
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hur tidigare forskning har beskrivit den 

transatlantiska slavhandeln från 1940-tal 

fram till 2000-tal 
 

 

 

How previous research has portrayed the transatlantic 

slave trade from the 1940s to the 2000s 
 

 

 

 

 

 

 

 

Marigona Ahmeti  

Historia för ämneslärare, 61-90 HP 

Uppsats 15 HP 

HT 2019  

Examinator: Johannes Heuman 

 



 

Sammanfattning  
 

I denna studie så har beskrivningen av den transatlantiska slavhandeln över tid undersökts. 

Fem olika böcker av olika författare från olika årtal har blivit utvalda och analyserats. De 

olika böckerna som har undersökts är: Eric Williams, Capitalism And Slavery (1944), Basil 

Davidson Afrikas historia: grunddrag och konturer (1969), John Iliffe, historien om en 

kontinent (1997), Herbert S. Klein, The Atlantic Slave Trade (2010) och Dick Harrisson, 

Slaveriets historia (2015). Syftet med denna undersökning har varit att undersöka hur dessa 

olika författare har beskrivit orsaker till och konsekvenser av den transatlantiska slavhandeln.  

 

I studien har bildbegreppet använts som teoretiskt ramverk. Begreppen ’’individuell och 

förändring’’ ligger till grund för hur begreppet bild använts som teoretisk ansats. Begreppet 

individuell användes i första hand för att se hur de olika forskarna har beskrivit slavhandeln, 

och sedan i andra hand se ifall en förändring i skildringarna har skett. 

 

För att besvara studiens syfte- och frågeställningar har en tvåstegsmetod använts; först så har 

de olika böckerna lästs igenom separat och relevant information har hämtats från de. Därefter 

så har en komparativ analys tillämpats och analyserat allt material.  

 

Studiens resultat visar att de olika författarna har fokuserat och analyserat olika orsaker till den 

transatlantiska slavhandeln. Det som är tydligt här är att alla författare är överens om att 

slavhandeln har berott på ekonomiska faktorer. Det som däremot visar förändring är det faktum 

att ingen av de andra författarna förutom Williams förminskar rasfrågan. Williams, vars bok 

skrevs 1944 visar tydliga tecken på förminskning och bortförklaring av rasism. Det finns en 

skillnad i attityden gentemot följderna som har inneburit för Afrika på grund av slavhandeln.  

 

Den slutsats man kan dra utifrån den fakta som har redovisats i denna studie är att varje 

person har sin egen individuella bild utav en händelse, oavsett hur påläst man är. Detta kunde 

tydligt uppmärksammas i återberättelsen av de olika författarnas skildringar.  

Sammanfattningsvis kan man uppmärksamma att både Klein och Harrison vågar ta steget och 

ifrågasätta tankar som har funnits tidigare. Den man kan observera är att Williams var väldigt 

mån om att skydda européerna från att skuldbeläggas för rasism, medan Davidson var väldigt 

mån om att lyfta fram Afrikas tragiska öde. Ju mer år som går märker man dock att författarna 

inte försöker skydda någon av parterna utan istället försöker lyfta fram hur båda parterna var 



 

inblandade. Det är väldigt tydligt att se att händelser som pågick i världen samtidigt som 

böckerna skrevs hade en viss påverkan på författarnas skildringar. 

 

Nyckelord: Transatlantiska slavhandeln, Afrika, bildbegreppet, triangelhandeln, och slaveri 
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1. Inledning 

 

Slaveri har så länge vi kan minnas funnits i olika former. Träldom är något vi i Europa har 

bekantats med under historiens gång. Dock så saknar den transatlantiska slavhandeln 

motsvarighet. Sedan 1400-talet har Afrika präglats utav Europa. Européer har importerat 

råvaror, slavar och mineraler från Afrika och därmed har Afrika blivit utsatt för exploatering i 

jakt på naturresurser och billig arbetskraft.  

 

Det uppskattas att en siffra på minst tolv miljoner afrikaner såldes som slavar som en följd av 

den transatlantiska slavhandeln.1 Dessa människor lastades på skepp och såldes sedan vidare 

som ägodelar i europeiska kolonier samt Amerika. Men långt ifrån alla överlevde resan över 

atlanten.  Exploateringen utav kontinenten och afrikaner har beskrivits på olika vis och påverkat 

människosynen. Det beskrivs att kampen mot slavhandeln var den första internationella 

rörelsen för mänskliga rättigheter.2  

 

Den transatlantiska slavhandeln har beskrivits i många olika böcker av olika författare som har 

forskat kring detta ämne. Som tidigare nämnt, så var kampen mot slavhandeln den första 

internationella rörelsen för mänskliga rättigheter. Detta talar för att slavhandeln har haft en 

betydande roll på hur vi ser på världen och människor idag. Idag ser vi på världen och på 

människor annorlunda än vad vi gjorde förr. Nutid så har vi olika organisationer som till 

exempel Amnesty som kämpar för alla människors lika värde3, vi har även FN som en ledande 

organisation gällande mänskliga rättigheter.  

 

När förbud mot slavhandel infördes i flera nationer under olika perioder av 1800-talet så blev 

ämnet kontroversiellt. En följd av detta blev då att det bildades debatter kring frågan om hur 

pass moraliskt det var att köpa och sälja människor. Under denna period började man också 

diskutera människans rättigheter. Slavhandeln blev ett aktuellt ämne i samband med att 

 

1 Abiri, Elisabeth (2007) Slaveri då och nu. Rätten till frihet s.1 

2 Abiri, 2007, s.1 

3 https://www.amnesty.se/om-amnesty/vad-ar-amnesty/om-amnesty-international/ 

 

https://www.amnesty.se/om-amnesty/vad-ar-amnesty/om-amnesty-international/
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mänskliga rättigheter började spridas, till följd av detta så började olika åsikter kring 

slavhandeln också spridas.  Dessa åsikter spreds till en början i form av nyhetsartiklar. Desto 

fler år som gått, så har forskningen om den transatlantiska slavhandeln utvecklats, och det har 

dessutom skrivits läromedel och skönhetslitteratur. Attityderna gentemot slavhandeln, dess 

omfång, orsak och konsekvens har behandlats av ett stort antal olika författare som i sin 

bakgrund tillhört bland annat olika ideologier. Forskare har också studerat slavhandeln ur olika 

perspektiv, vissa ur sociala perspektiv andra ur ekonomiska. Detta har medfört att attityden och 

beskrivningen av slavhandeln har varierat. Dessutom så har slavhandeln behandlats av olika 

författare från olika generationer. Detta i sig har en betydande roll för hur slavhandeln har 

framställts i litteratur. Som tidigare nämnt så har vi idag organisationer som främjar mänskliga 

rättigheter. Dessa organisationer existerade inte när det började skrivas om den transatlantiska 

slavhandeln, detta har då kunnat påverka attityden man hade gentemot slavhandeln innan 

organisationerna grundades. FN grundades 1945 och Amnesty grundades 1961. Det faktum att 

dessa organisationer tillkom senare har kunnat påverka hur författare och forskare senare har 

beskrivit slavhandeln. 

 Därav anledningen till varför denna studie kommer att behandla hur olika författare har 

beskrivit denna händelse. Uppsatsen kommer att behandla detta ämne då det är intressant ur ett 

historiskt perspektiv att analysera hur synen på händelser har utvecklats med tiden. Det kan 

även tilläggas att analyseringen av hur en händelse kan förklaras på olika sätt är intressant ur 

källkritiska kriterier, då en olika beskrivningar kan förmedla olika (felaktiga) bilder. Många 

olika faktorer såsom årtionde, perspektiv, bakgrund har kunnat bidra till att de olika författarna 

har beskrivit slavhandeln på olika vis. Denna uppsats kommer då att analysera några välkända 

skildringar av den transatlantiska slavhandeln för att belysa om hur samma händelse kan 

beskrivas av olika människor. Just denna studie kommer att fokusera på hur slavhandeln har 

framställts i forskarlitteratur.  

 

Uppsatsen kommer att behandla böcker från 1940-talet fram till 2000 tal.  

Undersökningsperioden är vald på grund av att under 50-60tal så pågick civil Rights Act i 

Amerika. Civil rights act är benämningen på rörelser i Amerika som kämpade för jämställdhet 

för svarta invånare.4 Detta påbörjades i början av 1900-talet då man hade infört 

segregationslagar i södra Amerika. Böckerna som har valts är skrivna under -40,60,90 och 

2000-tal. Anledningen till varför inga böcker från 50-tal, 70-tal och 80-tal har inkluderats är på 

 

4 NE.se, medborgarrättsrörelsen: http://www.ne.se/lang/medborgarrättsrörelsen  (1/5/2019) 

http://www.ne.se/lang/medborgarr%C3%A4ttsr%C3%B6relsen
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grund av bristen på tillgänglighet på relevant material från de årtiondena. Genom att analysera 

böcker från 1940-talet och framåt så studeras det om och hur skildringen utav slavhandeln har 

förändrats från 1940 och efter civil rights act. Som tidigare nämnt så kan även bildandet av 

olika organisationer ha påverkat hur den transatlantiska slavhandeln har beskrivits.  

 

2. Syfte och frågeställningar 

 Syftet med uppsatsen är att jämföra och analysera hur den transatlantiska slavhandeln har 

beskrivits inom historieforskningen från 1940-talet fram till 2000-tal. Denna studie kommer att 

besvara följande frågor: 

 

- Hur har tidigare forskning presenterat orsaker till den transatlantiska slavhandeln? 

- Hur har tidigare forskning presenterat konsekvenserna av den transatlantiska 

slavhandeln? 

- Hur har presentationen av orsak och konsekvens förändrats över tid?  

3. Metod 

För att besvara frågeställningarna så kommer studien basera sig på en kvalitativ textanalys. 

Analysen är av komparativ karaktär eftersom att utgångspunkten för denna uppsats är att 

jämföra olika texter med varann. Studien är även kvalitativ då syftet med texterna inte är att 

mäta eller räkna uttryck, definitioner eller andra företeelser. 5 

 

3.1  Komparativ analys 

 

Syftet med komparativ analys är att olika texter ska jämföras med varandra. En sådan analys 

kan ha flera utgångspunkter. Exempel på dessa utgångspunkter kan vara att hitta skillnader 

och/eller likheter, dessutom så kan man välja att undersöka enskilda texter eller hela genrer. I 

denna studie kommer fokus ligga på enskilda texter (inom samma ämne). Oavsett vad för 

utgångspunkt studien har, så är det viktiga att författaren förklarar texternas relation till 

varandra.6 

 
5 Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red.), Textens mening och makt: metodbok i 

samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys, 3., [utök.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2012 

6 Hellspong, Lennart. Metoder för brukstextanalys. S.78, Studentlitteratur, Lund, 2001 
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När texterna jämförs utifrån den komparativa metoden så tar man hänsyn till flertal punkter. 

För att endast diskutera relevant information så kommer denna studie endast presentera de 

punkter som är aktuella för föreliggande uppsats, dessa presenteras nedan:  

I första punkten innehållet, så studeras hur texterna liknar och skiljs åt innehållsmässigt. Vad 

tar de olika författarna upp och vad för perspektiv anlägger de?7 

 

Analysen fortsätter med det sociala i texterna. Vad för attityder och värderingar har författarna? 

Ägnar sig författarna åt att informera, kritisera eller mana? 8 

 

Ytterligare ett avsnitt som kompareras i denna uppsats är språket. Hur skiljs texterna åt och hur 

liknar de varandra språkligt? Hur ser ordförrådet ut? 9 

 

Dessa punkter är aktuella för föreliggande uppsats då källmaterialet är skrivet under olika 

årtionden vilket innebär att det finns skillnader i vad för innehåll författarna har valt att ha med 

samt vad för attityd de har gentemot innehållet. Detta är intressant för denna uppsats då 

innehållet, attityd samt språk spelar en väsentlig roll i vad för bild som författarna har och 

förmedlar av den transatlantiska slavhandeln. 10 

 

Den komparativa metoden med dess olika punkter kommer att användas för att analysera de 

olika texterna och jämföra de med varandra mer djupgående. Den komparativa metoden tjänar 

till att jämföra texter mer detaljerat. Det bör även tilläggas att syftet med denna uppsats är att 

studera hur beskrivningen av den transatlantiska slavhandeln har förändrats över tid, därför är 

det viktigt att poängtera att dessa tre punkter kommer att analyseras i relation till böckernas 

utgivningsår.  

