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Berättelsen om Tintin och hans äventyr har under årtionden varit en populär tecknad serie i Sverige. Många har 

växt upp med de svenska översättningarna och förundrats över beskrivningen som ges av Tintins resor och 

möten med andra kulturer. Syftet med föreliggande studie har varit att undersöka hur framställningen av 

utomeuropeiska kulturer är i fem olika Tintinalbum för att se vilka föreställningar och stereotyper som 

framkommer. Dessutom har syftet varit att se vilken förändring som har skett i framställningen. Den tidigare 

forskningen tyder på att det finns en kolonial medvetenhet i Hergés berättande om Tintin men att det finns 

postkoloniala tendenser i Tintins universum och att detta leder till stereotypiska och nedlåtande representationer 

av kulturer. Vad man kommer fram till är att oavsett om det är en positiv eller negativ bild som förmedlas så är 

det alltid ett särskiljande mellan öst och väst som är centralt. Metoden i uppsatsen består av en kvalitativ 

textanalys där innehållet i texterna tillsammans med bilderna i albumen analyseras och tolkas med fokus på Per 

Widéns dimensioner för textanalys. Den teoretiska ansatsen är en postkolonial teori utifrån Saids beskrivning av 

orientalism där utomeuropeiska kulturer framställs som något annorlunda och ofta i en negativ bemärkning. Den 

postkoloniala teorin utgår ifrån att kolonialism som företeelse inte endast finns i det förflutna utan lever kvar än 

i dag och påverkar hur författare framställer andra kulturer. Resultatet har visat att framställningen ser olika ut 

beroende på vilket album och kultur som beskrivs. Det är tydligt att utomeuropeiska kulturer beskrivs som 

annorlunda och som en motsats till det västerländska samhället. Skillnaden mellan albumen är huruvida det 

annorlunda framställs i negativ bemärkning. Den negativa framställningen har visat sig bero på vilken kultur det 

är som beskrivs och när albumet publicerades. 

_________________________________________________________________ 
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1. Inledning 
	

Georges Prosper Remi “Hergé” och hans berättelser om Tintins äventyr har alltid fascinerat 

mig. Jag fick som liten ärva min morfars samling av Tintinböckerna och fastnade direkt för 

Tintins kringresande i världen. Allt från hans äventyr i Kongo till hans resor till Amerika. Det 

var i mångt och mycket dessa serietidningar som väckte mitt historieintresse som liten.  

På senare tid har dock Hergé och framförallt hans verk Tintin i Kongo lyfts till diskussion där 

albumet har anklagats innehålla stereotypiska framställningar av ursprungsbefolkningen i 

Kongo. Detta har lett till flera rättsliga processer där vissa menat att Tintin i Kongo har ett 

rasistiskt budskap och därav behöver korrigeras.1 Andra menar att Tintinalbumen är verk som 

symboliserar en viss tid i historien och därmed kan ses som ett kulturarv. Oavsett var man 

står i debatten om Tintin så är det tydligt att det är en serietidning som väcker känslor. I mitt 

fall är det en känsla av nostalgi som fått upp ögonen för de problematiska delarna i Tintin 

som jag inte reflekterade över i läsandet när jag var yngre.  

Det jag vill undersöka i denna uppsats är om orientalism och postkolonialism är 

genomgående inslag i översättningarna av Hergés berättelser om Tintin. Det vill säga om 

utomeuropeiska länder står i kontrast till västvärlden och genom detta anses lägre stående och 

om kolonialismen har kvarvarande effekter i seriealbumen. Genom detta visas om det finns 

en kontinuitet i de svenska översättningarna av albumen över tid eller om en förändring har 

skett med tidens gång. Materialet består av de svenska översättningarna av albumen som 

utkom av Carlsen Comics 1971–1978. Däremot så publicerades originaltitlarna mellan 1931-

1976 vilket blir undersökningsperioden och gör uppsatsen till en intressant historisk 

undersökning för att se förändringen i framställningen över tid.  

Det finns ingen anledning att tro att texten eller bilderna förändrats med tiden. De gångerna 

detta gjorts kommenteras senare i uppsatsen. Anledningen till att det är den svenska 

översättning av böckerna som undersöks är att det är denna översättning som det svenska 

folket har växt upp med och påverkats av.  

Denna typ av studie är viktig då många personer som jag läser serietidningarna utan att 

reflektera över vad som står i texten eller vad bilderna visar. Genom denna uppsats vill jag 

belysa hur framställningen ser ut av utomeuropeiska kulturer, både för att förstå den samtid 

																																																													
1	Nosti, Helena, Är ”Tintin i Kongo” rasistisk, https://www.svt.se/kultur/ar-tintin-i-kongo-rasistisk-1 Hämtad 
(23/10–19) 14:12	
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som böckerna skrevs i, men även för att synliggöra det som kan anses problematiskt i 

texterna och hur detta kan tolkas i en annan tid än när texterna från början publicerades. 

Såsom tidigare forskning och teorin senare beskriver så lever kolonialismen mångt och 

mycket kvar i dagens samhälle och påverkar hur texter skrivs och tolkas. Denna uppsats ska 

belysa huruvida Tintins universum innehåller postkoloniala och orientalistiska tendenser 

såsom stereotypiska drag eller schabloniserande beskrivningar och utgår ifrån ett 

motsatsförhållande mellan den västerländska världen och i detta fallet övriga kontinenter som 

beskrivs i studien.  

 

1.1 Syfte  
	

Syftet med föreliggande studie är att se hur berättelserna om Tintin beskriver utomeuropeiska 

kulturer, främst asiatiska, afrikanska och sydamerikanska mellan åren 1931-1976 då 

originaltitlarna publicerades. Studien ska belysa vilka föreställningar som finns om andra 

kulturer eller folkslag i de olika Tintin albumen och se vilka likheter och skillnader det finns 

mellan framställningarna.  

 

1.2 Frågeställningar 
	

• Hur beskrivs och framställs de utomeuropeiska kulturerna i de olika Tintinböckerna?	

• Vilka likheter respektive skillnader finns det i framställningen av de kulturer som 

beskrivs i böckerna? Finns det en förändring eller kontinuitet i framställningen över 

tid?	

• I vilken utsträckning finns det orientalistiska och postkoloniala tendenser i 

framställningen av föreliggande kulturer?	

 

1.3 Material, avgränsningar & urval 
	

Materialet består av fem olika Tintinalbum som är svenska översättningar av 

originalböckerna. Detta är viktigt att poängtera då det kan påverka innehållet i texten till viss 

mån eftersom den svenska översättaren har gjort sin tolkning på Hergés text. Med det sagt så 

är det publiceringsåret för originaltitlarna som står i fokus i analysen och det finns ingen 
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anledning att tro att materialet har förändrats i den mån att det ska påverka kommande 

resultat. Undersökningen ska visa om det finns orientalistiska eller schabloniserade bilder av 

kulturerna som framkommer i materialet.  

Böckerna är översatta av Carlsen comics mellan år 1972 – 1978. Originalböckerna har dock 

andra utgivningsår som beskrivs nedan. Urvalet av att välja den svenska översättningen från 

70-talet och framåt har en språklig förklaring men grundar sig även i att det var denna 

översättning som fick Tintin att bli stor i Sverige. Urvalet sker även utifrån de delar av 

världen som Tintin besöker i albumen för att se om det finns någon skillnad i framställningen 

mellan olika kulturer. Urvalet av böckerna beror dessutom på året som originaltitlarna 

publicerades för att undersöka en kontinuitet eller förändring över tid i författarens 

beskrivning av utomeuropeiska kulturer. 

Avgränsningen i respektive album sker utifrån när en eller flera personer från en 

utomeuropeisk kultur beskrivs eller hur den miljön som personerna lever i beskrivs och 

framställs. Avgränsningen underlättar då uppsatsen är inriktad på att synliggöra vilka likheter 

respektive skillnader som finns i framställningen och för att se om framställningen har 

förändrats över tid. De album som inte är en del av undersökningen har bortsetts ifrån på 

grund av deras publiceringsår och att de beskriver samma kultur som albumen i 

undersökningen eller utspelar sig på platser som inte är relevant för undersökningen.  

De Tintinalbum som ligger till grund för undersökningen är följande:  

• Tintin i Kongo2 (1931)	

• Blå Lotus3 (1936)	

• Det sönderslagna örat4 (1937)	

• Koks i lasten5 (1958)	

• Tintin hos Gerillan6 (1976)	

Tanken med uppsatsen är att visa hur utomeuropeiska kulturer framställs och om 

framställningen präglas av postkolonialism och orientalism. Med detta sagt är det viktigt att 

poängtera att undersökningen riktar sig mot ett antal Tintinböcker och att en avgränsning har 

varit nödvändig. Detta innebär att uppsatsen inte är en fullständig redogörelse över alla Tintin 

																																																													
2 Hergé, Tintin i Kongo, 1. uppl. Carlsen/if, Stockholm,1978 
3 Hergé, Blå lotus, 1 uppl. Carlsen/if, Stockholm, 1977 
4 Hergé, Det sönderslagna örat, 3 uppl. Carlsen/if, Stockholm, 1971 
5 Hergé, Koks i lasten, 6 uppl. Carlsen/if, Stockholm, 1976 
6 Hergé, Tintin hos gerillan, 1 uppl. Carlsen/if, Stockholm, 1976	
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album men den beskriver framställningen av de böcker som ingår i undersökningen. Det bör 

även nämnas likt nämnt tidigare att vissa korrigeringar kan ha gjorts från de ursprungliga 

albumen för att anpassa berättelsen för tiden då de publicerades. Det tydligaste exemplet på 

detta är Tintin i kongo där en lektion som Tintin håller i har redigerats till att bli en 

matematiklektion istället för en geografilektion. I originaltexten beskrivs hur Belgien är 

faderslandet och hur Leopold är deras landsfader och ledare. Andra Tintinalbum har inte fått 

samma uppmärksamhet som Tintin i Kongo vilket innebär att det inte finns någon anledning 

att tro att dessa verk redigerats så tydligt som i Tintin i Kongo. Detta gör att 

undersökningsperioden kan utgöras av originaltitlarnas publiceringsår. Tillslut bör det 

nämnas att texterna är publicerade i en annan tid och denna uppsats ska inte på något sätt 

smutskasta Hergé och hans texter utan snarare problematisera texterna utifrån den teoretiska 

ansatsen som ligger till grund för uppsatsen.  

