hängt där 

under lång tid utan underhåll. Bildens nästan sepiatonade filter och mörka vinjett förstärker 

denna effekt. Flaggorna är en tydlig symbol för Sydafrika som land. Att de syns bakom 

taggtråden skulle kunna tolkas som att Sydafrika är instängt, ogästvänligt och ett fängelse för 

dess invånare, eller ett land i krig. Attributen i bilden skapar även en symbolik som kan tolkas 
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som att Sydafrika är en övergiven och ödslig nation. De nötta flaggorna och den rostiga 

taggtråden vittnar om att ingen har underhållit dem, ingen har vårdat landet.  

 

Southern [V.O.]: ”In fact, all of South Africa’s political parties have steadily become 

more radical in their approach.” (Farmlands, 2018).  

 

Här arbetar attributen i symbios med det talade ordet. När Southern konstaterar att de 

sydafrikanska partiernas radikalitet har ökat förstärks attributens intryck av Sydafrika som ett 

land i konflikt och otrygghet. 

 

Southern [V.O.]: ”The EFF, which holds 10 % of the vote are notorious for singing an 

anti-apartheid song at their rallies calling for the death of white farmers.” (Farmlands, 

2018). 

 

Genom att beskriva det politiska partiet The Economic Freedom Fighters (EFF) som 

”notorious” målar Southern upp en bild av partiet som ökänt, ett ord med negativ laddning. 

När Southern konstaterar att ”The EFF [...] are notorious for singing an anti-apartheid song at 

their rallies calling for the death of white farmers” skapar hon strukturella motsättningar. De 

ökända EFF ställs som förövare som mördar offren, de vita bönderna. Den här kontexten låter 

även åsikten att vara emot apartheid i någon mån bli synonymt med att sympatisera med 

morden på vita bönder.  

 

Figur 18                   Figur 19 
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Här visas nyhetsinslag från EFF:s möten där den röda färgen är framträdande. I figur 18 och 

står i skarp kontrast mot bakgrunden och de vita i bilden. Det gråaktiga tv-filtret bidrar till 

denna kontrast. I figur 19 visas EFF när de dansar och sjunger ”shoot to kill”. I den här bilden 

skildras de inhemska människorna som en uppviglad och radikal grupp. På liknande sätt som i 

figur 14 med president Cyril Ramaphosa får figur 19 gradvis ett slags statiskt tv-filter, vilket 

även här ger intrycket av dystopi och att någonting är ur funktion.  

 

Southern [V.O.]: ”The situation has now become so dire that nations like Australia 

have begun considering giving refugee status to white farmers while others within South 

Africa hold mass protests before the plaasmoorde, the Afrikaans word for farm 

murders, reaches a point of no return.” (Farmlands, 2018). 

 

När Southern berättar om att vita bönder övervägs att få flyktingstatus i Australien skapar hon 

en strukturell motsättning. De vita bönderna hamnar återigen i en offerroll och ett underläge. 

De behöver fly landet för att komma bort från förövarna, alltså de icke-vita. Att benämna vita 

bönder som flyktingar beskriver visserligen ett händelseförlopp, men det är även ett exempel 

på överlexikalisering som avslöjar en underliggande ideologi och samhällsnorm; 

uppfattningen att flyktingar vanligtvis inte är av vit hudfärg. Att situationen beskrivs som ”so 

dire” i kombination med ”refugee status”, ”mass protests” och ”farm murders [...] reaches a 

point of no return” målar upp bilden att den, jämfört med andra länder, ovanliga situationen i 

Sydafrika är nära upplösningstillstånd. 

6.5. Sekvens D - Orania 

Tid: 55:10-1:00:10. 

 

Southern [V.O.]: ”I’ve been told about a remote town with virtually no crime, where the 

people are content to be separated from the rest of the country. They even have their 

own currency. What’s interesting about this town and probably one of the biggest 

reasons it is criticized is that it is the one place in the world where by law only white 

people are allowed to live. [...] But what i soon realized is that the concept behind this 

town was no different to that of the black tribal homelands, an area of land 10,000 
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times the size of Orania, that South Africa’s white minority are still forbidden to live on 

today. It is no more racist than any black community of which there are literally 

thousands in South Africa” (Farmlands, 2018). 