 

Böckerna lästes i första hand enskilt, då låg innehållet i stor fokus. Det som studerades var vad 

för innehåll som böckerna hade. Vad som angavs som orsaker och konsekvenser. När innehållet 

valdes ut, så jämfördes det sociala i det utvalda innehållet. Vad för attityd hade författarna när 

de återberättade innehållet? Slutligen, på de texter som gick så studerades även språket. I några 

 
7 ibid, s.80 

8 ibid, s.80 

9 Hellspong, 2001, s.80 

10 ibid, s.80 
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utav böckerna så kunde ett annorlunda ordförråd bemärkas. Den sistnämnda punkten gick inte 

att tillämpa på alla böcker då vissa av böckerna låg för nära i tid vilket innebar att språket inte 

skiljdes åt. I avsnitt 8 (Resultat) så kommer till stor del innehållet i de olika böckerna att lyftas 

fram. I vissa fall kommer även språket att påpekas. Däremot så kommer attityden (och språket 

i de fall det förekommer) att lyftas fram och diskuteras i avsnitt 8.1.6 och 8.2.6 även i avsnitt 

9. Anledningen till varför uppsatsen är upplagd på detta vis är på grund av att innehållet är den 

viktigaste aspekten i studien och därmed förtjänar mest utrymme.  

 

4. Urval, avgränsningar och material 

 

Materialet som har använts i denna uppsats har valts utifrån flera kriterier. Först och främst är 

det värt att nämna att källmaterialet inte är utvalt för att jämföra äkthet, utan snarare ämnat att 

jämföra hur olika författare beskriver samma händelse.  

 

De kriterier som fanns vid val av material var allra främst att de skulle behandla den 

transatlantiska slavhandeln, vilket var en självklarhet. Böckerna skulle vara skrivna av olika 

författare och vara utgivna olika år för att fullfölja syftet med denna uppsats. Eftersom att syftet 

med denna studie också är att studera hur den transatlantiska slavhandeln har beskrivits av 

forskare (över tid), så skulle allt valt material vara skrivet i ett historievetenskapligt syfte. 

Dessutom skulle böckerna beröra frågorna orsak och konsekvens (till/av den transatlantiska 

slavhandeln). 

 

Det har skrivits och forskats mycket kring detta ämne, vilket innebar att avgränsningar var 

viktigt för att kunna studera ämnet mer djupgående. Av denna anledning beslutades att böcker 

från endast en viss tidsperiod skulle studeras. Genom att analysera olika årtal får man dessutom 

en insikt på hur människans åsikter och värderingar har förändrats över tid.  

Tidsperioden valdes till hänsyn av sociala och politiska företeelser som skedde i världen som 

kunnat ha en påverkan på vad som skrevs och hur det skrevs. Perioden mellan 1940-talet och 

2015-talet skedde mycket förändringar i världen där mänskliga rättigheter diskuterades, 

samtidigt forskades det om den transatlantiska slavhandeln. Därav anledningen till den valda 

tidsperioden. Det var under 1960 som civil rights act ägde rum i Amerika och uppmärksammade 

resten av världen (samt amerikaner) på afro-amerikanska rättigheter. Samma årtionde bildades 

Amnesty för alla människors lika värde. FN bildades under 1940 talet för att förhindra krig i 
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världen, men som senare också kämpade för människors rättigheter och utformade det som vi 

idag kallar för ’mänskliga rättigheter’. Dessa tre punkter är några bland många politiska 

företeelser som kunnat påverka hur människor började se på varandra och kan ha spelat roll i 

hur forskare såg på den transatlantiska slavhandeln. För att göra en jämförelse om hur 

beskrivningarna förändrats över tid, så beslutades det att välja böcker som har skrivits innan 

politiska/sociala rörelser bildats, samt tiden efter det. Med undantag för 1950-, 70-, och 80-

talet, då böcker som uppfyllde kriterierna inte kunde hittas. Vilket land böckerna är ifrån, är 

inte av betydelse, dock så är de skrivna utifrån västerländskt perspektiv för att kunna återspegla 

transatlantiska slavhandeln utifrån västerländska författare. Vissa av böckerna som används i 

denna studie har blivit översatta till svenska, anledningen till varför den svenska versionen har 

valts är på grund av att innehållet är den viktigaste aspekten. De översatta böckerna har också 

vid ett tidigare tillfälle lästs på originalspråket och kan konstateras vara likvärdiga, men på 

grund av tillgänglighet när denna studien skulle skrivas så valdes den översatta versionen.  

 

 

4.1  Källmaterial och källkritik 

Nedan följer en kort presentation av källmaterialet som kommer att användas i föreliggande 

uppsats. I detta stycke presenteras författaren, bokens innehåll och syfte samt det som 

författarna har kommit fram till. 

 

Eric Williams, Capitalism And Slavery (1944)  

Williams var en doktorand inom historia, som publicerade sin doktorsavhandling med titeln 

Capitalism and Slavery. Williams bok diskuterar den transatlantiska slavhandeln ur ett 

ekonomiskt perspektiv och lägger sitt största fokus på att förklara slaveriet och avskaffandet 

av slaveriet ur ekonomiska aspekter. Detta innebär att Williams skiljer sig relativt från 

resterande källmaterial då han har en förbestämd utgångspunkt. Boken är publicerad i USA av 

the University of North Carolina Press.  

 

Basil Davidson Afrikas historia: grunddrag och konturer (1969) 283s. 

Basil Davidson, brittisk historiker som fördjupat sig inom afrikansk historia skrev boken 

Afrikas historia: grunddrag och konturer. Davidson behandlar Afrikas utveckling och dess 

kopplingar till Asien, Europa och Amerika. Samt så diskuterar Davidson hur inre stammar 

och kulturer utvecklats, och slaveriets uppkomst och konsekvenser. Boken syftar till att 
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uppmärksamma Afrikas historia och dess plats i världen. Davidson syftar till att tillägna en 

bok åt Afrika och dess historia ur ett icke europeiskt perspektiv. Boken är ursprungligen 

publicerad i USA av Macmillan. Dock är denna version av boken översatt av Maj Frisch och 

publicerad av Rabén & Sjögren.  

Originaltitel: Africa in history : themes and outlines 

 

John Iliffe, historien om en kontinent (1997) 428s.  

John Iliffe, professor i afrikansk historia är författare till boken historien om en kontinent. 

Författaren fokuserar på mänskliga förutsättningar i Afrika vilket innebär att boken skiljer sig 

lite från resterande källmaterial. Iliffe behandlar hur människor har kämpat emot hot från 

omvärlden, bland annat från slaveriet. Boken behandlar den transatlantiska slavhandeln i ett 

ovanligt ljus, då människorna och deras omständigheter under slavhandeln ligger i fokus. 

Boken är ursprungligen publicerad i Storbritannien av Cambridge University Press. Dock är 

denna version av boken översatt av Gunnar Sandin och publicerad av Historiska media. 

Originaltitel: Africans: the history of a continent 

 

Herbert S. Klein, The Atlantic Slave Trade (2010) 264s.  

Herbert S. Klein är en amerikansk historiker vars bok the atlantic slave trade behandlar 

slaveriets utveckling och olika världsdelar inblandning i den transatlantiska slavhandeln. 

Författaren är en amerikansk historiker som har valt att fördjupa sig i den transatlantiska 

slavhandeln. Det är en bok som undersöker bland annat ekonomiska, sociala och politiska 

aspekter av slavhandeln. Syftet med boken är att ge en grundläggande förståelse av den 

transatlantiska slavhandeln och göra en viss jämförelse med den generella tron om vad den 

transatlantiska slavhandeln var. Boken är publicerad i Storbritannien av Cambridge University 

Press.  

 

Dick Harrisson, Slaveriets historia (2015) 441s.  

Dick Harrison är en professor i historia och har skrivit boken slaveriets historia. Harrisons bok 

behandlar slaveriets uppkomst och presenterar en global översikt av slaveriet. Boken är 

uppdelad i olika kapitel som berör slaveri i olika världsdelar. Denna uppsats kommer att ha 

fokus på hur Harrison beskriver den afrikanska slavhandeln, närmare sagt den transatlantiska 

slavhandeln. Syftet med boken är att ge en översikt över alla kontinenternas slaveri över tid. 

Boken är publicerad i Sverige av Historiska media.  
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4.2  Källkritik 

 

Litteraturen som används i denna uppsats har noga blivit utvald och ska syfta till att ge olika 

perspektiv på den transatlantiska slavhandeln, detta resulterar i skillnader i detaljer. Vilket är 

viktigt att påpeka att jag är medveten om. Informationen som förmedlas i källmaterialet skiljer 

sig (i vissa fall) från varandra, främst på grund av olika årtionden vilket är till följd av att ny 

information tillkommit men även nya synsätt. Detta är inte ett problem i denna uppsats då syftet 

är att jämföra hur dessa verk skiljer sig åt. Det är då värt att påpeka att denna uppsats inte syftar 

till att lyfta fram vilken författare som återspeglar rätt detaljer, och den syftar inte heller till att 

jämföra äktheten mellan litteraturen. 

 

Litteraturen som studien bygger på är skrivna utav författare som har fördjupat sig i 

ämnet.  Styrka med det utvalda källmaterialet är att all litteratur är skrivet utifrån samma syfte 

vilket är att ge kunskap och uppmärksamma den transatlantiska slavhandeln. En styrka är även 

att alla böcker som används i denna studie är skrivna av författare med en västerländsk 

bakgrund11. Detta bidrar till att man kan undersöka hur västerländska författare ser på den 

transatlantiska slavhandeln och hur de väljer att återberätta den. Det är också intressant att 

analysera hur mycket uppfattningarna kan skilja sig mellan olika personer från samma 

världsdel/som inte är från Afrika. Precis som det finns styrkor så finns det även svagheter med 

det valda källmaterialet. En brist med studien är bristen på forskningslitteratur från 50-,70- och 

80-talet. Däremot så anser jag att studien ändå visar en förändring gällande porträttering av 

transatlantiska slavhandeln, då jag har lyckats inkludera böcker från årtionden som tidigare 

nämnt är viktiga för denna uppsats (civil rights act, Amnesty och FN).  

  

Det är dessutom värt att påpeka att dessa valda böcker inte täcker all forskning på området, och 

därmed speglar inte dessa böcker alla skildringar som finns utav den transatlantiska 

slavhandeln. Anledningen till varför just dessa böcker blev utvalda var i första hand på grund 

av att de berörde relevant information, men de passade också in i kriterierna för publieringstid 

och tillgänglighet. De verk som har studerats berör exklusivt, eller till stor del den 

transatlantiska slavhandeln. Ett fåtal författare har tillägnat en hel bok åt händelsen, andra har 

tillägnat ett kapitel. Däremot har jag säkerställt så att det finns så pass mycket information så 

 
11 Om man söker vidare på en av författarna (Eric Williams) visar det att han är av västindiskt ursprung. Vilket kan väcka frågor om varför jag inkluderar 

författaren som västerländsk. Williams är född i Trinidad och Tobago (ö öster om central Amerika, f.d. brittisk koloni). Han växte sedan upp och flyttade till 

England där han utbildade sig och skrev’’Capitalism and slavery’’. Jag anser dessutom inte att det är jätteviktig att dela upp var gränsen för ’’västerländsk’’ går 

rent geografiskt, utan har valt att referera till västvärlden som Europa och väster om det. Även om det finns mer exakta indelningar har jag valt att inte fokusera 

på det då det inte är väsentligt för denna uppsats. Av dessa anledningar refererar jag till honom som en västerländsk författare.  
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att det går att konstatera ett mönster. Böcker som har berört den transatlantiska slavhandeln 

men endast kort eller någon enstaka gång har exkluderats på grund av svårigheter med att tyda 

tydlig form av gestaltning.   

5. Tidigare forskning  

 

Den tidigare forskningen inom området har främst behandlat bilden av Afrika i skolböcker.  

Det omfattade syftet i tidigare forskning är likt syftet i denna studie, och kommer därmed 

behandlas som tidigare forskning i denna studie. Även om det är olika saker som undersöks 

(slavhandeln vs Afrika) så berör det ändå samma kontinent. Dessutom så är alla studier gjorda 

för att visa olika skildringar av en företeelse, vilket påvisar att syftet är detsamma. Tidigare 

forskning har dessutom analyserat läromedel som syftar till att ge kunskap på samma vis som 

denna studie undersöker historievetenskapliga verk som också syftar till att ge kunskap. 