Nedan följer en beskrivning av de album som analyseras i uppsatsen:  

Hergé skrev texter åt den belgiska tidningen Le petit vingtiéme. Till en början bestämde han 

inte själv vad texterna skulle handla om utan det var prästen och redaktören på tidningen 

Fader Wallez som bestämde vilken världsdel och land som nästa artikel skulle befinna sig i. 

Assouline menar att han ville skicka Tintin till Kongo på grund av dess kopplingar till 

Belgien och för att förstärka bilden av Belgien som kolonialmakt.7 

Senare riktades fokus istället mot Kina. Assouline menar att Hergé ville synliggöra Kina som 

under den tiden var relativt okänt för den belgiska befolkningen. Bilden som man hade av 

Kina var att nationen var barbarisk, överbefolkad och outgrundlig. I beskrivningen av Kina 

och de tidigare albumen så förlitade sig Hergé på reseskildringar av andra istället för att själv 

lämna Belgien.8 Skildringen av Kina illustreras i albumet Blå lotus som är Hergés femte verk.  

1948 publicerades Solens tempel, nu riktade Hergé blicken mot Sydamerika och Peru. 

Assouline beskriver hur Hergé metodiskt studerade samhället som Tintin skulle resa till för 

att inte få några detaljer fel om den lokala kulturen. Innan hela albumet kunde publiceras i 

tidningen så fick Hergé ett sammanbrott. Han försvann utan att berätta var han skulle och vad 

som var fel. Detta sammanbrott speglar också av sig på hans karaktärer menar Assouline där 

																																																													
7 Assouline, Pierre, Hergé: the man who created Tintin, Oxford University Press, Oxford, 2009 s. s. 23-27 
8 Assouline, Pierre (2009) s. 48-53 
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exempelvis kapten Haddock är tydligt deprimerad. Senare framkom det att Hergé hade 

arbetat på albumen konstant från år 1929 och blev därigenom utbränd.9 

Inspirationen till nästa album i undersökningen Koks i lasten kom från en tidningsartikel som 

hade beskrivit det mystiska försvinnandet av två pilgrimer på väg till Mekka. Historien 

utspelar sig i det påhittade landet Khemed där emiren blivit avsatt på grund av en revolution i 

landet. Det var under skrivandet av detta album som Hergé inte nöjde sig med att endast läsa 

böcker som inspiration. Han ville nu resa till inspirationskällan för att ta in atmosfären. Detta 

var första gången som han själv reste för att hämta information.10 

I Hergés sista album Tintin hos gerillan återbesöker Tintin Sydamerika. Återigen är det en 

revolution som ligger till grund för albumet. Inspirationen kom nu ifrån revolutionen i 

Bolivia och läsningen av tidningsartiklar som beskrev Che Guevaras tid i Sydamerika. 

Assouline menar att detta ledde till kritik för hans politiska ståndpunkt.11 

 

1.4 Metod 
	

Föreliggande studie har en kvalitativ tolkande metod då syftet är att tolka de berättelser som 

har skrivits om Tintin. Tolkningen fokuserar på de delar av texterna som framställer eller 

beskriver utomeuropeiska kulturer utifrån utvalda teman som beskrivs senare under denna 

rubrik. Därav är en kvalitativ metod rimligare än en mer kvantitativt inriktad metod som 

fokuserar på ett resultat som exempelvis kan mätas i siffror. Forskaren Bryman beskriver 

flera viktiga delar som bör behandlas i en kvalitativ studie och denna uppsats är uppbyggd 

efter dessa premisser. Dessa faktorer är: valet av relevant material i studien, i detta fallet 

Tintinböcker som beskriver en utomeuropeisk kultur. Detta har lett till att vissa album direkt 

har sållats bort på grund av att de inte befinner sig i andra kulturer. Nästa steg är insamling av 

relevant data vilket blir de delar av albumen som besvarar frågeställningarna i uppsatsen. 

Sedan ska en tolkning av data ske där teorin ligger till grund för hur tolkningen och analysen 

ser ut. Då framkommer det även om teorin stämmer överens med det insamlade materialet12. I 

																																																													
9 Assouline, Pierre (2009) s.124-129 
10 Assouline, Pierre (2009) s. 177-181 
11 Assouline, Pierre (2009) s. 220-223	
12	Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, uppl 3, Liber, Stockholm, 2018 s. 454–459 
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detta fall undersöks om det finns stereotypiska framställningar utifrån en postkolonial och 

orientalistisk teori.13  

Textanalysens inriktning är en innehållsanalys där man som forskare kan undersöka 

förekomsten av särskilda element i texter. Det kan exempelvis syfta till att beskriva 

förändringar över tid och förekomsten av specifika teman som framkommer.14 I denna 

uppsats handlar det om särskilda uttalanden eller begrepp i texten som gör att framställningen 

blir stereotypisk eller inte. Jämförelsen kan även innefatta om det finns en kontinuitet i 

framställningen eller om en förändring har skett med tiden samt om det finns en skillnad i 

framställningen beroende på vilken kultur det är som beskrivs. Förutom att tolka texten i 

albumen så kommer en analys av bilderna också vara nödvändig. Bilder kan i detta fall visa 

om karaktärer eller samhällen framställs utifrån stereotypiska eller schabloniserande drag. Ett 

exempel kan vara om det finns en motsats i beskrivningen av de västerländska karaktärerna 

kontra de utomeuropeiska karaktärerna i albumen. 

För att kunna sålla ut det som är relevant i materialet och för att se de delar som är 

genomgående i albumen så har uppsatsen en tematisk karaktär. Fejes och Thornberg menar 

att utmaningen i en kvalitativ analys såsom en textanalys är att skapa en mening i en stor 

mängd material. Det viktiga är att skilja på det som är viktigt för den specifika 

frågeställningen och ta bort det som inte är relevant. Därav är en tematisk analys ett bra 

redskap för att identifiera de mönster som är betydelsefulla.15  En tematisk analys av 

materialet blir därav en del av textanalysen där närläsning av materialet leder till 

framkomsten av olika teman som är genomgående i böckerna. Detta underlättar i analysen av 

materialet då det blir tydligt vad som framkommer i respektive verk utifrån frågeställningen 

för uppsatsen. Det viktiga är att bli välbekant med materialet för att se gemensamma teman 

som ska ligga till grund för undersökningen. De olika temana kopplas även till de 

forskningsfrågor som finns och den litteratur som ligger till grund för teorin.16 De teman som 

ligger till grund för undersökningen är vilka egenskaper som karaktärerna tillskrivs i texterna, 

både yttre och inre egenskaper. De inre handlar om karaktärens personlighet och dialog. De 

yttre egenskaperna syftar på det som man genom bilderna kan se, exempelvis utseende eller 

																																																													
13	Se teoriavsnittet på sidan 7-10  
14 Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red.) Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- 
och diskursanalys, 3 uppl, Studentlitteratur, Lund, 2012 s.24	
15 Fejes, Andreas & Thornberg, Robert (red.), Handbok i kvalitativ analys, 2, utök. Uppl, Liber, Stockholm, 
2015 s. 34–35 
16 Bryman, Alan (2018) s. 707–709 
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känsloyttringar. Förutom detta analyseras även hur samhället framställs i texterna genom 

exempelvis dialoger eller bilder. Dessa teman sammanfaller med frågeställningarna då det 

underlättar jämförandet mellan albumen med tydliga rubriker i undersökningen. 

I tolkandet av texter finns det även olika ingångar som man behöver förhålla sig till. Widén 

benämner dessa som olika dimensioner av textanalysen. Den första dimensionen inriktar sig 

på upphovsmannen av texten, i detta fall Hergé. Widéns andra dimension inriktar sig på 

textens form och innehåll. Analysen fokuserar då på det språkliga och innehållsliga snarare 

än författaren.17 Exempel på detta kan vara vilka begrepp eller uttryck som beskriver en 

utomeuropeisk kultur i fallet Tintin. Den tredje dimensionen inriktar sig på det omgivande 

samhället och den kultur som texten producerades i och hur detta kan ha påverkat hur texten 

ser ut.18 

Till sist diskuterar Widén vad han benämner som en problematiserande dimension. Där 

diskuteras den textuella analysen som beskrevs tidigare i relation till exempelvis en teori. I 

denna uppsats kopplas detta till teorin om orientalism och postkolonialism och blir därav en 

del av innehållsanalysen.19 

 

De dimensioner som ligger till grund för denna uppsats är den innehållsmässiga och textuella 

dimension som Widén beskriver tillsammans med den fjärde problematiserande dimensionen 

där teoridiskussionen beskrivs. De andra dimensionerna blir en del av bakgrundskapitlet för 

att visa i vilken tid som originaltexterna skrevs i och vilket samhälle som Hergé växte upp i. 

Dessa dimensioner får inte samma utrymme i undersökningen då materialet är de svenska 

översättningarna som kan ha ändrats något med historiens gång.  

 
2. Teori 
I detta kapitel redogörs den teoretiska ansats som ligger till grund för undersökningen och 

analysen i uppsatsen. Teorin är en postkolonial ansats där ett antal inflytelserika författare 

diskuteras. Det bör dock klargöras att all forskning kring postkolonialism inte går att 

redogöra för. De utvalda författarna är dock relevanta för denna uppsats och den ingång som 

jag valt. 	