 

Här gör Southern en slags utelämning. Hon väljer att bara tala om för publiken att invånarna i 

Orania är nöjda med att vara separerade från resten av världen medan hon helt utelämnar det 

faktum att det är helt frivilligt att bo och verka i samhället som de själva skapade. Det är till 

viss del underförstått att fallet är som sådant men hon likställer denna frivilliga form av 

åtskildhet med den som återfanns under apartheid, som om dessa möjligtvis skulle gå att 

jämföra. I sekvens B berättar Southern att ”the black tribal homelands” var de platser som 

mörkhyade blev tvingade av regimen att bo på under apartheid. Genom att säga att den vita 

minoriteten är förbjuden att bo där skapar Southern en strukturell motsättning där den svarta 

majoriteten förtrycker och sätter förbud för den vita minoriteten, och att Orania enbart är ett 

svar på den rasismen som de vita tvingas utstå.  

 

 

Figur 20 

 

I figur 20 från Orania syns två äldre vita människor som håller hand. Det finns en känsla av 

spontanitet i bilden eftersom en av kamerorna syns i bild samt att Southern enbart promenerar 
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framåt. Ögonblicket ger intrycket av att ha skett spontant och att kameramannen händelsevis 

lyckats filma det. Den här bilden bidrar starkt till diskursen om Orania som utopi. De två 

individerna som håller hand blir här en symbol för fred, lycka och samhörighet. Till skillnad 

från andra skildrade platser i dokumentären konstateras här att vita tryggt kan röra sig 

utomhus utan att vara under hotfulla omständigheter. Orania framställs som en ovanlig och 

säker plats, just på grund av att nästintill alla invånare är vita. Den visuella bilden 

kompletterar sannerligen Southerns kommentarer.  

 

Southern [V.O.]: ”One thing that really stands out here is the near total lack of crime. 

Everywhere I went people left their cars unlocked with the windows down. I was struck 

by the sight of a moped with the keys left in the ignition all afternoon in a country with 

some of the highest crime rates in the world” (Farmlands, 2018).  

 

Här använder sig Southern av en strukturell motsättning. Genom att poängtera att det mer 

eller mindre inte sker några brott i detta samhälle där demografin uteslutande utgörs av 

afrikander hon menar på att det sker en stor mängd brott i övriga Sydafrika på grund av att 

demografin till störst del utgörs av svarta. 

 

 

Figur 21 
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Figur 21 illustrerar Southerns uttalande om mopeden som stod med nyckeln i tändningen en 

hel eftermiddagen utan att bli stulen. Bilden kompletterar det talade ordet, men har även 

attribut som berättar något mer. Tillsammans med nyckeln till mopeden sitter även en 

bilnyckel till en Mercedes. Mercedesnyckeln konnoterar ett välstånd i Orania som inte 

skildrats i Sydafrika i dokumentären innan Southern besökte denna plats.  

 

 

Figur 22 

 

Figur 22 bidrar till bilden av Oranias välstånd jämfört med filmens skildring av andra platser i 

Sydafrika. Tidigare i dokumentären visades problematiken med torka och uteblivna statliga 

bidrag för vita bönder. Här i Orania finns däremot resurser nog att konstbevattna 

gräsmattorna, till sannolikt för syns skull. Detta bidrar ytterligare till bilden av Orania som 

utopi och resten av Sydafrika som dystopi.  
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Figur 23 

 

Figur 23 fungerar även den som ett trygghetsattribut som bidrar till bilden av Orania som 

utopi som Southern målar upp. Den vita familjen som visas sitter på sin uteplats i skuggan och 

äter mat. I kontexten av Sydafrika som dokumentärfilmen skildrar är en vit familj som äter 

mat utomhus i säkerhet en ovanlighet. Återigen blir här en vit familjekonstellation till en 

symbol för trygghet, fred och samhörighet.  

 

Southern [V.O.]: ”I was certainly struck by the sense of peace in Orania. Something 

which stood in stark contrast to many of the other towns I visited while in South Africa” 

(Farmlands, 2018).  

 

Denna mening som Southern säger i slutet av sin monolog om Orania fungerar i symbios med 

många av de bilderna som Southern visade från sitt besök i Orania. I Orania syns inte några 

höga staket, ingen taggtråd och inte heller några vapen. Inga av de attribut som kommunicerar 

någon form av osäkerhet återfinns i Orania, utan allt det tillhör bara övriga Sydafrika.  
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Southern [V.O.]: ”Orania is just one potential solution to this crisis and for the people 

living here it seems to be working. On and off camera many people, both black and 

white, did suggest segregation as a potential solution to this crisis” (Farmlands, 2018). 

 

Här gör Southern ett intresseväckande lexikalt val. Hon säger, ”Orania is just one potential 

solution to this crisis and for the people living here it seems to be working.”. Vad som står ut 

här är ordet, ”...solution…”, något som i västvärlden har starka konnotationer med nazi-

regimens ”final solution”. Speciellt i frågor som berör ras som i detta fall. När Southern 

konstaterar att en mängd människor, både svarta och vita, föreslog segregation som lösning, 

styrker hon sin journalistiska roll och objektivitet. Hon nämner att flera källor, oberoende av 

varandra och hudfärg, håller med om denna lösning på konflikten. 