Översiktligt, så berör tidigare forskning och denna uppsats ett ämne/område på ett liknande vis.  

 

Mai Palmberg gjorde två undersökningar angående hur Afrika beskrivs och förmedlas i 

skolböcker. Den första undersökningen resulterade i en bok med titeln Afrika i skolböckerna – 

Gamla fördomar och nya (1987). I denna studie skulle Palmberg undersöka vad för fördomar 

som kunde hittas i de svenska skolböckerna angående Afrika. Palmberg konstaterade att 

fördomarna i viss mån hade försvunnit men det fanns fortfarande många fördomar kvar. 

Författaren beskriver att i många skolböcker så framställs fortfarande(ibland) Europa som 

huvudansvarig för utveckling i Afrika, afrikaner beskrevs som vildar och stridslystna 

12dessutom så beskrevs Afrikas historia i enhet med Europas historia. Afrika hade i 

skolböckerna ingen egen historia utan beskrevs istället utifrån europeisk synvinkel. 13 

 

Mai Palmberg undersökte i sin andra studie Afrikabild för partnerskap? – Afrika i de svenska 

skolböckerna (2000) hur afrikanska länder beskrivs i läroböcker. Palmberg har undersökt totalt 

62 böcker för högstadiet som alla behandlade något om Afrika, bland dessa fanns också 

fördjupningsböcker och arbetsböcker. 14 Palmberg beskriver att hon undersöker frågan vad 

skolböcker säger om Afrika. Syftet är att undersöka vad förmedlar skolböckerna för bild, och 

 
12 Palmberg, Mai (1987) Afrika i skolböckerna – gamla fördomar och nya. Jönköping: Bratts Tryckeri 

AB s. 9. 

13. Palmberg, 1987 s.12-13 

14 Palmberg, Mai. (2000). Afrikabild för partnerskap? Afrika i de svenska skolböckerna. Uppsala: 

Nordiska Afrikainstitutet, s.11-13 
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vad lär sig egentligen eleverna om Afrika. Författaren strävar också efter att bidra till större 

medvetenhet om fördomar som finns om Afrika.15 Det som Palmberg kom fram till i sin 

undersökning är att Afrika rent generellt framställs som en problemkontinent. Medan 

västvärlden identifieras med det som är modernt och utvecklat.16 

 

TNS Sifo (numera Kantar sifo), ett av Sveriges största undersöknings organisation som 

genomför många undersökningar i samarbete med forskare, genomförde år 2013 en studie som 

skulle undersöka hur Afrika framställs i tre olika medier. Förmedlingen av Afrikabilden skulle 

undersökas i svenska medier, svenska insamlingskampanjer och i läromedel. Sifo förklarar att 

enligt tidigare undersökningar så har svenskars bild av Afrika och dess utveckling varit 

överdriven negativ. Sifo konstaterar att i de nio svenska skolböcker som undersökts så beskrevs 

Afrika oftast som den kontinent som halkat efter och inte kan utvecklas. Afrika beskrevs i 

skolböcker synonymt med fattigdom, katastrofer och konflikter. Dessutom så beskrevs inte 

afrikanska länder såsom Egypten och Tunisien som afrikanska länder, istället så utgjorde 

Kongo och Zimbabwe det afrikanska exemplet. Sifo konstaterar också att Afrika beskrevs mer 

som ett jordbrukssamhälle snarare än industrisamhälle. 17 

  

Som dessa ovanstående studier nämner så har det bedrivits forskning kring hur Afrikabilden 

har förmedlats. Dock kopplar ingen av studierna nämnda ovanför Afrikabilden till 

forskarlitteratur, dessutom så saknas forskning kring porträttering av just den transatlantiska 

slavhandeln i forskningslitteratur. Detta kan bero på att ingen tidigare studie har jämfört hur 

den transatlantiska slavhandeln har beskrivits i forskarlitteratur. Därmed så kommer detta 

undersökas vidare i denna studie. 

 

6. Teoretisk utgångspunkt  

 

Den teoretiska ansatsen för denna studie kommer att bygga på bildbegreppet som ett analytiskt 

verktyg. Författaren till boken; Kampen om historien: Ådalen 1931: sociala konflikter, 

historiemedvetande och historiebruk 1931-2000 vars namn är Roger Johansson använder sig 

 
15 Palmberg, 2000, s.11 

16 Palmberg, 2000, s126 

17 TNS, sifo, Bilden av Afrika – en kvalitativ analys av den bild som förmedlas av Afrika i tre kanaler, 

2013, s.25 
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av begreppet ’bild’ för att förklara olika ådalsbilder. Med detta syftar Johansson att förklara 

människors olika föreställningar kring en händelse. På samma vis så kommer denna studie 

bygga på begreppet bild för att studera hur olika författare har förklarat och tolkat den 

transatlantiska slavhandeln. 18 

 

Även Kenneth Nygren har i sin avhandling Bilder av Mittens rike (2001) använt sig utav bild 

begreppet för att analysera hur Kina har framställs. Nygren beskriver att det finns faktorer som 

är avgörande för hur olika attityder och uppfattningar utvecklas bland människor, vilket innebär 

att olika bilder av en händelse kan bero på underliggande faktorer. 19  

Nygren konstaterar i sin avhandling att en grupp människor aldrig kan ha ’’samma bild’’, detta 

på grund av ’’två människor aldrig kan ha en helt och hållet identiskt bild av en viss företeelse’’ 

20 

 

Eva Block beskrivning av bild begreppet i sin avhandling Amerikabilden i svenskdagspress 

1948-1968 (1976) är inspiratör till denna teoretiska ansats.  

Block redogör i sin avhandling för begreppet bild utifrån tre begrepp – förändring, bild och 

opinion. Syftet med denna uppsats är att undersöka beskrivningen av den transatlantiska 

slavhandeln under en period, detta innebär att varje författares individuella uppfattning är 

viktig. Detta menar Block är en individuell bild. Block använder sig även av begreppet 

förändring vilket kommer tillämpas i analyserandet av mina frågeställningar. Detta syftar till 

att undersöka huruvida en förändring av beskrivningen av den transatlantiska slavhandeln har 

skett.  

 

Blocks begrepp individuell och förändring ligger till grund för hur jag kommer att använda 

begreppet bild som teoretisk ansats. Begreppet individuell kommer att användas för att i första 

hand se hur de olika forskarna har beskrivit slavhandeln, och sedan i andra hand se ifall en 

förändring i skildringarna har skett.  

 

 
18 Johansson, Roger, Kampen om historien: Ådalen 1931 : sociala konflikter, historiemedvetande och 

historiebruk 1931-2000, 1. uppl., Hjalmarson & Högberg, Diss. Lund : Univ., 2001,Stockholm, 2001 

s. 37 

19 Nyberg, Kenneth, Bilder av Mittens rike: kontinuitet och förändring i svenska resenärers 
Kinaskildringar 1749-1912, Historiska institutionen, Univ., Diss. Göteborg : Univ., 2001,Göteborg, 

2001 s. 21 

20 Nyberg, 2001, s.25 
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Slutligen, så skall det förklaras lite noggrannare hur bild begreppet kommer att användas som 

utgångspunkt i denna studie. Begreppet bild hänvisar till den mentala bilden 

(föreställningen/uppfattningen) en människa har om en viss händelse, i detta fall den 

transatlantiska slavhandeln. Som tidigare nämnt så förklarar Nygren att det finns underliggande 

faktorer till de olika attityderna och uppfattningarna som människor har. Dessa kommer vara 

en utgångspunkt i analyserandet av de olika författarnas ’bild’ av den transatlantiska 

slavhandeln. Underliggande faktorer kan vara ursprung, årtionde, politisk ideologi etc. som kan 

förklara varför de olika författarna har olika bilder av den transatlantiska slavhandeln. Denna 

definition av bild begreppet kommer att utgöra en del av den teoretiska ansatsen. Den andra 

delen kommer som tidigare nämnt utgöras av Blocks definition av bild begreppet, genom att 

använda begreppen – individuell och förändring.  

 

7. Bakgrund  

 

I detta avsnitt så presenteras en översiktlig bakgrund till hur slaveri i första hand uppstod och 

hur det senare utvecklades till den transatlantiska slavhandeln.  

 

7.1 Hur slavhandeln utvecklades 

 

Många historiker daterar idag slaveriets början till uppkomsten av romarriket.21 Precis som i 

romarrikets slaveri, så fanns det en form av slaveri i Afrika innan etableringen av transatlantiska 

slavhandeln. Likt andra samhällen under samma period så var slaveriet en liten del av 

samhällets egenskaper, och samhället var ännu inte beroende av slaveri. På grund av de olika 

afrikanska staterna saknade en religiös och politisk enighet så var det tillåtet för afrikanska 

stater att sälja och köpa slavar. Innan romarrikets uppkomst så fanns det en handels-rutt från 

Nordafrika över medelhavet, senare skulle slavar utgöra en stor del utav exporten i denna 

handel. Slavhandeln expanderades i takt med att islam började spridas i Afrika.  

Afrikanska länder söder om Sahara hade under samma period inte baserat sitt samhälle på 

slaveri och slavhandel. Trots detta så förekom slaveri ändå, slaveriet tog dock andra former. 

Slaveri i södra Afrika kunde istället användas i religiösa aspekter, så som offerhandlingar. 

Lantbruket sköttes inte av slavklassen, utan var i stället de andra klassernas bekymmer.  

 

21 Herbert, S. Klein. (2010) The Atlantic Slave Trade. Cambridge University Press: Cambridge. s. 2 
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Tidigt 1400-tal så skiljde sig inte slavarnas vardagsuppgifter i Västafrika särskilt mycket från 

böndernas. Bönder hade begränsade livsvillkor och var knutna till sin mark. Dock var slavarna 

den arbetskraft som var mest rörlig. Slavarna var däremot inte de enda som levde under 

slavliknande förhållanden. Livegna och stammedlemmar kunde ofta få utföra slavliknande 

arbeten. Ofta så fanns det väldigt lite skillnad mellan slavar och andra arbetare, men den största 

skillnaden var att slavar inte var bundna till någon familj. Dem hade inget familjeband, eller 

band till samhället. Slavar hade inget band till någon, och på så sätt var de tvungna att lyda sina 

mästare eftersom dem inte hade någon annan prioritet.22  

 

I början av 1400-talet så attackerade Portugal den muslimska staden Ceuta i norra Afrika, staden 

attackerades i syfte att konvertera befolkningen till kristendom, i och med detta så började 

portugisiska expeditioner längs med Afrikas kust för att kämpa emot islam och konvertera icke-

kristna. Portugal fick därmed fäste i Afrika. I samband med expeditioner längst kusten så ingick 

portugiserna emellanåt i en byteshandel med afrikanska kungadömen. 23 

På grund av okänt territorium så kunde inte portugiserna etablera sig längre in i Afrika, vilket 

bidrog att man till en början höll sig till kusten. Portugiserna var oroliga och trodde på 

existensen av havsmonster i det okända havet. Dock så övertalade Portugals prins (prins Henry) 

de europeiska seglarna att ta sig längre ut på kusten genom att övertyga dem att havet bortom 

den norra kusten inte var farligt. Detta gjordes för att kunna utforska mer utav Afrika.  1941 så 

vände ett portugisiskt skepp hem, lastat med guld och slavar. Detta var början på en handels-

sträcka som skulle innebära att handeln med Afrika skulle fortsätta. Snart så hade slavhandeln 

ökat och hundratals slavar skeppades över havet till Portugal för att arbeta åt välbärgade 

personer. 24  

 

Många samhällen i världen före 1500-talet hade slavar. Dessa slavar var bara en minoritet av 

all arbetskraft. De arbetade oftast åt eliten, åt de som var högre uppsatta i samhället. Ibland så 

var det krigsfångar som kunde utföra dessa arbeten, men oftast så var det bönder. 25 

 

 

22 Klein, 2010, s.2 

23 Suranyi, Anna. (2015) The Atlantic Connection. A history of the atlantic world 1450-
1900. Routledge: New York. s.15 

24 Suranyi, 2015, s.15 

25 Klein, 2010, s.2 
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I början av 1500 och 1600-talet så hade inte slavhandeln hunnit etablera sig fullt ut ännu. 