																																																													
17 Widén, Pär, Kvalitativ textanalys, i Fejes, Andreas & Thornberg, Robert (red.) Handbok i kvalitativ analys. 2 
utök, uppl, Liber, Stockholm s. 178–180 
18 Widén, Pär (2015) s. 179–180 
19 Widén, Pär (2015) s. 184–185	
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2.1 Postkolonial teori  
	

Tosh beskriver den postkoloniala historien som han menar tar utgångspunkt i historiens 

marginaliserande av andra grupper eller människor. Den postkoloniala historien är inte endast 

signifikant för ett specifikt område eller land, den sträcker sig över hela världen. Likt det 

Edward Said20 beskriver handlar det om maktrelationer mellan kolonialmakterna och dess 

forna kolonier. Tosh menar att det formella kolonialstyret var ett viktigt skeende i historien 

men att oberoendet skapade jämlikheten endast i formell mening.21  

Tosh problematiserar även begreppet postkolonialism som i vissa fall tolkas som en tid efter 

kolonialismen när densamma nedmonterats. Många forskare menar dock att kolonialismens 

kontroll över exempelvis kulturresurserna har lett till en kunskapsform där västvärlden fått en 

förvrängd bild av kolonialsamhällena vilken består än idag och därav hämmat de olika 

kulturernas utveckling. Därav menar Tosh att kolonialismen lever kvar i mindre synliga 

former.22 

Litteraturvetaren Homi K Bhadha diskuterar postkolonialism utifrån frågan om den andra. 

Han menar att i diskussionen om den koloniala diskursen så handlar det till stor del om 

oföränderlighet i kolonierna. Oföränderligheten ligger som grund i representationen av andra 

kulturer där kolonialmakter inte ser någon förändring hos andra kulturer och utgår ifrån en 

konstruerad sanning utifrån en föråldrad syn. Denna syn leder till stereotypa föreställningar 

av andra kulturer där de ofta ses som exempelvis underutvecklade och emot positiva 

förändringar. Den bekräftar den koloniala uppfattningen av den andra samtidigt som man är 

ute efter att få den utomeuropeiska kulturen att efterlikna sin egen. Problemet som Bhadha 

diskuterar är om den utomstående kulturen blir för lik den västerländska, detta gör att 

distinktionen mellan koloni och kolonisatör hotas.23 

Eriksson, Eriksson Baaz och Thörn belyser begreppet postkolonialism och menar att 

postkolonialismen bör ses som en kritik av det synsätt som analyserar kulturer utanför 

kolonialismens historia. De menar likt tidigare författare att kolonialismen i stor grad 

fortfarande påverkar synen på exempelvis kulturer.24 De diskuterar även språkets betydelse 

																																																													
20	se nedan	
21 Tosh, John, Historisk teori och metod, 3. uppl. Studentlitteratur, Lund, 2011 s. 294–295 
22 Tosh, John (2011) s. 295	
23 Bhadha, Homi K, The location of culture (elektronisk resurs) 1. ed. In Routledge Classics. Routledge, 
London, 2012 s. 94-99 
24 Thörn, Håkan, Eriksson, Catharina & Eriksson Baaz, Maria (red.) Globaliseringens kulturer: den 
postkoloniala paradoxen, rasismen och det mångkulturella samhället, Nya Doxa, Nora, 1999 s. 15-17 
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för den postkoloniala teoribildningen. Sättet som frågeställningarna angrips på menar dem 

beror på att teoribildningen påverkats av poststrukturalismen där språket har en stor betydelse 

i skapandet av exempelvis identiteter. Lingvisten Ferdinand Saussure diskuteras och de tar 

upp hans teori om att språket är strukturerat utifrån oppositioner eller kontraster och får därav 

mening. Begreppet normalt får betydelse genom dess motsats onormalt. Utan dess motsats 

skulle begreppet sakna betydelse. Vidare får det ena begreppet en dominerande ställning där 

dess opposition ses som svagare eller sämre. Förhållandet mellan dessa motsatser skapar 

alltså en social hierarki där maktförhållanden blir tydliga.25 

I denna studie är det alltså Tintins möte med andra kulturer och därav skapandet av dessa 

motsatser eller maktförhållanden som jag vill undersöka. Det är bland annat den förvrängda 

bilden av kolonierna som Tosh menar lever kvar i mindre tydliga former och Bhadhas syn på 

oföränderlighet som sätts i Tintins sammanhang. I vilka former lever denna förvrängda bild 

av oföränderlighet kvar i beskrivningen av kolonierna och har dessa förändrats över tid? Det 

kan exempelvis vara om en befolkning beskrivs som tekniskt eller kunskapsmässigt 

underlägsna. Detta skapar i sig ett maktförhållande likt det Eriksson, Eriksson Baaz och 

Thörn diskuterar ovan och sätter de underutvecklade kolonierna i kontrast till den moderna 

västvärlden. Vidare diskuterar Eriksson, Eriksson Baaz och Thörn språket roll i detta vilket 

blir relevant i uppsatsen då språket tillsammans med bilder utgör tolkningen.  

Edward Said redogör i sin bok Orientalism för hur västvärlden har skapat synen på orienten. 

Bilden av orienten har ofta framställts som det annorlunda eller motsatsen till västvärlden. På 

det sättet menar Said att bilden av Europa också har skapats. Said menar att det finns olika 

betydelser av begreppet men det som denna teori grundar sig i är den ontologiska och 

kunskapsteoretiska uppdelningen mellan orienten och västvärlden. Denna uppdelning grundar 

sig i den koloniala makten som europeiska länder hade och genom detta skapades bilden av 

orienten.26Ontologi handlar i detta fallet om de föreställningar och framställningar av andra 

kulturer som får en sammanhängande bild och därav blir en konstruerad verklighet.   

Vidare menar Said att förhållandet mellan väst och öst är ett maktförhållande. Ett exempel på 

detta är den egyptiska kurtisanen som i ett möte med författaren Flaubert fick representera 

den orientaliska kvinnan. Västvärlden har alltså makten att bestämma vilka stereotypiska 

																																																													
25 Thörn, Håkan, Eriksson, Catharina & Eriksson Baaz, Maria (1999) s. 17–19 
26 Said, Edward, Orientalism, Ordfront, Stockholm, 1993 s. 3-6 
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föreställningar som blir gällande. Flera liknande händelser med inflytelserika författare som 

beskriver orienten har lett till en viss bild av öst eller orienten.27 

Said menar att ett maktspel skapas där vissa kulturella uttrycksformer får övertaget. Detta 

benämner han som kulturell hegemoni. Hegemonin som då är rådande är Europas 

överlägsenhet över andra kulturer utanför Europa. Dessutom beskriver Said det centrala med 

att beskriva något främmande eller annorlunda för att stärka identiteten av den egna 

kulturen.28 Detta gör att orienten ofta lyfts fram som exotiskt eller barbariskt, sammantaget 

underlägsen västvärlden.  

Denna teori är utgångspunkten för analysen av materialet. Finns det postkoloniala tendenser 

eller orientalistiska inslag i den svenska översättningen av Tintinalbumen? I vilken 

utsträckning beskrivs de utomeuropeiska kulturerna som motsatsen till den västerländska som 

Tintin utgår ifrån? Dessa album förmedlar en bild av andra kulturer som den svenska 

befolkningen fått ta del av under flera decennier. Det är därför intressant att se hur dessa 

kulturer framställs och vilka egenskaper som får representera karaktärerna i berättelserna. 

Saids beskrivning av hur konstruktionen av de andra blir till handlar framförallt om 

motsatsförhållandet mellan väst och mellanöstern, främst kopplat till islam. I detta fallet sätts 

hans teoretiska ansats i ett bredare perspektiv och behandlar flera världsdelar utifrån det 

motsatsförhållande han diskuterar. På samma sätt som författare och upptäcktsresande har 

förmedlat sin bild av mellanöstern på ett visst sätt så har förmedlingen av bilden på andra 

kontinenter också gjorts. Skillnaden kan vara hur detta motsatsförhållande ser ut och hur 

negativt laddad bilden av andra kulturer förmedlas. Det är detta som uppsatsen ska visa 

genom analysen av Tintins resor till olika världsdelar. Förmedlas exempelvis en bild av 

överlägsenhet hos väst eller framkommer en mer nyanserad bild?  

3.	Bakgrund 
	

3.1	Hergé	&	Tintin	
	

Hergé eller Georges Remi som han egentligen heter föddes 1907 i Belgien. År 1929 skapade 

han karaktären Tintin som från början publicerades i en tidning innan den kom ut i 

albumform. Det första albumet som publicerades var Tintin i Sovjet. Pierre Assouline har 

																																																													
27 Said, Edward (1993) s.6-7 
28 Said, Edward (1993) s. 4-5, 9  
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skrivit boken Hergé: The man who created Tintin. Han menar att Tintin och Hergé har 

mycket gemensamt och att Hergé utgick från sig själv i formandet av Tintin.29  

Michael Farr har skrivit flertalet böcker om Tintin universumet, i hans bok Tintin & Co30 

beskriver han hur Hergé redan tidigt hade ett intresse för att teckna serier. Han menar att 

Hergés talang som tecknare tidigt uppmärksammades av den tidning som han senare kom att 

publicera Tintin hos. Hos Le Vingtiéme Siécles hade han sitt första riktiga jobb och fick med 

tiden ansvara för en bilaga för barn på grund av hans förmåga att teckna. Den figur han 

skapade under sin första tid hos tidningen menar Farr på många sätt en föregångare till hans 

stora succé Tintin. Förutom tecknande så var Hergé en stor beundrare av scouterna och Farr 

menar att Tintin fått ta efter några av de egenskaper som en scout symboliserar. Egenskaper 

såsom påhittighet och högtstående moral. När Hergé senare debuterar med Tintin 

framkommer en anonym karaktär vilket skulle bli en av nycklarna till hans succéer. Detta 

ledde till att den stora massan kunde identifiera sig med Tintin på grund av hans anonymitet. 

Vidare menar Farr att Hergé såg mycket av sig själv i sin karaktär. Hans yngre bror stod även 

som modell för Tintin men främst för hans fysiska egenskaper. Själva Namnet Tintin har 

Hergé ingen förklaring till förutom att han gillade allitterationer. Han menar även att det var 

det första bästa namnet han kom att tänka på.31 

Farr menar att Hergé skapade en karaktär som förkroppsligar de olika kvalitéer som den 

idylliska människan ska ha. Han blir genom detta en förebild för både unga och gamla och de 

händelser och situationer som Tintin ställs inför visar på vad en sann lojal vän innebär.32  

	

3.2	Rådande	samhället	när	texterna	publicerades	 

	

Detta kapitel avser att beskriva hur samhället såg ut under den tid som Tintinalbumen skrevs 

för att visa på faktorer som kan ha påverkat författaren och hans texter.  