7. Diskussion 

Den här studiens syfte har varit att undersöka hur den vita minoriteten respektive den 

mörkhyade majoriteten representeras i den folkfinansierade dokumentärfilmen Farmlands 

med avseende på hur de två grupperna framställs. I det här kapitlet diskuterar vi resultaten av 

analysen, besvarar studiens frågeställningar och ger förslag på vidare forskning. 

7.1. Analysdiskussion 

Diskursanalysen resulterar i tre sammanlänkade diskursiva teman i skildrandet av konflikten i 

Sydafrika. Det första temat i hur Southern med diskursiva medel väljer att representera de två 

folkgrupperna i narrativet är vita som offer, mörkhyade som förövare. Denna dramaturgiska 

rollfördelning genomsyrar hela dokumentärfilmen. Utöver det första temat uppenbarar sig två 

ytterligare teman: mörkhyade som radikala barbarer och vita som civiliserade. Dessa 

diskursiva teman verkar syfta att framställa de vita, både som individer och folkgrupp, i så 

god dager som möjligt, trots Sydafrikas, ur ett etniskt perspektiv, komplicerade historia. På 

motsvarande sätt framställer diskurserna de mörkhyade, på både individ- och gruppnivå, i så 

dålig dager som möjligt.  
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Figur 24 

 

Southern berättar Sydafrikas historia selektivt utan att berätta om de problematiska delar och 

aspekter som varit framträdande under exempelvis apartheid-tiden. Hon gör lexikala val som 

saknar negativa konnotationer, till exempel använder hon ”separateness” istället för 

”segregation” och ”settlers” istället för ”colonist”. Genom att undvika ord med negativa 

konnotationer och istället använda neutralt laddade ord förskönar Southern på så sätt historien 

och bakgrunden till den nuvarande konflikten. Denna försköning förstärker Southerns 

framställning av de vita sydafrikanerna som offer i filmen. På motsvarande sätt framställer 

Southern de mörkhyade som förövare genom lexikala val med negativa konnotationer, såsom 

”radical” och ”extreme”. De mörkhyade placeras i rollen som hänsynslösa barbarer som 

sjunger om ”the death of white farmers” och att de absolut kommer att ta över ”white land by 

force”.  

 

Den absoluta majoriteten av personerna som intervjuas och vars liv skildras i 

dokumentärfilmen är offer och vita. Därför benämns de mörkhyade regelbundet i tredje 

person som ” they”. Denna commentary i Nichols (1991) bemärkelse bidrar till 

dokumentärens övergripande vi och de-perspektiv där ”vi” är de vita och ”de” är de 

mörkhyade. Genom att ständigt referera till Sydafrikas mörkhyade majoritet som ”they” 
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framstår de som en oformlig ond kraft till skillnad från de vita som presenteras på individnivå. 

Konflikten skildras som individerna mot den stora massan. 

 

För tittaren erbjuder filmen personliga och känsloframkallande förbindelser med de utsatta 

personerna som blir lätta att känna empati för. Någon liknande känslomässig förbindelse till 

mörkhyade erbjuder filmen inte. Något som också bidrar att måla upp de mörkhyade som 

något främmande är den musiken som spelas varje gång det är bilder på mörkhyade i sekvens 

B. Varje gång en mörkhyad är med i bild i bakgrundssekvensen spelas musik som endast 

utgörs av vad som skulle kunna vara ett aggressivt trummande som ger ett intryck av en 

primitiv och krigisk kultur. Detta användande av musiken och Southerns användande av ordet 

”they” bidrar till att måla upp den mörkhyade populationen som främmande, skrämmande och 

primitiv. Något som bidrar till att ytterligare skapa distans till den mörkhyade befolkningen är 

att alla mörkhyade ledare porträtteras i svartvitt medan alla vita ledare visas i färg. Trots att 

möjligheten att använda sig av färgfilm och färgfoton på samtliga ledare existerar, väljer 

Southern att även särskilja grupperna visuellt. De svartvita bilderna får de mörkhyade ledarna 

att framstå som avlägsna och förlegade, medan de vita ledarna känns levande och därigenom 

aktuella och närmare än de svarta.  