Slavhandeln över atlanten skiljde sig inte mycket från den arabiska slavhandeln över 

medelhavet. Det som skiljde den transatlantiska slavhandeln från resterande slavhandel-

sträckor var det faktum att den transatlantiska slavhandeln grundade sig i rasism. Detta framgår 

i och med att européerna ansåg att afrikaner var de självklara slavarna, på grund av deras 

etnicitet, främst för att de inte var européer.26  Det var dock inte bara européerna som hade idéer 

om vilka som hade oturen att bli slavar. Detta tankesätt fanns överallt, även bland afrikaner. 

Afrikaner som sålde slavar till européerna hade en idé om att dessa slavar var utomstående och 

inte betraktades som en del av det afrikanska samhället.  

 

De områden som var under industrialisering och därmed utvecklades var de som hjälpte till i 

organiseringen utav slavhandelsträckorna. På samma vis så var de mest utvecklade afrikanska 

områdena, de områden som skaffade fram slavarna.27    

 

 

 

8. Resultat  

 

Kapitlet resultat syftar till att redovisa hur de olika författarna beskriver orsaker och 

konsekvenser till den transatlantiska slavhandeln. Först och främst så kommer orsakerna av 

varje författare att presenteras, sedan följer en kortare sammanfattning och diskussion av 

orsaker. Avsnittet fortsätter sedan med att presentera de olika författarnas uppfattning av 

konsekvenser, även här följer en kortare sammanfattning och diskussion av konsekvenser.  

 

8.1  Orsaker till den transatlantiska slavhandeln  

 

I denna sektion så kommer de olika skildringarna av orsaker till den transatlantiska slavhandeln 

att presenteras. Först så diskuteras varje författare individuellt, och jämförs slutligen kort med 

varandra. Författarna kommer att presenteras i kronologisk ordning, och börjar med det äldsta 

verket.  

 
26  David Eltis & David Richardson (2010), Atlas of the transatlantic slave trade. Yale University 

Press: Connecticut s.1 

27 ibid 
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För att kunna återge författarnas skildringar så exakt som möjligt, så har jag valt att referera 

till olika aktörer på samma sätt som författaren har gjort. Detta gör jag också för att senare 

kunna diskutera och analysera utifrån min teoretiska ansats så tydligt som möjligt.  

 

8.1.1 Eric Williams  

  

Williams ser på slavhandeln ur ett ekonomiskt perspektiv, och stor del av hans analys utgår från 

ekonomiska aspekter. Han avstår från påståendet av slavhandeln kan skyllas på klimatet, att 

européer inte kunde hantera det varma klimatet. Istället säger han att slavhandeln beror på tre 

faktorer endast: Socker, tobak och bomull. Dessa tre krävde mycket arbetskraft och stor 

landmassa. 28 

Williams trycker hårt på att slavhandeln alltid har berott på ekonomiska faktorer. Han skriver 

att slavhandeln aldrig haft sociala orsaker, inte heller politiska. Rasfrågan har aldrig varit i 

centrum enligt Williams, det var inte slavarnas hudfärg som avgjorde att de blev slavar, utan 

det var det faktum att afrikanerna var billig arbetskraft. Williams skriver att slavhandeln har 

givits en rasistisk tvist, trots att det i själva verket, enligt Williams alltid har varit ett ekonomiskt 

fenomen. 29 

Williams skriver att en mans egenskaper, hår, och hudfärg var bara ursäkter för att ursäkta ett 

ekonomiskt faktum, att kolonierna behövde arbetskraft och utnyttjade afrikanerna till det för att 

det billigast och bäst. 30 

Fortsättningsvis så skriver William att slavhandeln inte baserade sig på rasfrågor eller rasism, 

men det blev en konsekvens av slavhandeln, han skriver att det var på så vis som rasismen växte 

fram. 31 

 

Vidare så skriver Williams att spanjorerna upptäckte att en afrikan var värd fyra indianer. 

Indianerna hade tidigare varit slavarbetare i nya världen men de blev senare ersatta av afrikaner. 

Williams skriver att socker och bomullsodlingen i nya världen krävde stryka, och detta saknade 

indianerna. Williams uttrycker sig på följande vis:  

 

 
28 Williams, s.21 

29 Williams, 1944, s.7 

30 Williams, s.20 

31 Williams, s.7 
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’’Negerar blev därmed stulna i Afrika för att arbeta på marken som blev stulen från Indianer i 

Amerika.’’ 32 

 

Williams har även ett annorlunda vis att tilltala afrikanerna. I sin bok använder han ordet 

’’negro’’ när han talar om afrikaner och göra stora skillnader mellan olika raser. Detta framgår 

tydligt då han framför allt använder olika människors hudfärg för att referera till de. Som 

tidigare nämnt i avsnitt 6 (teoretisk ansats) så kan det enligt Nygren finnas olika underliggande 

faktorer till varför Williams har denna attityd och ordförråd när han talar om afrikaner. En 

underliggande faktor kan i detta fall vara det årtionde han levde i, att det var vanligt att referera 

till afrikaner på det viset. Trots detta påpekar Williams att den transatlantiska slavhandeln var 

en lösning på ett problem, och denna lösning har ibland varit svart, vit, brun eller gul. Williams 

uttrycker att slavhandeln inte har syftat till att trycka ner afrikanerna. Även här kan man se att 

Nygrens tanke om att den individuella bilden av en händelse kan bero på underliggande 

faktorer, då Williams ser på slavhandeln ur en viss teori och därmed grundar sig i att det var 

därför slavhandeln uppstod. På det viset skiljer sig Williams från andra författare som 

exempelvis inte använder samma teori, och därmed har en annan bild av orsakerna till 

slavhandeln.  

 

Williams fortsätter med att uppge orsaker till varför afrikaner användes som slavar och 

argumentera för att det endast var av ekonomiska skäl och inte på grund av rasism. Williams 

berättar att det fanns vita slavar också, men att det inte var lönsamt att använda de som slavar. 

Williams skriver att en ’’negro slave’’ var en slav för livet, medan en ’’white servant’’ bara var 

berövad sin frihet under en period. Den vites barn kunde inte få slavstatus, medan den 

afrikanska slavens barn automatisk fick slavstatus, Han beskriver ytterligare hur vita slavar 

hade rätt till mark och hade rättigheter, medan den svarta slaven inte hade några rättigheter alls 

och inte rätt till mark. 33 Williams beskriver att det var sådant som kunde rättfärdiga 

slavhandeln, att svarta slavar var mer lönsamma. Williams skriver följande ’’Slutligen, och detta 

är den avgörande faktorn, en negerslav var billigare. Pengarna som betalades för att behålla en vit man 

 

32 Williams, s.9 [Min översättning] original: ’’Negroes therefore were stolen in Africa to work the 

lands stolen from the Indians in America.’’ 

33 Williams, s.18 
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i 10 år, kunde användas för att köpa en neger för livet.’’34 Detta i sin tur blev en fråga om 

rasskillnader. 35 

8.1.2 Basil Davidson  

 

Davidson förklarar att slavarbete tidigare hade förkommit i både Europa och Afrika, men att 

det varit i en mycket mindre utsträckning. När Amerika upptäcktes så fick slavarbete en helt 

annan innebörd enligt Davidson. Plantagerna krävde hårt arbete, och man behövde 

arbetskraft.36 Till en början använda man det infödda folket i Amerika ’indianer’ och försatte 

de i tvångsarbete, men enligt Davidson så blev resultatet av detta förfärande. En spanjor skrev 

under denna tid att vid upptäckten av Amerika fanns det 1 130 000 indianer, efter att man 

försatt de i tvångsarbete så fanns det 11 000 kvar. Man beräknade att det inte skulle finnas 

några indianer kvar, och man behövde åtgärda detta. Lösningen på detta var då enligt 

Davidson att sätta afrikaner i arbete. Man började forsla över afrikaner över atlanten, enligt 

Davidson var det få afrikaner som skickades över till en början. Men dessa afrikaner, lärde 

indianerna olydnad och många av de flydde. Man bestämde sig för att stoppa importen av 

afrikanska slavar till Amerika, men arbetskraftsbehovet fanns ändå kvar.  

Fortsättningsvis berättar Davidson att man trots bestämmelsen att stoppa slavimporten, så 

importerade man afrikaner och 1510 så legaliserade man försäljningen av afrikaner i 

Amerika. Därmed öppnades ett regelrätt slavsystem. 37  

 

Davidson beskriver att när kolonisatörer anlände på kanarieöarna så fick de höra att ’’det  var 

lätt att få en negerlast på Guineakusten’’. 38 Anledningen till varför det var lätt skriver 

Davidson var på grund av Afrikas sociala system som grundade sig på självhushållning. Det 

fanns ingen arbetsmarknad, så för att lösa arbetskraft så fick kvinnor och män som var födda 

ungefär samma period organisera sig i grupper och utföra arbeten. Vissa utförde arbeten 

gratis, dessa var människor som tagit till fånga i krig eller skulle straffas. 39 Denna arbetskraft 

utökades stort. Davidson beskriver också att det fanns två sorters slavar, de som skickades till 

 

34 Williams, s.10 [Min översättning] Original: ’’ Finally, and this was the decisve factor, the 

Negro slave was cheaper. The Money which procured a white man’s services for ten years 

could buy a Negro for life.’’  
35 Williams, s.19 

36 Davidson, Basil. (1969) Afrikas historia: grunddrag och konturer. Weidenfeld & Nicolson:London 

s.172 

37 ibid 

38 ibid, s.173 

39 ibid 



 18 

Amerika och de som blev kvar hemma och tjänade härskare. Det fanns stora skillnader mellan 

dessa slavar, då husslavar kunde arbeta sig fria från förpliktelser. 40   

 

Vidare beskriver Davidson att fler och fler kvinnor och män blev slavar på grund av att de 

dömts för brott eller blivit fångade under krig, och det var på grund av detta som handeln över 

atlanten kunde utvecklas. Davidson beskriver också utveckling av atlantiska slavhandeln på 

följande vis:  

 

Hur beklagansvärd denna ’disponibilitet’ av ’personer av lägre rang’ än må synas i belysning av vad 

som senare hände, kan den för ’personer av högre rang’ i Afrika inte ha förefallit mer chockerande och 

omoralisk än den godtyckliga utsugningen och utarmningen av arbetare under den industriella 

revolutionen föreföll de engelska företagarna. 41 

 

För att återkoppla till den komparativa analysen samt teoretiska ansatsen så kan man i detta 

citat bemärka en viss attityd som Davidson har gentemot slavhandeln, han använder sig av 

ord såsom ’’beklagansvärd’’ vilket innebär att Davidsons individuella bild, det vill säga hans 

mentala föreställning42 av slavhandeln speglas i hans bok. 

 

Davidson beskriver också att slavhandeln med européer alltid har existerat men det som var 

annorlunda nu var att afrikanerna skickades över hav istället för över land.  Dessutom så 

skriver Davidson att Europas efterfrågan på slavar så pass liten att en slavhandel över hav inte 

hade kunnat utvecklas, men det var upptäckten av Amerika som förändrade allt och ökade 

efterfrågan på slavar. 43 Dessutom så var afrikanerna skickliga i jordbruk vilket gjorde de 

eftertraktade, och de var överlägsna indianerna. Detta gjorde att de blev mycket värdefulla. 44 

 

 

8.1.3 John Iliffe 

 

Iliffe beskriver att den transatlantiska slavhandeln tog fart när en portugisisk sjökapten 

tillfångatog en man och kvinna i västra Sahara omkring 1400-talet. Sjöfararen tog hem 

 
40 ibid, s.174 

41 Davidson, s.175 

42 Block, 1976 
43 ibid, s.175 

44 ibid 
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kvinnan och mannen till sig uppdragsgivare, vilket visade sig vara en stor succé. Enligt Iliffe 

eskalerade detta snabbt, och inom fyra år så hade Portugal byggt ett fort på ön Arguin för att 

kunna köpa slavar men framförallt guld. 45 Enligt Iliffe så var Portugals bekymmer hur man 

skulle betala för guld. Till en början så sålde Portugal eldvapen, men när detta förbjöds så 

började de sälja tyger, metaller och slavar. Det var redan förkommande i Afrika att köpa 

slavar med guld. Europeiska köpmän lyckades enligt författaren locka afrikanska härskare till 

att köpa importvaror som egentligen inte var nödvändiga, men som ändå var tillräckligt 

eftertraktade så att afrikanska härskare skulle kunna sälja andra afrikaner, som härskarna 

enligt Iliffe  ’’inte kände några förpliktelser emot’’ 46 Vidare så diskuterar Iliffe utdrag ur 

gamla krönikor där personer berättat hur afrikanska kungar försåg sig med slavar genom 

slavräder i sitt eget land och angränsande länder. 47 

 

Iliffe skriver att omkring år 1700 så hade slavarna ersatt guld som den viktigaste exportvaran 

på Västafrikas kust.  