Mitten av och det sena 1800-talet präglades av en framväxande nationalism och skapandet av 

nationella stater. Detta tillsammans med Darwins utvecklingslära lade grunden för hur man 

såg på sin egen identitet och de andra. Den engelska sociologen Herbert Spencer som var 

																																																													
29 Assouline, (2009) s. 19-21	
30 Farr, Michael, Tintin & co, 1 uppl., Bonnier Carlsen, Stockholm, 2008 
31 Farr, Michael, Tintin & co, 1 uppl. Bonnier Carlsen, Stockholm, 2008 s. 12-17 
32 Farr, Michael, Tintin & co, 1 uppl. Bonnier Carlsen, Stockholm, 2008 s. 21	
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aktiv på 1860-talet menade bland annat att de civiliserade människorna stod högre i anseende 

än de ociviliserade. Eriksson, Eriksson & Thörn menar att denna sociala evolutionism ligger 

som grund för den utveckling som sker i slutet på 1800-talet. Kolonialismen utvecklas 

explosionsartat under denna tid. Imperialismen legitimerades genom den sociala 

evolutionismen som beskrivits ovan, där de koloniserade folken både kunde ses som en del 

av ett uppfostringsprojekt men samtidigt ses som stående utanför civilisationen och därmed 

kan utrotas.33  

Det är i detta samhälle som Georges Remi föds in i år 1907 där exempelvis Leopold II 

använde Kongo som sin egen personliga koloni men som året därpå övergick till att bli landet 

Belgiens koloni.  

Vidare beskriver Eriksson, Eriksson & Thörn hur utvecklingen blev i det västerländska 

efterkrigstidssamhället. De stereotyper som då framkom handlade nu mer om exotism som 

inte inriktats till att nedvärdera andra samhällen i samma utsträckning. Istället blev 

stereotyper såsom aggressivitet och utsvävande sexualitet något som västvärlden hyllar. Den 

andre ställs i kontrast mot västvärlden som något naturligt och genuint.34 

Det ska dock nämnas att det fortfarande handlar om problematiska stereotyper som 

objektifierar andra folkslag men i form av nyfikenhet av det exotiska i andra kulturer. 

4.	Tidigare	forskning 

	

	Hugo Frey som är professor vid Chichesters universitet och är inriktad på politisk och 

kulturell historia har i sin artikel Contagious colonial diseases in Hergés :The adventures of 

tintin35 beskrivit två Tintinböcker som skrevs under 1940-talet. Artikeln visar på hur Hergé 

under denna tid har en imperialistisk synvinkel och förstärker myter om det koloniala styret. 

Frey inleder med att diskutera den sjukdom som sprids i de sju kristallkulorna. Det visar sig 

senare i nästa album Solens tempel att sjukdomen är ett straff på grund av en stöld av en 

viktig artefakt i inkakulturen. Frey menar att detta tyder på den diskurs som var dominerande 

under 1800–1900 talet, rädslan för främmande sjukdomar. Vidare beskriver han hur det i 

Solens tempel endast är sydamerikanska urinvånare som dör och inte en enda europeisk 

karaktär. Oavsett om detta är medvetet eller inte så menar Frey att det säger något om den 

																																																													
33 Thörn, Håkan, Eriksson, Catharina & Eriksson Baaz, Maria (1999) s. 28–30 
34 Thörn, Håkan, Eriksson, Catharina & Eriksson Baaz, Maria (1999) s. 38-39	
35 Frey, Hugo Contagious colonial diseases in Hergés: The adventures of Tintin 2004 
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koloniala diskurs där européernas lidande genom sjukdomen bestraffas med de fruktansvärda 

dödsfallen.36 

Slutligen så menar Frey att det finns ett motstånd mot kolonialismen hos Hergé men att detta 

i sin tur kan vara mer problematiskt än de som är för kolonialismen då kolonialismen leder 

till en blandning av etniciteter. Detta framstår som problematiskt i böckerna. Vidare menar 

Frey att man ska vara försiktig i kritiken av dessa böcker då de är en produkt av sin tid, men 

att problemet ligger i den nostalgi som många har. Detta kan leda till att man istället bortser 

från det problematiska i texterna.37 

 

James Scorer undersöker i sin artikel Imitating incas and becoming llama: Tintin in Latin 

America – or the Latin American in Tintin38 hur kolonialism är ett tema i Tintinböcker om 

Sydamerika. Han vill även ompröva den syn som han menar många har kring Tintins äventyr 

på kontinenten som en nedlåtande beskrivning av den sydamerikanska befolkningen.39 

I artikeln undersöker Scorer tre olika album där Tintin besöker den sydamerikanska 

kontinenten. Dessa tre album författades mellan år 1935–1975. Det han undersöker är hur 

stereotyper och representationer framställs och förändras i albumen. Scorer lyfter fram Hugo 

Freys artikel Contagious colonial diseases in Hergés The adventures of Tintin och påpekar att 

hans resultat visar att Tintin är oföränderlig, stereotypisk och nedlåtande representation av 

Sydamerika. Scorer kommer fram till att den tidiga beskrivningen av Tintins äventyr i 

Sydamerika har en nedlåtande syn på det sydamerikanska politiska läget, där de politiska 

ledarna är korrupta och saknar den moralen som exempelvis Tintin påvisar i texterna. Scorer 

menar samtidigt att Hergé är kritisk mot det utländska kapitalistiska utnyttjandet och att detta 

fortsätter in i nästa album. Tintins sista resa leder återigen in Tintin i en politisk osäkerhet 

med statskupper och revolutioner. Här menar Scorer att det till skillnad från det första 

albumet är västerländska multinationella företag som är inblandade i stridigheterna och är 

mer kritisk till detta.40 

																																																													
36 Frey, Hugo (2004) 
37 Frey, Hugo (2004)  
38 Scorer, James, Imitating Incas and becoming llama: Tintin in Latin America - or the Latin American in 
Tintin? I John Hartley (chefred.), International Journal of Cultural Studies 
39 Scorer, James (2008) s. 139	
40 Scorer, James (2008) s. 139-154f  
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Både Frey och Scorer har gjort studier som är lik denna och utgår ifrån olika Tintinalbum. 

Det som blir intressant från Freys studie är huruvida det koloniala motståndet finns med i de 

album som beskrivs i denna uppsats. Samtidigt menar Frey att det finns en imperialistisk 

synvinkel vilket förstärker synen på det koloniala styret. På liknande sätt menar Scorer att 

kolonialism är ett tema i de böcker han har undersökt samtidigt som han vill ompröva den 

nedlåtande beskrivningen som finns. Han menar att en förändring sker över tid i albumen 

som berör den sydamerikanska kontinenten. Det blir därför intressant om så är fallet i denna 

studie. Det som denna studie kan bidra med är jämförandet mellan olika världsdelar som 

Scorer och Frey inte gör i sina texter. Samtidigt är det intressant att se om albumen i studien 

som berör Sydamerika förstärker bilden som Scorer och Frey vill förmedla eller om analysen 

ser annorlunda ut.  

Magnus Berg som är docent vid Göteborgs universitet diskuterar i sin bok Hudud: En essä 

om populärorientalismens bruksvärde och världsbild41de traditioner och förändringar i 

populärorientalistiska bilder som når en bred svensk publik. Likt det Edward Said diskuterar 

så är diskussionen om den andre centralt. Berg beskriver att det både finns en negativ och en 

positiv bild av orienten genom tiden men att det alltid handlar om ett särskiljande från den 

västerländska människan.42 

Han diskuterar hur västvärlden legitimerar sin dominanta position över orienten genom 

begrepp såsom rationalitet, effektivitet och saklighet som då blir motsatsen till orienten. 

Vidare menar han att orienten beskrivs som ett ansiktslöst kollektiv, vilket han benämner som 

den orientaliska hopen. Individen framträder alltså inte utan får representeras som ett 

kollektiv i en kultur.43 

Berg menar också att det inte endast är befolkningen eller individen som får representeras 

med vissa attribut. Det gäller även för nationalstater. Det västerländska samhället har svårt att 

erkänna att det finns fungerande nationalstater som anses vara en del av orienten. Detta leder 

till att den orientaliska nationalstaten representeras utifrån negativa attribut såsom korrupta 

poliser och maktberusade passkontrollanter exempelvis. Detta är exempel på hur 

västerlänningar skapar ett motsatsförhållande, en orient för att hitta sin egen identitet menar 

Berg. De egenskaper som framställs som negativa visar också på det som är bra med 

																																																													
41 Berg, Magnus, Hudud: ett resonemang om populärorientalismens bruksvärde och världsbild, Carlsson, 
Stockholm, 1998 
42 Berg, Magnus (1998) s. 94 
43 Berg, Magnus (1998) s. 123–126	
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västvärlden. Det är identitetssökande som är det centrala. Det skapas då en sanning där väst i 

alla aspekter är överlägset orienten. Det skapas genom detta två olika synsätt på orienten. Det 

första är att orienten symboliserar den förmoderna värld som väst lämnat bakom sig, det 

andra är det geografiska avståndet mellan väst och öst. Genom detta är det tydligt att orienten 

är något annorlunda långt borta som man måste förflytta sig till från den välkända världen för 

att möta.44 

Det allra vanligaste sättet att avskilja öst och väst menar Berg är när öst får representera det 

barbariska. Det bildas en demonisering där kulturen till viss del har en västlig fasad men att 

det senare avslöjas barbariska tendenser.45 Det som är intressant att ta med sig från Bergs bok 

är huruvida avskiljandet från väst och öst alltid är centralt men att skillnaden ligger i om det 

är en negativ avskiljning eller inte. Samtidigt menar han att inte bara individer får 

representeras med vissa attribut utan även nationalstater i sig. Detta blir relevant då uppsatsen 

undersöker hur samhället har beskrivits i de olika albumen.  