 

Eftersom filmen till stor del utgår från de vita offrens perspektiv blir de till protagonister som 

är förtryckta och utsatta för vidriga övergrepp av antagonisterna, en härskande, mörkhyad 

majoritet. Det starka ond mot god-narrativet som genomsyrar Farmlands visar tydligt att här 

finns ett underliggande ideologiskt argument som ämnar att framställa de vita i filmen som 

oskyldiga, goda människor och de mörkhyade som onda, hänsynslösa mördare (Nichols, 

1991). Attributen används genomgående i filmen för att stödja det talade ordet och fördjupa 

gestaltningen av folkgrupperna.  

 

Southern talar ofta ganska generellt om boernas handlingar. Istället för att precisera sig och 

berätta för publiken exakt vad boerna gjorde, väljer hon att säga att boerna mestadels gjorde 

det rätta. Hon säger bland annat att ”It wasn’t long though until fair and mostly peaceful 

exchanges of land between whites and blacks gave way to violent militaristic ones.”. Här gör 

hon alltså överlexikaliseringen att skriva att det skedde, ”...mostly peaceful exchanges…”. Att 
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säga att det skedde fredliga utbyten för det mesta behöver dock inte innebära att boerna var 

fredliga. Om det bara sker ett mer fredligt utbyte så innebär det att utbytena för det mesta var 

fredliga. Exakt vad som utelämnas på grund av det narrativ Southern vill driva vet vi ej. 

Southerns ovilja att precisera sig gällande boernas mindre fredliga utbyten hamnar i stark 

kontrast till hennes stora kännedom, och väldigt exakta nummer, om vad landets mörkhyade 

befolkning har gjort. Hon var till exempel väldigt noga med att precisera att det var 57 

bombdåd som The spear of the nation genomförde och även att det var 100 män som 

tillsammans med Piet Retief blev mördade i fällan gillrad av Zulustammen. Då vet hon med 

bestämdhet de exakta siffrorna och behöver inte använda sig av ”mostly”. 

 

Southern gör också många olika diskursiva val för att gång på gång poängtera att boerna har 

lika mycket rätt att vara där som någon annan, om inte mer. Hon börjar med att berätta för oss 

att bara Koshian-folket befann sig i det området som nu utgör Sydafrika innan boerna nådde 

området. Men hon är också väldigt noga med att nämna att de var nomader, och därigenom 

saknade fasta bosättningar. Till skillnad från boerna som hon benämner som bara ”semi-

nomadic”. Hon understryker sedan också att den mörkhyade befolkningen som bestrider 

afrikandernas äganderätt till marken anlände efter att boerna, afrikandernas förfäder, hade 

anlänt. Huruvida detta är sant eller inte är inte något som undersöks men det Southern berättar 

är något som bejakar det narrativ hon driver om hur boerna har mest äganderätt till marken, 

inte bara genom det faktiska ägandet men också genom att ha varit där längre än människorna 

på andra sidan konflikten. Detta går helt i linje med den alt-lite-ideologi som Southern tillhör, 

där den västerländska kulturens överlägsenhet och dominans står i fokus. Genom att bara 

fokusera på de bra handlingarna av boerna och de dåliga handlingarna av den mörkhyade 

befolkningen i området kan hon än en gång poängtera hur mycket mer civiliserade boerna var, 

i alla fall ur den journalistiska vinklingen Southern använder sig av. Exakt vad det är hon 

väljer att inte berätta om vad boerna gjorde mot lokalbefolkningen när hon säger ”...mostly 

peaceful exchanges…” undersöks inte. Men till och med apartheid som hon omöjligen kan 

gömma från publiken, då det är roten till konflikten, försöker hon göra mer rumsrent. Detta 

gör hon genom att poängtera att apartheid de facto bara betyder ”separateness”, i vad som 

tycks vara ett försök att distansera aparthied från ordet ”segregation”. Ett ord med mer 

våldsamma konnotationer som drar tankarna till 50- och 60-talets medborgarrättsrörelse i 

USA.  
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Resultatet av analysen av Farmlands går i linje med vad forskningen om folkfinansierad 

journalistik och dokumentärfilm konstaterat och diskuterat (Hunter, 2015; Jian & Usher, 

2014; Nichols, 1991; Porlezza & Splendore, 2016; Sørensen, 2012). I de analyserade 

sekvenserna finns stunder då Southern använder språkliga medel för att stärka sin 

journalistiska auktoritet och objektivitet, men filmens dominerande diskurser vittnar om att 

hon trots allt inte fullständigt förhåller sig till centrala journalistiska värden såsom opartiskhet, 

objektivitet och ett genomgående kritiskt förhållningssätt (Hunter, 2015; Jian & Usher, 2014; 

Porlezza & Splendore, 2016). Som Sørensen (2012) förklarar kan folkfinansierad journalistik 

leda till att dokumentärfilmer som inte följer pressetiska riktlinjer och journalistiska värden 

får spridning på internet, vilket Farmlands kan argumenteras för att vara ett exempel på. 