Hur det kom att bli att slavarna blev så pass värdefulla har enligt Iliffe att göra med 

sockerplantagerna. När dessa började sprida sig genom medelhavsområdet till Atlanta öar och 

till sist Amerika, så blev det ett allt större beroende av slavar, och den atlantiska slavhandeln 

blev svar på denna efterfrågan. 48 För att den atlantiska slavhandeln skulle kunna pågå, eller 

ens existera så var det enligt Iliffe en förutsättning att afrikanerna var villiga att sälja sitt 

folk.49 

 

Vidare beskriver författaren att det inte var alla afrikaner som var inblandade i slavhandeln. 

Benin som varit en stor slavmarknad förr där bland annat portugiserna handlade mycket, 

stängde slutligen sin slavmarknad. Vilka var det då som sålde människor? Enligt Iliffe så låg 

skillnad i det kollektiva och det individuella intresset. Mäktiga individer sålde slavar till 

européer för att få mer makt och mer anhängare. Författaren beskriver att det var de mäktiga 

individerna som fick slavhandeln att gå runt, trots att länder i Afrika började avfolkas så 

fortsatte det individuella intresset.50  

 
45 Iliffe, John. (1997) Afrika – Historien om en kontinent. Historiska media: Lund. s.170 

46 Iliffe, 1997, s. 180 

47 ibid, s.172 

48 ibid, s.172 

49 ibid, s.172 

50 Iliffe, 1997, s.180 
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Ett tydligt exempel på detta var härskaren av Kongo, Alfonsius. Portugal köpte härifrån sina 

slavar och skickade vidare de till sina sockerplantager. Kongo blev källan för Portugals 

arbetskraft. Omkring 1524 skrev Alfonsius till den portugisiske kungen och klagade på att 

hans land höll på att avfolkas på grund av slavhandeln, och bad om att få stopp på den. 

Däremot svarade Portugals kung att Kongo inte hade något annat att sälja som låg i Portugals 

intresse. Av den anledningen fortsatte slavhandeln mellan Portugal och Kongo, även om den 

reglerades och begränsades. 51 

 

8.1.4 Herbert S. Klein  

 

Klein beskriver att en anledning till varför vissa afrikaner ansågs vara lämpliga som slavar var 

på grund deras brist på band till andra människor. En del afrikaner ägde ingen mark, vilket 

innebar att de inte hade djur, dessutom hade de inte heller någon familj. Detta gjorde att dessa 

afrikaner då var lättare att utnyttja som slavar då de bara hade sin ägare att visa sig hängiven 

till, men det var dessutom också lättare att transportera dem. 52 

 

När européerna inledde en internationell byteshandel med Västafrika under 1500-talets början 

så hade Sub-sahariska Afrika utvecklats väl inom politiska, ekonomiska och sociala aspekter. 

Under denna period fanns det avancerade samhällen över kontinenten. Guld hade exporterats 

länge till både Europa men även över medelhavet. 53 När portugiserna anlände till Västafrika 

så var området välorganiserat och hade integrerats med länderna på andra sidan medelhavet. 

Detta område skulle vara det första området att delta i den transatlantiska slavhandeln. Mot 

slutet av 1400-talet så hade Spanien och Portugal öppnat upp hela Västafrika för kontakt och 

byteshandel med Europa. Detta innebar att en ny handelsväg hade öppnat sig, det var vid denna 

tidpunkt som den transatlantiska slavhandeln började etablera sig. 54   

 

Klein beskriver att Portugal hade kristna rättigheter från påven själv för att kunna invadera 

Afrika.55  Författaren beskriver också att anledningen till varför det fanns kristna rättigheter för 

portugiserna att gå in i Afrika var för att portugiserna tog sig an ett uppdrag för att kristna den 

 
51 ibid, s.174 
52 Klein, S. Herbert. The Atlantic Slave Trade, 2010. S, 3. 

53 Klein, s.49 

54 Klein, s.53 

55 Klein, s.53 
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afrikanska befolkningen. Detta skulle göras genom att övervinna den islamska religionen, eller 

genom att konvertera den ’’primitiva befolkningen’’ .56     

 

Klein beskriver att Europa hade använt sig av slavar även innan den transatlantiska slavhandeln 

hade utvecklats, dock så bestod en stor del utav denna arbetskraften av amerikanska indianer. 

Däremot så tog detta stopp när man på grund av religiösa, ekonomiska och politiska anledningar 

beslöt sig för att avskaffa amerikan-indian slaveriet. Under denna period så ökade lantbruket 

vilket innebar att man behövde mer arbetskraft.57   

 

Fortsättningsvis så skriver Klein att europeiska sjukdomar orsakade dödlighet bland indianerna 

vilket innebar att Amerika avfolkades. 58 Dock så hade portugiserna tillgång till resurser vilket 

innebar de kunde locka afrikanerna till en handel. Dessutom så saknade afrikanerna familjeband 

vilket gjorde att afrikanerna blev ännu mer eftertraktade, det var även lätt enligt Klein att tvinga 

afrikanerna till att ta efter europeiska normer på grund av afrikanerna var splittrade mellan 

varann eftersom de inte talade samma språk eller hade samma kultur. Dessa var orsaker som 

spelade roll i utvecklingen av atlantiska slavhandeln.59 Klein beskriver att det till en början var 

portugiserna som påbörjade handeln med afrikanska slavar, men på grund av europeiska slavar 

var för dyra och indianer var svåra att få tag på, så var det bara en tidsfråga tills engelsmännen 

och fransmännen också började handla med afrikanska slavar. Dessa var de billigaste slavarna 

på marknaden.60 

 

Författaren beskriver att portugiserna var hungriga efter afrikanskt guld, och att deras syfte med 

expeditionerna till Afrika var just sökandet på guld som skulle innebära stora saker för 

europeisk ekonomi. Klein skriver att guld var portugisernas primära produkt som de sökte efter, 

slavar och andra råvaror som var ’’typiska afrikanska’’ var endast en bonus. 61 

 

 

 

 
56 Klein, s.57 

57 Klein, s.18  
58 Klein, s.19 

59 Klein, s.20 

60 Klein, s.22 

61 Klein, s.54 
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8.1.5 Dick Harrison  

 

Dick Harrison beskriver i sin bok att slaveri och ’’mörk hudfärg’’ 62 förr gick hand i hand. 

Slaveri i västerländsk kultur hade förknippades med afrikaner.  Han jämför slavarna med  

’’hårt hunsade, piskade förtryckta arbetsdjur’’.63 Anledningen till detta beskriver Harrison är 

att ’’svarta’’ hade tidigare betraktas vara svaga, och människor föraktar svaghet. 

Konsekvensen av detta blev att människan började förakta slavarna, och i sin tur ledde detta 

till att européerna började förakta ’’svarta’’ generellt.  Detta förakt, var enligt Harrison det 

som bidrog till att slavar kunde skeppas över atlanten och säljas vidare då man inte hade 

medlidande för ’’svarta’’.  

 

Harrison inleder kapitlet om den transatlantiska slavhandeln, rättare sagt ’’den atlantiska 

tragedin’’ som han kallar det, med ett fokus på sockerodlingar.64  Harrisons val av ord såsom 

’’tragedi’’ ger en insikt i den individuella bild som Harrison har av transatlantiska slavhandeln. 

För att återkoppla till den komparativa analysen så avslöjar Harrisons språk, det vill säga hans 

ordval när det gäller att benämna den transatlantiska slavhandeln den attityd han har gentemot 

slavhandeln, och därmed så genomsyras även hans individuella bild av händelsen. Denna bild 

vilket då uppfattas vara att Harrison ser på slavhandeln som något negativt för Afrika.  

 

Fortsättningsvis, så motiverar Harrison att den söta kryddan hade en stor betydelse för slaveriets 

historia. Harrison förklarar att ön Madeira var en av de första öarna i Afrika som koloniserades 

för sockerrörsodling. Detta gjordes av Portugal år 1417. Ön gjordes odlingsbar genom 

svedjebruk, men eftersom ön saknade urbefolkning så väcktes ett problem. Portugisiska bönder 

var nästintill omöjliga att övertala att åka över havet. Det fanns dock enligt Harrison en lösning 

på detta, genom att importera ofria människor så löste man arbetskraftsfrågan. Detta var dock 

inte det stora genombrottet för den transatlantiska slavhandeln enligt författaren. Harrison 

beskriver att år 1434 lyckades portugisiska skepp segla söder om Kap Bojador, detta var enligt 

Harrison ett genombrott. Anledningen till varför Harrison beskriver detta som ett genombrott 

är på grund av att samma skepp inte kunde segla hem samma rutt pga. Vinden och strömmen 

hindrade dem. Detta ledde i sin tur till att portugiserna experimenterade på öppet hav, och 

hittade en snabbare väg hem. Efter denna uppfinning hade man öppnat vägarna för fler 

 
62 Harrison, Dick (2015) Slaveriets historia. Historiska media: Lund. s.120 

63 ibid, s.120 

64 ibid 
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upptäcker och det öppnade särskilt vägen för att handeln med slavar skulle kunna expandera. 

65  

 

1441 så utfärdade Portugal en slavräd vid Afrikas kust. Man kidnappade ett antal izdagen-

berber i södra delen av nuvarande Västsahara. Enligt Harrison så var inte meningen att ta hem 

dessa slavar, utan portugisernas avsikt var att pressa fram information. Dock så råkade 

portugiserna ta hem en ’’svart slavinna’’66. Det beslutades att lämna tillbaka slavinnan, i utbyte 

mot en lösensumma. Portugiserna fick’’10 svarta slavar, lite guld, en sköld av oxhud och några 

strutsägg’’67 Detta gjorde portugiserna medvetna om att det fanns en rikedom i form av ofri 

arbetskraft att hämta söder om Marocko. På grund av denna rikedom, förklarar Harrison att 

man skickar två flott expeditioner till Izdagen-berbernas land. Under den första slavräden 

tillfångatogs 235 berbiska och svarta fångar som därefter såldes på en auktion. Vidare så 

beskriver Harrison att när det var dags för nästa expedition, så hade ryktet om den föregående 

expeditionen spridit sig. Därmed så fick portugiserna svårigheter när de skulle in i Västafrika. 

Afrikanerna var beredda på att stå emot. Av denna anledning började portugiserna köpa slavar 

istället för att jaga dem.68 Enligt Harrison så är dessa några sammanhängande företeelser som 

ledde till vad vi idag kallar den transatlantiska slavhandeln. Dessa händelser är några av 

orsakerna till hur det kom att ske att européerna började köpa och sälja människor.  

 

Harrison förklarar dessutom att för portugiserna så var slavar en andraplansroll. Deras prioritet 

var sökande efter guld. När transatlantiska slavhandeln först initierades så var man ute efter 

ädelmetall. Spridandet av kristendomen var också en viktig faktor till varför Portugal valde 

Afrika. Dock så hängde alla faktorer ihop, då det var en allians mellan kyrkan, staten och kapitel 

som motiverade portugiser att fara till Afrika.  Men i grund och botten så var högsta prioritet 

att tjäna pengar.69  Harrison beskriver att portugiserna som enligt Harrison är de som uppfann 

slavhandeln, inte alls var intresserade av slavhandel till en början. Det var ädelmetall man ville 

komma åt, men för att få tag i dessa så var man tvungen att göra affärer med afrikanska kungar 

och hövdingar, och det som dessa ville ha som ersättning var ofri arbetskraft. Akanfolket som 

hade en hel del guld, hade sedan lång tid tillbaka använt sitt guld för att köpa slavar. Så det 

portugiserna gjorde var att köpa slavar i norr och sedan sälja det till afrikaner i utbyte mot 

 
65 Harrison, 2015, s. 123 

66 ibid 

67 ibid 

68 ibid 
69 Harrison, 2015, s.129 



 24 

guld.70  Detta var hur portugiserna introducerades till slavhandel, och det var härifrån som det 

senare skulle utvecklas till slavhandeln över atlanten.   