Kenneth Nyberg har i sin avhandling Bilder av mittens rike46 undersökt hur bilden av Kina 

förändrats och förmedlats i tryckta skrifter mellan år 1749 och 1912. Den centrala frågan 

berör kontinuitet och förändring. Undersökningen är uppdelad i tre olika tidsperioder: 1749–

1781, 1847–1872 och 1890–1912.47 

Det centrala i undersökningen är vilka omvärldsbilder som finns och de kulturmöten som 

uppstår i skildringarna. Detta forskningsområde har enligt Nyberg en koppling till 

postkolonial teori, framförallt utifrån Edwards Saids verk Orientalism som även denna 

uppsats utgår ifrån. Förutom detta diskuteras forskningens kulturkritiska inriktning där den 

svenska bilden präglats av etnocentriska skildringar och har därigenom skapat en 

imperialistisk världsbild.48 

Förutom att undersöka stereotyper och schablonbilder undersöker Nyberg även de 

framställningar som tyder på en nyanserad bild. Det är genom detta som vi kan se hur 

omvärldsbilder utvecklas och förändras över tid genom att jämföra de nyanserade bilderna 

med de grova generaliseringarna exempelvis.49 På liknande sätt ska denna undersökningen 

																																																													
44 Berg, Magnus (1998) s. 128, 156–160 
45 Berg, Magnus (1998) s. 191 
46 Nyberg, Kenneth, Bilder av mittens rike: kontinuitet och förändring i svenska resenärers Kinaskildringar 
1749–1912, Historiska institutionen, Univ. Diss. Göteborg: Univ, 2001  
47 Nyberg, Kenneth (2001) s. 10–11 
48 Nyberg, Kenneth (2001) s. 12–17 
49 Nyberg, Kenneth (2001) s. 23	
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undersöka förändringen av framställningen i Tintinböckerna för att se vilken omvärldsbild 

som existerade och hur denna möjligtvis förändrades i de svenska översättningarna av 

Tintinalbumen.  

Resultatet som Nyberg kommer fram till är att materialet och informationen med tiden ökar 

men att detta inte endast betyder att en större förståelse utvecklas. Ett genomgående drag i 

undersökningen var exotism. Det som anses som främmande och annorlunda hos det 

kinesiska folket men att det inte alltid måste innebära något negativt.50 Detta diskuterar även 

Eriksson, Eriksson & Thörn likt nämnt tidigare där det är schablonbilder men som snarare ses 

som något eftersträvansvärt.  

Nyberg menar även att resultatet till stor del tyder på att de exotiska bilder som framkommer 

av Kina till en början hade en öppen hållning mot den kinesiska kulturen. Det framkom en 

viss beundran för kulturen som däremot ändrades med tidens gång. Fram mot 1900-talet blev 

de negativa inslagen starkare och schablonerna än mer framträdande. Däremot var motsatta 

uppfattningar mer förekommande i den senare tidsperioden där många fler hade tillgång till 

information som framkom om Kina. Det är tydligt att det exotiska, dels renodlad rasism 

framkommer men på samma gång en nyanserad bild av Kina.51 

Detta blir relevant för kommande undersökning då syftet är att se vilken framställning av 

andra kulturer som är dominerande och för att på liknande sätt se på kontinuitet och 

förändring. Det blir dessutom intressant att se om den exotiska bild som Nyberg menar är 

dominerande även framkommer i det material som ligger till grund för denna studie. 

I de allra flesta fallen kopplas orientalismen samman med förhållandet mellan väst och den 

muslimska världen. I denna uppsats breddas snarare begreppet orientalism till att innefatta 

förhållandet mellan väst och kulturer som har en historia av kolonialism i olika världsdelar 

och inte endast kopplat till den muslimska världen.  

5.	Undersökning	
	

I detta kapitel behandlas källmaterialet i kronologisk ordning utifrån de teman som 

undersökningen utgår ifrån. Dessa är de yttre egenskaperna som karaktärerna tillskrivs, de 

inre egenskaperna som karaktärerna tillskrivs och beskrivningen av samhället som texterna 

																																																													
50 Nyberg Kenneth (2001) s. 300 
51 Nyberg, Kenneth (2001) s. 302-307	
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utspelar sig i. Efter varje rubrik görs även en kort delanalys för att sammanfatta vad som 

framkommer i texterna. Till att börja med sammanfattas materialets handling kort för att 

underlätta förståelsen av analysen senare. Därefter redogörs resultatet av undersökningen 

samt en analys av respektive källmaterial. Analysen utgår ifrån den teori som ligger till grund 

för uppsatsen tillsammans med andra iakttagelser om de egenskaper som framställs och det 

samhälle som framställs.  

	

5.1	Tintin	i	Kongo	
	

Tintin har som uppdrag att resa till Kongo i egenskap av journalist för att jaga vilda djur och 

uppleva den afrikanska naturen. Väl framme börjar Tintin med att åka ut på jakt, ute på jakten 

möter han bokens antagonist en europeisk man vid namn Tom. Genom hela berättelsen 

försöker Tom på olika sätt att göra sig av med Tintin eftersom han jobbar för gangsterkungen 

Al Capone i USA. Al Capone vill ha kontroll över diamantproduktionen i Afrika och genom 

att göra sig kvitt med Tintin så finns ingen i vägen som kan stoppa honom. Under Tintins 

expeditioner så stöter han på olikartade problem som han ständigt försöker lösa. Ett exempel 

på detta är när han hjälper en person som till synes verkar döende genom att ge honom 

medicin så han snabbt tillfrisknar. Förutom detta så har inte albumet någon sammanhängande 

röd tråd. Det som står i fokus är Tintins resa genom Kongo och de möten som beskrivs i text 

och bild. 	

5.1.1	Yttre	egenskaper	
	

Det finns i framställningen av Kongos befolkning stora skillnader mellan framställningen av 

Tintin och de andra västerländska karaktärerna. I Tintins resa till Kongo så råkar hans hund 

Milou ut för en olycka där en läkare måste operera honom. Den person som först kommer in 

rummet där operationen ska ske har en verktygslåda i ena handen och en såg i den andra.52 

Detta är en mörkhyad man med en mörk hudfärg, stora öron och stora läppar. Milou blir 

livrädd och vägrar sig låtas opereras av honom. Det visar sig att detta endast är snickaren, 

senare kommer den riktiga doktorn in som är en vit man i doktorsrock. Under samma resa 

finns flertalet bilder där vita män innehar roller såsom kaptener medan mörkhyade personer 

med samma attribut som snickaren har roller såsom matroser och liknande.53 Dessa attribut är 

																																																													
52 Hergé, Tintin i Kongo (1970) s. 3 
53 Hergé, Tintin i Kongo (1970) s. 6–8 
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genomgående i texten och de allra flesta afrikanerna ser snarlika ut med kortklippt hår, stora 

utstående läppar och mörk hy.  

I ett av Tintins första möten med befolkningen så orsakar han en tågolycka där hans bil 

fastnar på tågrälsen. Här uppvisar Tintin ledarskapsegenskaper när han manar på 

tågresenärerna att laga tåget medan han själv står och styr vad dem ska göra när det 

egentligen var hans eget fel att tåget kraschade. Passagerarna lyder Tintin och gör som han 

säger men för att få tåget att rulla igen så måste Tintin själv bogsera tåget till stationen och 

blir därefter buren på en tron av passagerarna.54 

Senare i berättelsen så hjälper Tintin byborna i en by att bli av med sin medicinman som 

tillsammans med Tom försöker konspirera mot Tintin. Han har då spelat in ett samtal mellan 

medicinmannen och Tom och spelar upp detta för byborna. De blir då förundrade över 

apparaten som spelar upp och blir därefter livrädda för rösten som spelas upp. Genom detta 

erbjuds Tintin positionen som hövding över byn och invånarna bugar framför hans fötter.55 

Det är inte bara Tintin som behandlas som en hövding, senare i albumet påträffar Tintin en ny 

stam som dyrkar Tintins hund Milou som en ledare.56 Denna dyrkan av Tintin och Milou 

återkommer i slutet av albumet där några barn sitter samlade kring en äldre man och får 

berättat för sig hur Tintin är en stor ande som han aldrig kommer att få se igen. Detsamma 

gäller en pojke som i samma bild står och gråter. En äldre dam försöker då trösta pojken och 

säger att han ska lyda så att han blir lika stor som Tintin.57 

I boken framkommer senare flertalet exempel på när det uppstår ett problem som Tintin själv 

måste lösa. Ett exempel på detta är när två män bråkar om en halmhatt som båda vill ha och 

Tintin löser situationen genom att dela hatten i två delar och framstår då som rättvis av 

männen som båda blir nöjda. Ett annat exempel är när Tintin hjälper en sjuk man som tros 

vara döende men som Tintin enkelt hjälper genom att ge honom medicin mot feber. Genom 

detta uppfattas Tintin som en trollkarl som kan bota sjukdomar. Flertalet gånger upprepas 

invånarnas hjälplöshet i olika situationer där Tintin behöver medla eller bestämma hur något 

ska lösas.58 

																																																													
54 Hergé, Tintin i Kongo (1970) s. 19–21	
55 Hergé Tintin i Kongo (1970) s.24–27 
56 Hergé, Tintin i Kongo, (1970) s. 50 
57 Hergé, Tintin i Kongo (1970) s. 62 
58 Hergé, Tintin i Kongo (1970) s. 27–28 
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Delanalys	
	

Alla exemplen ovan tyder på en separation av den vita västerländska mannen och 

lokalbefolkningen. Det tyder på den maktrelation som både Said och Tosh beskriver mellan 

kolonialmakten och det koloniserade landet59. Den kongolesiska befolkningen ställs i kontrast 

mot Tintin och de europeiska karaktärerna. Exempel på sådana karaktärsdrag är det ledarskap 

som Tintin visar när han löser situationer. Till och med de situationer som han själv har 

orsakat blir han hyllad som hjälte för. Det skapas en social hierarki som Eriksson, Eriksson 