Huruvida den här dokumentärfilmen till exempel skulle godkännas för sändning av en 

kvalitetskontrollerande public service-kanal kan diskuteras. 

 

Frågeställningarna den här analysen ämnar besvara är 

Vilka diskursiva medel används i redogörandet av de två grupperna i den aktuella konflikten?  

Utifrån de analysverktyg vi har använt för att analysera Farmlands kan vi se att Southern 

använder dessa verktyg i konstruerandet av diskurser, commentary och argument som kan 

delas in i tre sammanhängande teman i redogörandet av de två grupperna (Nichols, 1991). Det 

mest övergripande temat är Vita som offer, mörkhyade som förövare, som genomsyrar hela 

filmens narrativ. Det två andra temana är Mörkhyade som radikala barbarer och Vita som 

civiliserade.  

 

Hur används dessa och vad får de för konsekvens för hur grupperna framställs? 

Southern använder sig frekvent av lexikala val, överlexikalisering och utelämning för att 

bland annat underminera allvaret i exempelvis apartheid, och för att fokusera på negativa 

aspekter hos mörkhyade människor, till exempel genom att kalla Nelson Mandela för ”a 

known radical communist”. Attributen används för att förstärka det talade ordet och fördjupa 

dess innebörd. Strukturella motsättningar använder Southern genomgående i filmen för att 

bygga narrativen ond mot god och vi och de.  
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Konsekvensen av Southerns användning av dessa diskursiva medel är att den vita 

befolkningen framstår som totalt oskyldiga, civiliserade och goda människor som faller offer 

för den främmande, aggressiva och våldsamma massan bestående av mörkhyade människor, 

vilket är filmens perspektiv (Nichols, 1991). Den mörkhyade befolkningen framstår som en 

ondskefull och hänsynslös kraft som tar över landet och marken där de vita länge har bott och 

har självklar äganderätt till. På så sätt skapar Southern en närhet mellan publiken och de vita 

samtidigt som hon diskursivt skapar distans till de mörkhyade. Konsekvensen av detta blir att 

de mörkhyade människorna avhumaniseras. De enda aspekterna av de mörkhyade 

människorna som visas är de negativa, våldsamma och kriminella, inga andra egenskaper som 

nyanserar gruppen och gör de mänskliga förekommer. Southern målar upp en bild av att det 

enda den mörkhyade befolkningen bejakar är krig och våld. Däremot visar hon upp ett stort 

spektrum av känslor hos de vita i filmen, vilket gör de mänskliga och lätta att känna empati 

för. 

 

Resultatet av den här studiens analys har visat att ensidiga representationer av folkgrupper 

förekommer i Farmlands. Detta visar att folkfinansierad journalistik och folkfinansierad 

dokumentärfilm är relevanta forskningsområden för fortsatt vetenskaplig granskning, särskilt 

eftersom dokumentärfilmen bidrar till konstruktionen av den sociala verkligheten och dess 

släktskap med samhällets discourses of sobriety (Nichols, 1991). Att dokumentärfilm 

påverkar samhället samtidigt som den enbart manifesterar en åsikt och ingen allmängiltig 

sanning, då filmskaparen har rätt till konstnärlig frihet, gör forskningsområdet allt annat än 

okomplicerat (Butchart, 2006). 

 

7.2. Förslag till vidare forskning 

Vårt förslag till vidare forskning som kan göras om Farmlands är att mer ingående undersöka 

de olika ljud och den musik som som spelas används som är utanför diegesen. Vi har till viss 

grad undersökt vad musiken kan kommunicera men med facit i hand borde det vara möjligt att 

göra en mer djupgående analys där fokus enbart ligger på hur ljudet i dokumentären påverkar 

hur representationen av de två folkgrupperna framställs. En annan forskningsaspekt skulle 

kunna vara att källkritiskt granska sanningshalten i bevisen och påståendena som framförs i 

filmen, eftersom en dokumentärfilm manifesterar en åsikt och inte en allmängiltig sanning 

(Butchart, 2006). 
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Ett förslag för att bidra till den knappa forskningen inom folkfinansierad journalistik skulle 

vara att utföra multimodala kritiska diskursanalyser på andra folkfinansierade 

dokumentärfilmer för att därigenom kunna dra slutsatser om hur folkfinansierade 

dokumentärer skiljer sig från traditionellt producerade dokumentärfilmer. 
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