Harrison menar då att afrikanerna hade en stor roll att spela i den transatlantiska slavhandeln. 

Harrison beskriver att om inte afrikanerna hade varit ute efter vinst så hade inte den 

transatlantiska slavhandeln kunnat utvecklats. 71 

 

Likt Portugal, så hade andra länder som var inblandade i den transatlantiska slavhandeln andra 

motiv än just slaveri. De ville likt Portugal åt rikedomarna. Hollands motivering var att ta del 

av metall och kryddor.  72  

 

Harrison beskriver väldigt tydligt med olika exempel som också har lyfts fram i denna studie, 

att européerna överlag inte var ute efter slavhandel. Harrison beskriver att kolonisatörer i nya 

världen ville allt annat än att importera slavar från Afrika då det var för krävande. Till en början 

användes indianer som slavar, men detta slaveri blev så omfattande och grymt att indianerna i 

slutet av 1494 reste sig mot kolonisatörerna.73 Kolonisatörerna försökte under 1500-talet tvinga 

indianerna till arbete, men det gick inte. Dessutom dog flertalet indianer av sjukdomar som 

européerna tagit med sig. Kolonisatörerna behövde nytt folk att utföra arbetet och ersätta indian 

slavarna med då arbetskraft behövdes. Det var då som man började handla med afrikanska 

slavar. Detta är enligt Harrison också en av de stora orsakerna till varför och hur den 

transatlantiska slavhandeln fick fart.74  

 

Det som orsakade att handeln övergick från guldhandel till slavhandel var det faktum att 

afrikanska kungar och köpmän under senare delen av 1600-talet insåg att slavhandeln var en 

viktig binäring till guldhandeln, därmed så började man spendera resurser som man hade för att 

slavhandeln skulle växa och bli större. Dessutom så ökade tillgången på slavar på grund av att 

många krig i Asante regionen hade lett till en stor andel krigsfångar. De som användes som 

slavar var som tidigare nämnt, människor med lägre status i samhället. Bland annat krigsfångar. 

Så på grund av antalet krigsfångar hade ökat, så ökade automatiskt antalet slavar också, I och 

med detta, så blev slavhandeln mer lönsam eftersom det fanns mer människor att handla med 
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och utbudet blev större. Slavhandeln blev en väldigt lönsam verksamhet på guldkusten 

(nuvarande Ghana).75  

 

Den transatlantiska slavhandeln hade enligt författaren två viktiga faktorer, utbud och 

efterfrågan. 76 

Harrison skriver också ” européernas närvaro var ett av de huvudskälen till att slaveriet blivit 

så betydelsefullt, men det var lika fullt afrikanerna som själva tog initiativ till sina slavjordbruk, 

sina slavsoldater, sina slavkonkubiner och sina ofria ämbetsmän.’’77  

Vidare så skriver Harrison att en stor orsak till den transatlantiska slavhandeln, var afrikanernas 

motvilja att säga nej.  

Han uttrycker att vi människor idag sällan diskuterar afrikanernas möjlighet att säga nej. 

Harrisson menar att vissa afrikanska riken inte blivit så påverkade av slavhandeln pga. deras 

härskare vägrat delta och har tackat nej till slaveri.78  

Harrisson uttrycker: 

 

/…/ Det gick alltså att säga nej. Det enda som krävdes var att viljan fanns. Men de flesta afrikanska 

kungar hade, när allt kom omkring, ingenting emot att sälja slavar till européerna. Att den transatlantiska 

slavhandeln blev den mardröm som den blev berodde på att båda kontinenternas giriga härskare och 

köpmän fick fritt spelrum.79   

 

Harrison fortsätter och beskriver att afrikanska köpmän inte var lättlurade offer, och att de 

alltid hade en vinst att hämta eftersom att det var afrikanska köpman som kontrollerade 

handels-rutterna. Dessutom så menar Harrison att européerna var okunniga gällande afrikansk 

geografi och låg i militärt underläge. 80  

 

8.1.6 Analys av orsaker  

 

Det är tydligt att de olika författarna har fokuserat och analyserat olika orsaker till den 

transatlantiska slavhandeln. Det som kan ses som en återkommande orsak är européernas 
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sökande efter guld. Majoriteten av författarna, Klein, Illiffe och Harrison anger guld som den 

huvudsakliga orsaken till slavhandeln. Alla tre författare diskuterar att guldet var den produkt 

som bidrog till att européerna öppnade ögonen för slaveri då man insåg att det fanns mer att 

vinna än bara guld. Den författare som skiljer sig, och tar avstånd från guldet är Williams. 

Williams ser på orsakerna till slavhandeln ur ett perspektiv som inte är helt okänt för de andra 

författarna, han diskuterar det faktum att slavarna behövdes som arbetskraft för att arbeta på 

socker-, tobak- och bomullsplantage.  Gemensamt för de fyra författarna är att de alla anger 

plantagerna som orsaker till slavhandeln. Williams beskriver däremot inte, till skillnad från 

resterande författare att guldhandeln senare utvecklades till slavhandel. Slavhandeln var enligt 

Williams inte en vidareutveckling av guldhandel, utan snarare en förutsättning för socker-, 

tobak- och bomullsplantagen. Williams går också in på en viktig fråga, och påpekar att 

slavhandeln inte hade något med ras att göra. På detta vis ställer han sig emot Harrison 

förklaring till att människor föraktade afrikaner för att de var svaga, och därför användes som 

slavar. Williams antyder istället att vem som helst hade kunnat, - och har varit offer för 

slaveri. Att det var afrikaner som blev utsatta för det, var enligt Williams endast en fråga om 

billig arbetskraft.  

Harrison och Iliffe antyder också att den transatlantiska slavhandeln berodde mycket på 

afrikanernas tillåtelse till att den skulle ske, dock kan man utan tvivel säga att Harrison 

trycker hårdare på denna punkt och beskriver att afrikanerna till stor del kan skylla sig själva 

när det gäller den transatlantiska slavhandeln. Både Harrison och Iliffe ger antydningar att den 

transatlantiska slavhandeln berodde mycket på afrikanernas tillåtelse till att den skulle ske, 

dock kan man utan tvivel säga att Harrison trycker hårdare på denna punkt och beskriver att 

afrikanerna till stor del kan skylla sig själva när det gäller den transatlantiska slavhandeln.  

 

Det som är tydligt här är att alla författare är överens om att slavhandeln har berott på 

ekonomiska faktorer. Detta är något som inte har förändrats över tid. Det som däremot visar 

förändring är det faktum att ingen av de andra författarna förutom Williams förminskar 

rasfrågan. Williams, vars bok skrevs 1944 visar tydliga tecken på förminskning och 

bortförklaring av rasism. Det faktum att ett visst folkslag såldes och skeppades över hav under 

hemska förhållanden hade inget att göra med ras enligt Williams. Harrison och Illife (Harrison 

något mer) uppmärksammar det faktum att rasismen och föraktet fanns där. Däremot så skrev 

Iliffe och Harrison sina böcker mer än 50 år senare. Under dessa 50 år så hann mycket förändras.  

Det är tydligt att en förändring i de olika skildringarna har skett. Detta kan påvisas både genom 

innehållet då de olika författarna har tagit upp olika saker, vissa författare har berört samma 
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saker men deras skildringar av orsaker är inte identiska. Vilket stämmer väl med Nybergs 

argument med att ingen människa har exakt samma bild av en händelse. Vidare så kan man 

även se förändring över tid i språk och attityd. Williams har en mer förminskande attityd 

gentemot slavhandeln, medan författare såsom Davidson och Harrison använder sig av ord 

såsom ’’beklagansvärd’’ och ’’tragedi’’. Fortsättningsvis så kan man konstatera, att de olika 

författarna har olika bilder av orsakerna till den transatlantiska slavhandeln, detta bemärks då 

de har olika innehåll, attityder och till viss mån även annorlunda språk. De underliggande 

faktorerna till deras individuella bild kan ha att göra med att böckerna skrevs under olika 

årtionden, vilket innebar att samhällsförändringar så som civil rights act, FN och Amnesty 

medförde att attityder ändrades och att vissa ordval inte längre var accepterade. Dessutom så 

kan det från 1944 fram till 2015 tillkommit ny information angående slavhandeln vilket innebär 

att även innehållet kan variera från bok till bok.  

 

8.2  Konsekvenser av den transatlantiska slavhandeln 

 

I denna sektion så kommer de olika skildringarna av konsekvenser av den transatlantiska 

slavhandeln att presenteras. Först så diskuteras varje författare individuellt, och jämförs 

slutligen i stora drag med varandra.  

 

För att kunna återge författarnas skildringar så exakt som möjligt, så har jag valt att referera 

till olika aktörer på samma sätt som författaren har gjort. Detta gör jag också för att senare 

kunna diskutera och analysera utifrån min teoretiska ansats så tydligt som möjligt.  

 

 

8.2.1 Eric Williams  

 

Williams redogör för att afrikanerna var de som förlorade i slavhandeln, tillsammans med 

europeiska bönder. Williams beskriver också att det var endast en liten andel som vann något 

på slavhandeln. Han förklarade situationen med att skriva, att rikedomen för ett litet antal 

’’vita’’ ökade, medan misären för ett stort antal ’’svarta’’ också ökade. Enligt Williams, så var 

det inte många som vann på slavhandeln.  

Williams uttryckte sig på följande vis angående slavhandeln: 
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/…/ blodet av svarta slavar färgade det atlantiska havet och dess hamnar rött. Konstigt 

att en produkt såsom socker, så söt och viktig för mänsklig överlevnad, har lett till så 

mycket brott och blod!81 

 

Fortsättningsvis så skriver författaren att sockerplantagerna ökade och växte i storlek vilket 

bidrog till att fler människor skickades över till sockerplantagerna i nya världen. Williams 

skriver att de första nio åren så skickade endast Bristol 160,950 ’’negroes’’ till 

sockerplantagerna. 82  

 

Williams beskriver också hur städer, framförallt i Storbritannien växte fram tack vare 

slavhandeln. Liverpool hade i början av 1700-talet cirka 5000 invånare. Cirka 70 år senare, så 

låg antalet invånare på 34000. 83 Han beskriver att slavhandeln gjorde Liverpool till den 

största slavhandeln-staden. 84Williams uttrycker att husen i Liverpool är byggda och 

cementerade av afrikanska slavars blod. 85 

 

Williams menar att i grund och botten så var slavhandeln en lösning på problem. Slavhandeln 

löste arbetskraftsfrågan, och tack vare slavhandeln så kunde sockerplantagerna utvecklas.86 

Detta kan tolkas som en av de underliggande faktorerna som nämndes i avsnitt 6, Williams 

individuella bild av den transatlantiska slavhandeln kan vara uppbyggd på den teori att 

slavhandeln endast var en ekonomisk fråga, och därefter så kan Williams bild av 

konsekvenser till den transatlantiska slavhandeln skilja sig. 

Det är värt att notera och påpeka att Williams till stor del inte uttrycker konsekvenser eller 

följder för det afrikanska folket eller länderna. Han uttrycker dessutom att det har överdrivits 

hur svårt det afrikanska folket hade det, och detta är på grund av britter som ville avskaffa 

slavhandeln. Han beskriver att slav exploateringen på plantagerna inte skiljde sig mycket från 

hur man behandlade de fattiga i Europa. Att slavar dog på bland annat skeppen hade enligt 

Williams inte så mycket att göra med hur de blev behandlade, utan det berodde på att slavarna 

själva tog sina liv. 87 Även detta kan kopplas till att Williams underliggande faktorer och 

 
81 Williams, s.27 

82 Williams, s.32 

83 Williams, s.62 

84 Williams, s. 34 

85 Williams, s.62 

86 ibid, s.29 

87 Williams, ss. 34-35 
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individuella bild av slavhandeln kan resultera i att han såg konsekvenserna ur ett annat 

perspektiv. Williams skriver sin bok med utgångspunkten att slavhandeln endast berodde på 

ekonomiska faktorer, han argumenterar detta med argument som enligt Williams är fakta. 