Baaz och Thörn diskuterar.60 Tintin och de europeiska karaktärerna ses som det normala och 

de med en maktposition. Ett exempel på detta är när Tintin med lätthet blir ny hövding i en av 

stammarna han möter. Det visar även på viljan att framställa det afrikanska Kongo som 

motsatsen till det västerländska utvecklade samhället. Detta leder till att maktförhållande 

skapas som Said benämner som den kulturella hegemonin där Tintin och den vita människan 

är överlägsen.61  

	

5.1.2	Inre	egenskaper	
	

De kongolesiska karaktärerna har i många fall liknande inre egenskaper med varandra. På 

flera ställen i boken så framställs de som dumma eller naiva. Tintins kongolesiska 

följeslagare blir livrädd när Tintin är utklädd till apa och frågar gång på gång om han 

verkligen inte är en apa även om han har tagit av masken. Ett annat exempel är likt nämnt 

ovan när Tintin delar på en hatt för att göra två män nöjda. De går glatt därifrån eftersom att 

båda nu har en hatthalva var. Förutom dumhet så framställs de likt två barn som bråkar om en 

leksak. De framställs även som dumma eller rent av efter i sin utveckling när vissa i stammen 

får höra en inspelning och blir förvånade över att medicinmannen är inuti apparaten. Detta 

trots att de några sidor innan både åkt tåg och blivit bogserade av Tintins bil utan att reagera. 
62  

Några andra egenskaper som beskriver karaktärerna är feghet kontra mod. Tintin beskrivs 

kontinuerligt som modig när han slåss mot krokodiler, lejon och geparder medan invånarna 

blir rädda och springer ifrån situationen och lämnar Tintin ensam att ta hand om det. Efter att 

																																																													
59 Tosh, John (2011) s. 294-295 & Said, Edward (1993) s. 3-6 
60 Thörn, Håkan, Eriksson, Catharina & Eriksson Baaz, Maria (1999) s. 17-19 
61 Said, Edward (1993) s. 4-5, 9	
62 Hergé, Tintin i Kongo (1970) s. 18, 26, 27  
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Tintin besegrat djuret vågar sig de andra fram och frågar om faran är över. Trots att Tintin 

aldrig varit i Kongo så ber invånarna om hjälp för att få bukt med ett lejon trots att han är 

ensam och de är en hel stam. Ett annat exempel på när Tintin visar mod är när han ensam blir 

jagad av en hel stam, tillslut vänder han sig om och ska visa dem att han minsann inte är 

någon fegis.63 

En annan kategori av egenskaper som gestaltas är lathet. Både Tintin och de andra 

karaktärerna uppvisar lathet på olika sätt. Skillnaden är att när Tintin uppvisar lathet så är det 

på grund av rollen som arbetsledare. Detta visar också på Tintins roll som vit man som inte 

behöver utföra fysiskt arbete. De kongolesiska passagerarna på tåget som Tintin krockar med 

får skäll av Tintin för att de inte hjälper Milou med att få upp tåget på rälsen igen. Samtidigt 

hjälper Tintin inte alls till utan beordrar alla att börja arbeta.64 

Delanalys	
	

Den orientalistiska teorin gör sig tydlig i många delar av boken där kongoleserna ställs i rak 

motsats mot Tintin och den europeiska kulturen. Detta blir tydligast i de exempel där Tintin 

är modig och kongoleserna är fega eller rädda. Detta skapar likt det Said skriver en identitet 

både för den utomstående kulturen men det formar även den europeiska kulturen genom att 

vara dess motsats.65 Tintin är den rationella som löser vad han anser vara triviala problem. 

Förutom att framställas som motsatser så är det negativa egenskaper som får symbolisera den 

kongolesiska befolkningen som likt teorin beskriver det visar på den europeiska kulturens 

överlägsenhet över andra kulturer.  

5.1.3	Beskrivningen	av	samhället		
	

Det samhälle som Tintin anländer till beskrivs på flera sätt som tekniskt outvecklat, inte 

minst när Tintin hyr en bil av en annan europeisk man för att åka ut på hans expedition. Som 

det har nämnts tidigare så fastnar bilen på ett järnvägsspår och leder till att ett tåg krockar 

med bilen. Detta leder till att tåget totalförstörs medan bilen endast får en liten buckla. Senare 

försäkrar Tintin passagerarna att han ska laga deras gamla slitna tåg. Detta tyder på en teknisk 

underlägsenhet i Kongo där tågen är svaga och bräckliga.66 Samhället i Kongo beskrivs i 

																																																													
63 Hergé, Tintin i Kongo (1970)  
64 Hergé, Tintin i Kongo (1970) s. 20	
65 Said, Edward (1993) s. 4-5, 9  
66 Hergé, Tintin i Kongo (1970) s. 11, 19 
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vissa fall som utvecklat då de har tågstationer och järnvägar men i andra fall har de inte alls 

samma kunskaper som Tintin visar upp. Exempel som tagits upp tidigare är kunskapen om 

ljudet som kommer från grammofonen. Samtidigt träffar Tintin stammar som har arméer som 

beskrivs vara rustade på europeiskt vis med formationer och gevär.67 

Vidare framställs en åtskillnad mellan den västerländska medicinen och den kongolesiska 

synen på läkekonst när Tintin botar en febersjuk man som anses vara dödlig. Mannens fru 

bugar då framför Tintin och menar att en trollkarl har botat hennes man. Detta visar på deras 

okunskap om sjukdomar och västerländsk medicin som Tintin fört med sig från Europa.68 

Delanalys	
	

Flera av exemplen som tagits upp tyder på det som Homi K Bhadha diskuterar. Bilden av 

kolonin ska bekräfta bilden av den andra där man är ute efter att få den utomstående kulturen 

att efterlikna sin egen. Samtidigt görs det en stor distinktion mellan de båda kulturerna för att 

påvisa att det är en skillnad. De identiteter som framkommer är ett hyllande av Tintin redan 

när han anländer i Kongo och som senare förstärks när han blir utsedd till hövding. Den 

kongolesiska befolkningen framställs ha Tintin som en förebild som barn ska sträva efter att 

efterfölja.69 Den kulturella hegemonin som Said beskriver gör sig också synlig då den 

europeiska kulturens överlägsenhet både tekniskt men även intellektuellt framkommer i 

texten i exemplet med infrastrukturen i landet.70  

5.2	Blå	lotus	
	

Blå lotus utspelar sig till största delen i Kina men även till viss del i Indien och Japan. Tintin 

befinner sig i albumets inledning hos Maharadjan av Rawhajpoutalah i Indien. När han är där 

får ett meddelande av en man som heter Mitsuhirato som behöver hans hjälp då staden 

Shanghai blivit ockuperat av den japanska armén. När Tintin väl kommer till Kina får han 

reda på att Mitsuhirato är en stor knarkkung. Tintin får då hjälpa kinesiska organisationer att 

sätta stopp för opiumhandeln som pågår i landet. Mitsuhirato som är den stora skurken i 

albumet har japanskt ursprung och försöker vid upprepade tillfällen att sätta stopp för Tintin 

utan att lyckas. 	

																																																													
67 Hergé, Tintin i Kongo (1970) s.29 
68 Hergé, Tintin i Kongo (1970) s. 28	
69	Bhadha, Homi K (2012) s. 94-99 
70	Said, Edward (1993) s. 4-5, 9  
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5.2.1	Yttre	egenskaper		
	

De olika karaktärernas egenskaper ser olika ut beroende på vilken kultur de tillhör. Till att 

börja med befinner sig Tintin i Indien där han är gäst hos en maharadja. Maharadjans tjänare 

går klädd i en turban och en lång ljusblå rock. Samtidigt är en fakir på besök i palatset. Han 

har långt stripigt skägg, bar överkropp och går klädd i vad som liknar en blöja. Förutom detta 

är han extremt smal. När fakiren gör sin uppvisning för Tintin har han flertalet knivar rakt 

igenom magen, armarna och benen, samtidigt som han har flertalet spikar rätt igenom båda 

benen. Fakiren varnar senare Tintin för en mycket farlig person som vill mörda Tintin. Han 

beskriver honom som en man med gul hy, svart hår och glasögon. Direkt när Tintin rör sig 

utanför palatset möter han asiatisk man och blir direkt på sin vakt på grund av de attributen 

som fakiren hade beskrivit.71 

Senare anländer Tintin till Kina. De kinesiska karaktärerna har liknande rockar som 

maharadjans tjänare och små runda hattar på huvudet. Samtidigt har de europeiska 

karaktärerna som befinner sig i Shanghai kostym på sig.72 

En tydlig skillnad i karaktärsdragen finns mellan de kinesiska och de japanska karaktärerna. 

De kinesiska karaktärerna framställs med något sneda ögon och sällan mycket hår på 

huvudet. De japanska karaktärerna har tydliga negativa yttre egenskaper med stora tänder 

som alltid syns och mer sneda ögon än kineserna, i flera fall syns inte ögonen alls. I flera fall 

när två japanska karaktärer samtalar med varandra så går det inte att se skillnad på dem då de 

har snarlika anletsdrag likt tidigare nämnt och bär även glasögon.73 

Vid flera tillfällen klär Tintin ut sig till en kinesisk karaktär. Han har då en blå rock likt 

många av de andra kinesiska karaktärerna, samt ett par glasögon och en svart rund hatt. När 

han vid ett tillfälle blir stoppad av en vägspärr som har europeiska vakter så säger de åt 

honom att visa sina identitetspapper. Tintin tar då av sig glasögonen och hatten och menar att 

vakterna bör se att han är europé. Senare när vakterna ska beskriva vem som försökte komma 

igenom vägspärren så menar dem att han var klädd på Kinavis.74 

																																																													
71 Hergé, Blå lotus (1977) s. 2–4 
72 Hergé, Blå lotus (1977) s. 6–7	
73 Hergé, Blå lotus (1977) s. 18 
74 Hergé, Blå lotus (1977) s. 31–33	
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Delanalys	
	

Vad som är tydligt i albumet är att det är japanerna som är skurkarna i berättelsen. De 

framställs med mer negativa yttre egenskaper än kineserna och det är tydligt vilken sida som 

författaren har tagit. Även om de japanska och kinesiska karaktärerna inte har en annan 

hudfärg än Tintin så framkommer begrepp såsom att de är gula, har kort hår och ofta 

bärandes glasögon. De kinesiska karaktärerna har mer varierande karaktärstyper än de 

japanska. Det är tydligt att ett särskilt utseende har fått representera japanerna i albumet och 

det tyder likt det Said diskuterar på en bild som skapats av väst av hur vi uppfattar den andra 

kulturen.75 Samtidigt finns även den stereotypiska framställningen även hos de kinesiska 

karaktärerna. De bär små mössor som täcker toppen av huvudet och har ofta kort hår eller 

inget hår alls. Skillnaden är att dessa karaktärer inte framställs med negativa egenskaper som 

japanerna gör. Här framkommer även Bergs beskrivning av att det alltid handlar om en 

avskiljning mellan kulturer men att i fall som detta inte har en negativ stämpel.76 Tintin visar 

detta genom att klä ut sig till en kinesisk karaktär för att efterlikna kineserna och smälta in. 

Förutom detta framkommer även en tydlig nidbild av fakiren i inledningen. Den 

orientalistiska synen är tydlig i beskrivningen av de japanska karaktärerna där de får 

representera motsatsen av både Kina och Europa med de schabloner som utgör deras 

utseende.  

	

5.2.2	Inre	egenskaper	
	

På samma sätt som de yttre egenskaperna så har karaktärerna framställts med olika inre 

egenskaper. När Tintin är i Kina träffar han på en annan europeisk karaktär. Han framställs 

som aggressiv och otrevlig mot den kinesiska befolkningen och kallar dem för ord som 

gulingar, smutsiga och avskum. När Tintin träffar på honom så beskriver han honom som ett 

odjur då han trakasserar en kinesisk karaktär.77  

De japanska karaktärerna i albumet framställs till en början som artiga och trevliga men desto 

längre som handlingen tar oss så tillskrivs de andra egenskaper. Den japanska 

huvudkaraktären Mitsuhirato smider planer för att invadera Kina och de gånger som japanska 

																																																													
75	Said, Edward (1993) s. 6-7 
76	Berg, Magnus (1998) s.94	
77 Hergé, Blå lotus (1977) s. 7 
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karaktärer framställs så har de en aggressiv framtoning medan de kinesiska karaktärerna är 

lugna och genuina.  

Senare i albumet beskrivs även europeiska karaktärer när Tintin räddar en pojke från att 

drunkna. Han frågar då Tintin varför han räddade honom eftersom han trodde att alla 

européer var elaka. De båda för då en diskussion om vilka fördomar som européer har om 

kineser. Den kinesiska pojken skrattar till och menar att de är konstiga där Tintin kommer 

ifrån på grund av de fördomar som finns.78 Det visar på att Tintin har en medvetenhet om de 

fördomar som finns om Kina och att dessa har påverkat bilden som européer har.  

Delanalys	
	

De inre egenskaperna tyder också på en skillnad som görs mellan olika karaktärer. De 

kinesiska karaktärerna ställs i motsats till de japanska som är onda, aggressiva och listiga. En 

annan tydlig skillnad är även hur européer framställs. De europeiska karaktärerna som Tintin 

påträffar har rasistiska fördomar om den kinesiska befolkningen. Samtidigt beskriver Tintin 

vilka fördomar som finns om Kina i Europa. Detta tyder på en medvetenhet av den koloniala 

makt som Europa haft över Kina som land likt det Frey diskuterar i den tidigare forskningen 

där han menar att Hergé till stor del var medveten om den koloniala diskurs som 

dominerade.79 Relationen mellan väst och Kina har i detta anseendet ingen tydlig 

postkolonial prägel utan beskriver snarare en postkolonial medvetenhet hos författaren. Detta 

avser dock inte de japanska karaktärerna som framställs som onda och omoraliska. Det är 

tydligt att författaren vill nyansera den bild som Europa hade av Kina under 1930-talet. Kina 

närmar sig då europeiska anletsdrag med mindre sneda ögon och ingen gul hy. Därigenom får 

europeiska anletsdrag symbolisera det som är bra medan det som uppfattas som dåligt har 

mer stereotypiska asiatiska anletsdrag. Återigen visar detta på det motsatsförhållande som 

skapas mellan väst och de japanska karaktärerna där japanerna blir en kontrast mot 

exempelvis Kina som snarare närmar sig väst. Eriksson, Eriksson Baaz och Thörn diskuterar 

detta utifrån de strukturerade oppositioner som får mening genom dess motsats. Detta leder 

till att de japanska egenskaperna ses som sämre och skapar ett maktförhållande likt det Said 

beskriver i sin text.80 

																																																													
78 Hergé, Blå lotus (1977) s. 42–43	
79	Frey, Hugo (2004)	
80	Thörn, Håkan, Eriksson, Catharina & Eriksson Baaz, Maria (1999) s. 17-19 & Said, Edward (1993) s. 6-7 
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5.2.3	Beskrivning	av	samhället	
	

Den europeiska karaktären som beskrevs under de inre egenskaperna uttalar sig även om 

samhället i sin helhet. Han menar att vi européer borde inpränta hövlighet hos de smutsiga 

gulingarna och att ge barbarerna lite fin västerländsk kultur och att de borde visa respekt för 

den vita rasen. 	

Det japanska samhället beskrivs genom hela albumet som totalitärt och grymt. Ett tydligt 

exempel på detta är när Tintin blir tillfångatagen och anklagad för brott som han inte begått. 

Han döms då till döden av den japanska ockupationsarmén och tvingas gå med stupstock 

genom staden som avskräckande exempel medan två japanska militärer håller uppsyn. Vidare 

försöker det japanska samhället beskylla Kina för en rad olika attentat som de själva begått. 

Genom detta tar sig Japan rollen som fjärran österns och civilisationens väktare för att skapa 

lag och ordning i Asien.81 

Samhället i Kina och Japan beskrivs som relativt moderna då de för tiden har modern 

utrustning, såsom vapen, kläder och fordon. Däremot så är inte beskrivningen av det 

kinesiska styret så tydligt. Det som framkommer är att Kina blivit ockuperade av Japan som 

är skurken i albumet. Det blir alltså de negativa egenskaperna hos japanerna som sticker ut.82 

Delanalys	
	

Återigen syns en medvetenhet av skurkaktiga europeiska karaktärer som har rasistiska 

kommentarer och stereotypiska bilder av den kinesiska befolkningen och samhället. Det 

kinesiska samhället framställs i motsats till det japanska som goda och oskyldiga till de brott 

som de anklagas för. Det är tydligt vilken sida som författaren tar i framställningen av 

samhället i albumet. Kina får en mer nyanserad bild än den stereotypiska bild som Tintin och 

den kinesiska pojken diskuterar. Problemet är att denna stereotypiska bild istället 

symboliseras av japanerna som är barbariska i deras sätt att hantera Tintin exempelvis. 

Återigen kan man se det motsatsförhållande som beskrivs i teoriavsnittet och genom Berg i 

den tidigare forskningen. Japan som land ställs som motsats till Kina och även väst som något 

grymt eller totalitärt. Samtidigt som Kina i sig beskrivs som en motsats till väst men inte i 

samma negativa bemärkelse som Japan. De närmar sig snarare väst i beskrivningen. Likt det 

																																																													
81 Hergé, Blå lotus (1977) s. 22, 36–37  
82 Hergé, Blå lotus (1977)	
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Edward Said diskuterar som ett vi och dem perspektiv så är det tydligt att Kina och väst 

framställs som vi i förhållande till dem som i detta fallet är Japan83.  

Återigen finns det en kolonial medvetenhet i författarens beskrivning av den västerländska 

mannen som framställs som elak och grym och framställer västvärlden och den vita rasen 

som överlägsen. Detta gäller dock som sagt endast den kinesiska befolkningen och samhället.  

 

5.3	Det	sönderslagna	örat 

	

Det sönderslagna örat utspelar sig i det fiktiva sydamerikanska landet San Theodoros. 

Albumet inleds med att en trästaty försvinner från ett museum i Europa. Tintin spårar de båda 

tjuvarna till San Theodoros där statyn från början kom ifrån. När Tintin rest dit så får man se 

att ett inbördeskrig är i full gång mellan två olika generaler som båda vill ha makten i landet. 

Tintin får i albumet erfara två olika kulturer när han först blir överste i den segrande 

generalen armé för att sedan bege sig ut i djungeln för att hitta trästatyn. I djungeln möter 

Tintin den andra kulturen som är landets ursprungsbefolkning. 	

	
5.3.1	Yttre	egenskaper	
	

Tintin beger sig nu till Sydamerika. På båten dit så klär Tintin ut sig för att spionera på två 

skurkar. Han klär då ut sig till en servitör med svartmålade händer och ansikte, han har stora 

röda läppar och en svart peruk med taggigt svart hår. Genom detta vet inte skurkarna om att 

det är Tintin. Det är först när Tintin tar av sig peruken och visar sitt blonda hår som de inser 

att det är Tintin som spionerat på dem.84 

De flesta karaktärerna i San Theodoros har olika slags militäruniformer på sig samt långa 

svarta mustascher samtidigt som de ständigt gör honnör och står i givakt i möten med andra 

militärer. Förutom militärerna så finns det en grupp som beskrivs som terrorister som har 

långa svarta ponchos på sig med sombrero, mask och en lång svart mustasch.85  

San Theodoros ursprungsbefolkning som beskrivs som indianer har andra karaktärsdrag än 

militären. Tintins vägvisare in i djungeln är indian och har långt svart hår och stor näsa. 

																																																													
83	Said, Edward (1993) s. 4-7, 9 & Berg, Magnus (1998) s. 128, 156-160, 191 
84 Hergé, Det sönderslagna örat (1971) s. 15–17 
85 Hergé, Det sönderslagna örat (1971) s. 18–22 
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Indianstammen som Tintin senare möter har långa blåa dräkter på sig med långt svart hår och 

stora näsor. De har väldigt lika anletsdrag och det är svårt att särskilja de olika personerna. 