Därav när han återberättar konsekvenserna, använder han sig av argument som enligt 

Williams är fakta. På det viset är Williams individuella bild av slavhandeln baserad på 

’’fakta’’, vilket innebär att det finns en möjlighet att Williams uttrycker sig på ett sådant vis 

som kan uppfattas som brist på medlidande. De underliggande faktorerna(ekonomisk teori) i 

hans individuella bild, genomsyras då i hans text.  

 

8.2.2 Basil Davidson  

 

Davidson beskriver slavhandeln över atlanten som otroligt lönsam för Västeuropa, men 

ödeläggande för Västafrika. 88 Motiveringen till detta uttalande förklarar Davidson genom att 

beskriva hur afrikaner pressades att skaffa fler och fler slavar. På grund av den stora 

efterfrågan så var afrikaner tvungna att föra krig för att sedan kunna jaga fångar. Davidson 

uttrycker att slavhandeln över atlanten under 1600-talet var en handel med fångar. Davidson 

menar att en konsekvens av den stora efterfrågan var att allt fler människor som inte hade 

slavställning blev fångade och ändå såldes som slavar. Afrikas härskare dock, blev mäktigare 

och tänkte endast på sin växande profit. Davidson menar att kuststater i Afrika som var 

välmående grundades endast på grund av försäljningen av fångar. 89 

 

Fortsättningsvis så skriver Davidson att det är svårt att avgöra konsekvenserna som Afrika led 

av på grund av handeln. Han skriver att följderna med stor sannolikhet var större än följderna 

av någon annan slavhandel. 90 Vidare så skriver Davidson att handeln utan tvekan satt djupa 

sår bland befolkningsgrupperna, dock så är det svårt att avgöra om de utsatta områdena blivit 

utsatta för avfolkning. Studier har visat att befolkningsökningen i Afrika varit mycket lägre än 

på andra kontinenter, men Davidson är noga med att inte dra slutsatser. Istället så beskriver 

Davidson att Afrika led av andra skador. Atlantahandeln var en handel som sträckte sig över 

en lång period där man bytte slavar mot bomullsvaror, metallvaror, eldvapen. 91 Davidson 

 
88 Davidson, s.173 
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förklarar vidare att importen av dessa varor hindrade den lokala produktionen, detta innebar 

att Afrika gick miste om en industriell utveckling. 92 

 

8.2.3 John Iliffe 

 

Iliffe beskriver konsekvenserna av den transatlantiska slavhandeln i bland annat tre 

kategorier; befolkningsmässiga konsekvenser, ekonomiska och sociala konsekvenser. 93 

 

Iliffe skriver att Afrika länge hade kämpat med att öka befolkningen, slavhandeln innebar 

raka motsatsen då länderna avfolkades. Vidare så skriver Iliffe att hur stort antalet 

exporterade slavar var, är oklart. Dessutom så vet vi inte heller hur stor befolkningen i 

Afrika var innan handelns början. Iliffe menar dessutom att många forskare antyder att 

Afrikas (västra) folkmängd minskade relativt lite på grund av slavhandeln. Iliffe använder 

sig av Patrick Mannings modeller för att beskriva befolkningsminskningar/ökningar. 94 

 

Vidare så skriver författaren att den atlantiska handeln utsatte Afrika (västra) för 

sjukdomar som inte afrikaner blivit exponerade för förr. Även om Västafrika hade sina 

egna varianter av vissa sjukdomar, t.ex. smittkoppor, så ansågs de vara relativt godartade. 

Iliffe skriver på detta vis:  

Huvudproblemet var smittkoppor, ty även om Västafrika förmodligen hade sina egna, 

relativt godartade varianter tycks européerna ha infört de elakartade former som mellan 

1500- och 1800-talen härjade deras kontinent.95  

 

Iliffe konstaterar att vissa länder exempelvis Angola drabbades hårt av 

befolkningsminskning på grund av slavhandeln, samtidigt som befolkningen ökade 

kraftigt på andra kontinenter. 96 

 

Fortsättningsvis antyder Iliffe att slavhandeln inte var en katastrof för Afrika. Han 

uttrycker sig på följande sätt’’med tanke på underbefolkningens centrala betydelse i den 

afrikanska historien var slavhandeln en svår demografisk olycka men ingen katastrof. 

 
92 Davidson, s.184 

93 Iliffe, 1997, s.182 

94 Iliffe, 1997, s.183 
95 Iliffe, 1997, s.184 
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Folket överlevde.’’ 97 Iliffe fortsätter sedan och diskuterar ekonomiska och sociala 

konsekvenser. Han skriver att efter 300 års handlande med den atlantiska världen så 

upplevde Afrika knappast någon ekonomisk utveckling. 98 

 

Som tidigare nämnt, så fokuserar Iliffe på människor i sin bok. Stor fokus i kapitlet 

angående atlantiska slavhandeln fokuserar på hur människorna påverkades av handeln 

med den atlantiska handeln. Iliffe skriver att enligt portugisiska folkräkningar under sena 

1700-talet så fanns det dubbelt så många vuxna kvinnor som män, anledningen till detta 

var att betydligt många fler män hade exporterats i slavhandeln. Dessutom blev det allt 

mer vanligt att äga slavar (trots att det förekommit redan tidigare), dock hade det tagit sig 

en dramatisk vändning när det under 1700-talet var vanligt att en företagare ägde ungefär 

140 plantageslavar. Dessutom, i vissa kommersialiserade kustsamhällen så var det ett 

kriterium att äga slavar för att kunna få ett fullvärdigt medborgarskap. Iliffe menar, att på 

grund av den transatlantiska slavhandeln, så präglades samhället av slavar. 99  

Trots alla konsekvenser som Afrika led av, så uttrycker Iliffe att afrikanerna överlevde 

slavhandeln i stort sett intakta. ’’Paradoxalt nog uppvisade denna skamliga period även 

mänsklig förmåga till återhämtning i dess modigaste form. Afrikas storslagenhet låg i dess 

lidande’’ 100 

 

8.2.4 Herbert S. Klein 

 

Klein skriver att många forskare är överens om att Afrika blev försedda med råvaror som 

skulle gynna Afrika. Man importerade många nya plantor från Amerika till Afrika, och 

afrikaner blev därmed presenterade för amerikanska grödor som skulle revolutionera 

matproduktionen i Afrika. 101 I början av atlantiska slavhandeln så importerade man växten 

Maniok som är en av jordens viktigaste baslivsmedel, och som kom att påverka den 

afrikanska agrikulturen. Den försåg den afrikanska befolkningen med föda. Dessutom så 

introducerades Afrika för tobak, kakao och nötter som en följd av den atlantiska slavhandeln 

 
97 ibid, s.185 

98 ibid, s.193 
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eftersom man använde dessa som betalmedel för slavarna. De tre sistnämnda varorna skulle 

senare bli en av Afrikas viktigaste exportvaror. 102 

 

Klein tar också upp mindre positiva följder som Afrika led av på grund av atlantiska handeln. 

Klein tar upp att det finns en möjlighet att Afrika led av avfolkning, men det är svårt att 

avgöra. Det Klein dock kan konstatera är att man kunde tydligt se att på västra kusten av 

Afrika så hade det skett en befolkningsminskning på grund av krig och att afrikanerna 

övergav sin mark på grund av rädsla att bli fångaagna och sålda i slavhandeln. 103 

Fortsättningsvis skriver Klein att slavhandeln Afrika växte på grund av den transatlantiska 

slavhandeln. Den interna slavhandeln växte ännu mer efter att den transatlantiska slavhandeln 

hade stoppats. Klein skriver att det fanns lika många slavar i hemmen i Afrika, som det fanns 

i Amerika.104 Vidare skriver Klein att atlantiska slavhandeln inte förstörde afrikanska staters 

ekonomi. Många afrikanska stater kunde enligt Klein kompensera för den förlorade 

arbetskraften som den transatlantiska slavhandeln medfört. 105 

 

8.2.5 Dick Harrison  

 

Som tidigare nämnt, efter att indianslavarna kämpat emot kolonisatörerna i nya världen kom 

man med idén att importera slavar från Afrika. Denna idé föreslogs av Las Casas, och ansågs 

vara den minst onda idén. Harrison beskriver att detta är något som Las Casas sedan ångrat 

när han insåg vad hans idé formats till. Harrison återberättar att Las Casas i sin bok erkände 

sitt misstag, vilket var att hans råd lett till att afrikanerna lidit av samma öde som han försökte 

rädda indianerna ifrån. 106 

 

Harrison ger sig in på att försöka beskriva det kvantitativa omfånget av den transatlantiska 

slavhandeln. Harrison menar att det räcker att fokusera på året 1749. Författaren menar att 

under detta år så skickade Storbritannien ut 150 slavskepp med en kapacitet på minst 50 000 

slavar var. Harrison beräknar att det mellan 1701 och 1800 skeppades 2 468 000 afrikaner på 

brittiska slavskepp. Portugal var ansvarig för exporten av 1 888 000 slavar.107 Detta bidrog till 
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konsekvensen att på ungefär 100 år, så exporterades mer än 4 000 000 afrikaner. Av endast 

två nationer, utöver detta så var flera nationer inblandade i slavhandeln, men Storbritannien 

och Portugal stod för den största exporten. 108 

Harrison förklarar att ungefär 17% av slavarna dog på resan över atlanten, han skriver också 

att alla passagerare som gick ombord riskerade sitt liv. Detta var till stor del på grund av alla 

sjukdomar som spreds. 109 Harrison lägger fokus på siffror när det gäller att förklara 

konsekvenserna av den atlantiska slavhandeln. Han visar att mellan 1700- och 1800-talet så 

exporterades totalt 6 089 700 slavar från olika regioner i Afrika, allra främst från Kongo, 

Angola, västra Nigeria och Benin.110 Fortsättningsvis så diskuterar Harrison hur exporten av 

dessa miljoner människor kunnat påverka Afrika långsiktigt, vilket förmodligen enigt 

Harrison också är en av de mest omdiskuterade frågorna i slavhandelns historia. Harrison 

beskriver att vissa områden är svårt att uttala sig om, medan områden såsom västra Afrika kan 

man enligt Harrison med säkerhet säga drabbades otroligt hårt. 111 Dessutom så finns det 

enligt Harrison skriftliga vittnesbörd om att områden led av avfolkning. 112 

 

Författaren talar också om den sociala påverkan som slavhandeln haft på Afrika. I och med att 

det afrikanska slaveriet ökade kraftigt förändrades slavarnas status. Medan slavarna i Afrika 

var få i antal så hade de ett värde som en tjänare eller medhjälpare, men på grund av att det 

blev så många slavar så sänktes deras status och de blev istället en föraktad underklass. 113 

 

Harrison påpekar också att en del krig som fördes i Afrika, var på grund av en indirekt följd 

av den transatlantiska slavhandeln eftersom att européerna gav vapen i utbyte mot slavar, så 

kunde afrikanska länder kriga mot sina grannar för att vinna mer område. 114  

Afrikanska starka ledare blev som en konsekvens av atlantiska slavhandeln ännu starkare, 

deras riken växte i merkantilistisk riktning. 115 

 

8.2.6 Analys av konsekvenser  
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Det är tydligt att alla författare har lagt ner olika mycket tid på att inkludera och beskriva 

följderna av slavhandeln. Innehållsmässigt kan man tyda att det finns en skillnad på vad man 

har betraktat som konsekvenser. En tydlig skillnad på attityder gentemot konsekvenserna kan 

också uppmärksammas. Det går att tyda en viss positivitet hos Klein, då han försöker 

argumentera för att slavhandeln bidrog med positiva aspekter. Medan Davidson synliggör 

konsekvenser som Afrika fick möta, han beskriver detta genom att använda sig av ord såsom 

’’djupa sår’’. Davidson, Iliffe, Klein och Harrison tar alla fyra upp befolkningsfrågan och 

diskuterar möjligheterna angående avfolkning i Afrika. Skillnaden mellan dessa författare är 

dock att Harrison med säkerhet uttalar sig om att vissa regioner har drabbats utav avfolkning.  

 

Både Davidson och Klein diskuterar påverkan av importerade grödor. Det går dock att 

uppmärksamma en stor skillnad på attityden gentemot de importerade grödorna. Davidson 

beskriver att det är på grund av importen som Afrikas utveckling hindrades, medan Klein 

antyder att importen innebar utveckling för Afrika. Detta kan kopplas till den individuella 

bilden som både Block och Nygren talar om, att samma händelse kan förmedlas olika 

beroende vad för underliggande faktorer som författaren har.  

 

Det går även att uppmärksamma skillnad i attityden gentemot följderna som innebar för 

Afrika på grund av slavhandeln. Williams, Iliffe och Klein har alla tre en utgångspunkt som 

kan anses vara väldigt positiv då de inte anser att Afrika led av större förluster. Medan 

Davidson och Harrison beklagar sig med hjälp av sitt språk över de följder som drabbade 

Afrika.  

9. Slutsats  

 

I detta avsnitt så kommer jag att diskutera resultatet utifrån begreppen individuell och 

förändring. Jag kommer även att mer ingående jämföra författarnas stil att uttrycka sig och 

deras skildringar, som nämnt i presentationen av min teoretiska utgångspunkt så kommer 

dessa att diskuteras utifrån olika faktorer som kan ha påverkat deras skildring.  

 

Den slutsats man kan dra utifrån den fakta som har redovisats i föregående kapitel är att varje 

person, precis som Kenneth Nygren påstod, har sin egen individuella bild utav en händelse, 

oavsett hur påläst man är. Detta kunde tydligt uppmärksammas i återberättelsen av de olika 

författarnas skildringar.  
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Williams är den äldsta boken som har inkluderats i studien och är skriven under tidigt 40-tal. 

Detta var under en tid innan civil rights act, Amnesty och FN. Under denna tid så existerade 

fortfarande åtskiljningslagar i Amerika, som innebar att vita och svarta inte hade samma 

rättigheter. Detta kan genomsyras i Williams bok, trots att han inte var amerikan. I hans skrift 

så kan man tydligt se mönster där han försummar den rasistiska aspekten som fanns i den 

transatlantiska slavhandeln och påpekar då istället att det bara var en ekonomifråga.  

 

Om man skall ha begreppen individuell och förändring i åtanke när man läser Williams bok, 

och hans skildring utav orsakerna kan man ställa sig frågan om detta var Williams personliga 

åsikt eller vems ståndpunkt som reflekteras när Williams skriver detta. Att man skall läsa 

orsaker och konsekvenser till slavhandeln, av en författare som argumenterar för att 

slavhandeln inte var en rasfråga men samtidigt använder sig utav nedvärderande begrepp så 

som’’ negro’’ igenom hela sin bok, och sedan själv gör stora skillnader mellan raser, är minst 

sagt en fråga om vems’’sanning’’ som boken skildrar.  

Boken är å andra sidan skriven innan mänskliga rättigheter existerade och kan ses som den 

sanning som fanns innan ättlingarna till slavar i Amerika började protestera mot dessa åsikter 

och ’’sanningar.’’  Det är värt att komma ihåg att Williams skrev sin bok under en tid då 

mänskliga rättigheter ännu inte hade uppfunnits och man hade en stark ‘’vi vs dem’’ anda.  

  

Precis som Kenneth Nygren nämnde så har varje författare sin individuella bild, detta blir 

tydligt och kan ses i avsnitt 8 (resultat) då alla författare tar upp samma händelser men har 

olika sätt att förklara de på. Det är flera av författarna som tar upp att afrikanerna ersatte 

indianslavar. Men de har alla sina individuella bilder av hur det gick till. Williams inkluderar 

indianerna i syfte att göra en jämförelse och visa att vem som helst kunde bli utsatt för slaveri 

oavsett ras, medan Davidson och Klein inkluderar indianslaveri för att ge en förklaring till hur 

det ledde till transatlantiska slavhandeln.  

 

Davidson lägger stort fokus på att försöka förklara att slavhandeln till stor del skedde på 

grund av systemet som redan fanns i Afrika. Det går också att uppmärksamma en någorlunda 

objektivitet i Davidsons förklaring av orsaker, detta kan man se när Davidson drar paralleller 

till europeiskt slaveri, och skriver att afrikanskt slaveri egentligen inte skiljde sig från 

europeiskt och att detta var något naturligt som förekom världen över. Detta ger intrycket att 

han har en beskyddande attityd gentemot afrikanerna, då han inte vill påpeka att de sålde sitt 
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folk. Samtidigt så vill han inte skuldbelägga européerna, då han målar upp européerna som 

människor som faktiskt har ett samvete eftersom att de bland annat stoppade indianslaveriet. 

Man får också en idé av Davidson som beskyddande när han beskriver konsekvenser och han 

är tydlig med att beskriva de negativa följderna som Afrika fick genomgå. Han beskrev att de 

hindrade Afrikas utveckling. Detta skiljer sig från Klein, som ansåg att importen var bra för 

Afrika. Anledningen till att dessa två kan skilja sig så mycket är för att Klein överlag var mer 

‘dömande’ mot afrikaner och ansåg att konsekvenserna inte var så förödande som det påstods. 

Detta är intressant då man märker att efter Davidsons bok så började författarna sakta men 

säkert våga vara kritiska mot Afrikas inblandning i slavhandeln. Iliffe redogör för detta 

väldigt diskret och har under hela boken en god ton gällande Afrika som visar att han försöker 

försköna hela den transatlantiska slavhandeln. Detta visas genom att Iliffe skriver att 

afrikanerna sålde sitt folk som de inte kände förpliktelser emot, och att det var en 

förutsättning att afrikanerna var tvungna att sälja sitt folk för att slavhandeln skulle kunna 

existera från första början. Men sedan är han väldigt noga med att ta upp händelser som 

innebar förödande konsekvenser för Afrikas befolkning, trots detta avslutar han med att säga 

att händelsen var olycklig, men att det inte var någon katastrof och att folket överlevde. Iliffe 

visar att han uppmärksammar slavhandeln, och att han är medveten om konsekvenser som har 

följt, men han är noga med att inte peka ut offer och förövare.  

 

Från 40-tal då Williams bok skrev fram till 90-tal då Iliffes bok skrevs, ser man hur samhället 

har lagt sitt avtryck och fått författarna att se händelser utifrån olika perspektiv. Vi har 

Williams som verkligen inte såg på atlantiska slavhandeln ur annat perspektiv än ekonomiska, 

medan Davidson uppmärksammar tragedin som Afrika fick uppleva och har därmed ett språk 

som uppmärksammar deras förlust. Sedan så har vi Iliffe som också uppmärksammar tragedin 

som Afrika upplevt men samtidigt med en väldigt diskret och indirekt ton försöker förminska 

de skador som skedde. Anledning till att attityder förändras så mycket kan bero på att vid 

perioden då Williams publicerade sin bok så fanns inte mänskliga rättigheter, eller något som 

överhuvudtaget skyddade utsatta människor, samtidigt som Williams släppte sin bok pågick 

koncentrationsläger och arbetsläger. När Davidson däremot släppte sin bok så var Amnesty 

ett nytt fenomen, mänskliga rättigheterna hade skrivits och civil rights act hade skett. Dessa 

kan vara faktorer till att man började tänka att man bör skydda de utsatta och ifrågasätta de 

attityder och tankar som existerat förr. Däremot, när Iliffe skrev sin bok så hade dessa tankar 

om medmänsklighet landat och de var inte nya och revolutionerande i västvärlden som de 
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kanske hade varit under Davidsons tid. Nu vågade man ifrågasätta afrikanernas inblandning 

samtidigt som man hade i åtanke för vad de faktiskt hade utsatts för.  

 

Utifrån egna observationer så uppmärksammas det att Klein fortsätter på Iliffes spår och 

förminskar slavhandelns konsekvenser ännu mer, han skriver att Afrika kan ha drabbats utav 

en avfolkning men att det inte är säkert. Vidare så beskriver han alla positiva effekter som 

Afrika gynnades av på grund av slavhandeln (dessa saker som Davidson menat hindrade 

afrikansk utveckling). Dessutom så skriver han även att det hölls lika många fångar i Afrika 

som i Amerika, vilket Klein menar att afrikanerna inte var helt oskyldiga heller. Harrison vars 

bok är den nyaste i denna studie, är väldigt direkt i sitt ifrågasättande gällande afrikansk 

inblandning i atlantiska slavhandeln. Han skriver klart och tydligt att afrikanerna hade kunnat 

säga nej och att detta då inte hade fått de förödande konsekvenserna som det har fått. För det 

har det, Harrison förnekar inte tragedin som Afrika fick utstå, istället uppmärksammar han 

och lyfter fram flera punkter som visar att Afrika led stort av slavhandeln. Men Harrison är 

väldigt noga med att inte göra Afrika till offer, han visar att båda parterna var lika skyldiga.  

 

Sammanfattningsvis kan man uppmärksamma att både Klein och Harrison vågar ta steget och 

ifrågasätta tankar som har funnits tidigare. Den man kan observera är att Williams var väldigt 

mån om att skydda européerna från att skuldbeläggas för rasism, medan Davidson var väldigt 

mån om att lyfta fram Afrikas tragiska öde. Ju mer år som går märker man dock att författarna 

inte försöker skydda någon av parterna utan istället försöker lyfta fram hur båda parterna var 

inblandade. Det är väldigt tydligt att se att händelser som pågick i världen samtidigt som 

böckerna skrevs hade en viss påverkan på författarnas skildringar. Idag lever vi i en tid där 

rättvisa är i fokus och detta genomsyras i Harrisons bok då han försöker lyfta fram att båda 

parter är lika skyldiga. Under Williams tid så var samhället fortfarande väldigt orättvist med 

mycket rasistiska tankar och fördomar, vilket genomsyras i Williams innehåll och språk då 

han använder ord som idag inte hade accepterats. Men just det faktum att han kunde publicera 

en bok med det upprepade ordet ‘’neger’, visar mycket om vad för sorts samhälle han levde i 

när boken publicerades. Faktorer som dessa har påverkat författarnas individuella bilder och 

visar att samma händelser har sett ur olika perspektiv på grund av att världen sett annorlunda 

ut vid varje tidpunkt. Rörelser som vuxit fram, nya lagar som skrivits, och ny information som 

har tillkommit har påverkat varje författares bild utav den transatlantiska slavhandeln och har 

även medfört att denna bild och dess skildring har förändrats över tid.  
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För att avrunda detta avsnitt, så återanknyter vi till syftet som är att jämföra och analysera hur 

transatlantiska slavhandeln har beskrivits inom historieforskningen. De fem olika böckerna 

har jämförts och analyserats utifrån bild-begreppet. Som ett sammanfattande svar på 

frågeställningarna kan man säga att orsakerna till transatlantiska slavhandeln har beskrivits 

bero på ekonomiska faktorer. Däremot så är en majoritet av författarna överens om att det 

även fanns rasfrågor inblandade, men Williams är den författaren som skiljer sig från denna 

tanke och påstår att det inte fanns någon rasfråga bakom slavhandeln.  

 

Uppsatsens andra fråga som innebar att konsekvenser skulle undersökas visade att en tydlig 

skillnad på vad som betraktades vara konsekvenser fanns. Dessutom så gick det att tyda en 

skillnad på attityd bland författarna. Klein, Iliffe och Williams uppfattades beskriva 

konsekvenserna som positiva medan Harrison och Davidson uppfattades beskriva 

konsekvenserna som negativa.   

 

Det går även att se en förändring över tid, som är uppsatsens tredje frågeställning. Ju mer år 

som går märker man dock att författarna inte försöker skydda någon av parterna utan istället 

försöker lyfta fram hur båda parterna var inblandade. Det går väldigt tydligt att se att 

händelser som pågick i världen samtidigt som böckerna skrevs hade en viss påverkan på 

författarnas skildringar, vilket innebar att man såg över sina ordval och att rasismen inte 

förnekades och istället lyftes fram i både orsaker och konsekvenser.  

 

Denna uppsats har bidragit till att uppmärksamma hur beskrivningen av den transatlantiska 

slavhandeln har förmedlats i forskningslitteratur samt hur denna ’’fakta’’ har förändrats 

beroende på hur samhället såg ut samt beroende på vad för uppfattning författaren själv hade 

om transatlantiska slavhandeln. Denna studie är viktig i det mån att det inte har gjorts någon 

tidigare studie om just transatlantiska slavhandeln i forskningslitteratur, och jag anser att 

denna studie skulle kunna vara en början på att fylla ett tomrum som jag anser är viktig. Alla 

böcker som har använts i denna studie har varit vetenskapligt grundande, dock så finns det 

trots det olika bilder av vad den transatlantiska slavhandeln faktiskt innebar och varför den 

uppstod från första början.   
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