Övriga medlemmar av stammen har bar överkropp med ett litet tygskynke som täcker 

underdelen av kroppen. Tintin visar här fysisk styrka när han ensam lyckas besegra tre 

indianer innan han får ett slag i huvudet av en klubba som en fjärde person håller i. De har 

även mindre moderna redskap än militären i staden, såsom olika sorters klubbor, pilbågar, 

små knivar och totempålar.86 

Samma ursprungsbefolkning beskrivs i albumets inledning när Tintin läser högt för Milou i 

en historiebok. De beskrivs då ha kopparfärgade ansikten med långt, oljigt svart hår.  

Delanalys	
	

Detta album beskriver en skillnad mellan ursprungsbefolkningen och de kolonialbesläktade 

militärerna i staden. Ursprungsbefolkningen framställs som underutvecklade, både i de 

redskap som används men även i de kläder som de har på sig. Militären i staden har även 

specifika anletsdrag och man kan med enkelhet särskilja att det är olika personer. Däremot 

framställs ursprungsbefolkningen med snarlika anletsdrag och det är svårt att särskilja dem. 

Det är tydligt att den bild som Tintin målar upp i läsandet av historieboken får representera 

alla karaktärer av ursprungsbefolkningen. Representationen leder då likt det Said diskuterar 

till en gemensam stereotypisk bild som exempelvis grundas i ett enskilt möte med den 

kulturen. Denna bild får sedan fäste och blir svår att ändra på då framställningen grundas på 

de personer som faktiskt varit i kontakt med kulturen och leder därav till en oföränderlighet 

som Bhadha diskuterar.87  

Likt det som diskuteras i teorin så ställs motsatser upp där ursprungsbefolkningen är exotiska, 

har outvecklade redskap och ser likadana ut, medan den kolonialbesläktade militären som har 

europeiska anletsdrag bär moderna vapen och uniformer. Förutom detta så framställs de med 

individuella egenskaper och utseenden.88  

5.3.2	Inre	egenskaper	
	

De inre egenskaperna hos militären i San Theodoros är tydliga. De framställs som lojala mot 

auktoriteter. När Tintin blir gripen för att ha haft sprängmedel i sin väska så ställs han inför 

																																																													
86 Hergé, Det sönderslagna örat (1971) s. 46–51	
87	Said, Edward (1993) s. 6-7 & Bhadha, Homi K (2012) s. 94-99 
88	Said, Edward (1993) s. 4-5 
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rätta dagen efter och ska då bli arkebuserad. Precis innan militären ska skjuta så stormar en 

annan militär in och berättar att Tyrannen general Tapioca är besegrad och att general 

Alcazar har segrat. Tintin blir då befriad av militären på grund av att ledarskapet har ändrats. 

Men i bilden senare stormar ytterligare en soldat in och säger att general Alcazar är på flykt 

vilket leder till att Tapioca är segraren. Tintin blir återigen ställd mot väggen och ska bli 

skjuten då soldaterna lyder order från den som är ledare. Soldaterna framställs genom detta 

som ombytliga och att de vänder kappan efter vinden genom att blint följa den som för 

tillfället har makten. Till sist framkommer det att det faktiskt är general Alcazar som har 

segrat vilket leder till att Tintin tillslut skonas. Extra tydligt blir det när soldaten som benämnt 

general Tapioca som tyrann senare på samma sida beskriver general Alcazar på samma sätt.89  	

Vidare beskrivs relationen mellan Tintin och den nya ledaren Alcazar. Tintin blir utnämnd till 

överste i hans armé, då Tintin påverkad av alkohol skrek länge leve Alcazar i samma stund 

som han skulle bli skjuten. Tintin får efter ett tag vara ställföreträdande general då Alcazar 

insjuknat i gulsot. Det som beskrivs är två olika ledarstilar där Tintin blir erbjuden pengar för 

att starta krig med grannlandet för att ett amerikanskt företag ska få tag på olja. Tintin vägrar 

och skickar iväg mannen. När generalen tillfrisknar återkommer mannen och ger generalen 

samma erbjudande och han accepterar direkt. Generalen framställs flera gånger som 

oberäknelig, oförnuftig och impulsiv medan Tintin är förnuftig och resonabel i sitt ledarskap 

och agerande.90 Tintin ska senare ut i djungeln för att hitta indianstammen Arumbayas och på 

sin väg dit får han beskrivet för sig att det är en grym indianstam och att ingen vågar sig dit. 

När han väl kommer fram till dem framställs dem som barbariska, exotiska och outvecklade. 

Tecken på detta är när de blir tillfångatagna och indianerna visar hur de krymper sina fiendes 

huvuden och sätter dem på pinnar som en del av en samling. De beskrivs även tro på andar 

och genom offer av olika djurs hjärtan kunna göra människor friska. Tintin och hans 

följeslagare lurar dock stammen genom att buktala. Stammen tror då att andarna talar genom 

totempålar. Detta gör att stammedlemmarna framstår som dumma som går på ett så simpelt 

trick. Det framkommer även att den europeiska mannen som levt bland stammen försökt att 

lära dem golf men att detta varit meningslöst att försöka lära dem.91 

Delanalys	
	

																																																													
89 Hergé, Det sönderslagna örat (1971) s.19–21 
90 Hergé, Det sönderslagna örat (1971) s. 29–33 
91	Hergé, Det sönderslagna örat (1971) s. 49–52	
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Det är tydligt att författaren vill betona att militären i San Theodoros blint följer 

maktinnehavararen i samhället oavsett vem det är som har makten. Tintin förstår inte alls vad 

som händer under denna process utan står frågandes och väntar på sin dom. I Tintins relation 

till general Alcazar så är motsatsförhållandet tydligt. Tintin som direkt blir vald till överste 

tar klokare beslut än Alcazar och framstår som den goda i deras förhållande. Alcazar som är 

oberäknelig och lättlurad ställs i motsats till Tintins attribut. Därav finns det inslag av det 

postkoloniala förhållandet där Alcazar och i längden San Theodoros styrs på ett sämre sätt än 

det sättet som Tintin vill styra på. Tintin som västerlänning får en särställning och anses mer 

förnuftig. Det visar på den sociala hierarkin som Eriksson, Eriksson Baaz och Thörn menar 

skapas av motsatser. De negativa attributen som Alcazar tillskrivs ställs i motsats till den 

kloke Tintin.92 Precis som Berg påpekar i den tidigare forskningen så är det inte bara 

individer som representeras utifrån vissa attribut utan även nationalstater, såsom San 

Theodoros.93  

Sättet som ursprungsbefolkningen framställs på gör att de tillsammans får representera bilden 

som västvärlden skapat. De är barbariska i sitt leverne, beskrivs som exotiska och tekniskt 

outvecklade. Alla dessa attribut skapar en negativ framställning likt det Said diskuterar och 

blir motsatsen till de attribut som får symbolisera Tintin och även den kolonialbesläktade 

militären.94 Detta gör att den europeiska identiteten förstärks då det görs tydligt hur 

underlägsna andra samhällen är. På samma sätt blir Alcazars egenskaper ett tecken på hur en 

ledare inte ska vara.  

5.3.3	Beskrivning	av	samhället		
	

Beskrivningen av samhället i San Theodoros är uppdelat i två delar där militärdiktaturen är en 

beskrivning och stamsamhället är den andra. Direkt när Tintin anländer till landet så uttalar 

han sig om samhället då skeppskaptenen säger att de avgår samma kväll. Tintin säger att det 

inte är någon risk att han inte återvänder i tid då han inte har någon som helst lust att bosätta 

sig där. Det är redan då tydligt vilken ingång Tintin har i sitt besök.95 	

När Tintin senare grips och det visar sig att han har sprängmedel i vad han tror är hans väska 

tar det bara en dag innan han ställs inför arkebusering utan någon rättegång. Beskrivningen 

																																																													
92	Eriksson, Eriksson Baaz & Thörn (1999) s. 15-19	
93	Berg, Magnus (1998) s. 128, 156-160	
94 Said, Edward (1993) s. 4-5, 9  
95 Hergé, Det sönderslagna örat (1971) s. 17 
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av maktordningen och beslutsfattandet blir också tydlig när avrättningen ska äga rum. 

Soldaterna följer blint den person som utropas till ledare och förkastar den person som de 

minuten innan ansåg vara sin ledare.96 

Den nya ledaren Alcazar utser även godtyckligt Tintin till överste. Detta kommenterar en 

annan överste och undrar om det inte är bäst att börja med att göra honom till korpral då de 

endast har 49 stycken korpraler men 3487 stycken överstar. Detta uttalande leder till att 

översten själv blir degraderad till korpral. Samhället beskrivs som ett totalitärt samhälle där 

generalen har all makt att bestämma över hur landet ska styras.97 

I detta albumet framkommer även att västerländska företag försöker påverka landet i deras 

politik genom att erbjuda betalning mot ett anfall av grannlandet för att få tag på olja. 

Stamsamhället beskrivs som grymt och det exotiska i andedyrkan och totempålar gör sig 

tydligt i beskrivningen där de genom att offra djur kan bota sjuka och förvandla sina fiender 

till grodor.98 

Delanalys		
	

I albumet är det tydligt att författaren vill förmedla en negativ bild av styret i San Theodoros. 

Det blir en marginalisering då Tintin ständigt är frågande till hur styret går till. Genom detta 

framställs styret som något onormalt och i många fall komiskt när Tintin från ena dagen ska 

avrättas utan rättegång för att nästa dag utnämnas till överste i landet. Stamsamhället ställs i 

sin tur i kontrast till det styrande samhället i landet. De är barbariska och tekniskt utvecklade 

medan militären och dess anhängare har nått längre i utvecklingen. Likt det Edward Said 

diskuterar så framställs urinvånarnas kultur som exotiskt och barbariskt vilket skapar en 

kulturell hegemoni där både den europeiska kulturen och det styrande samhället i San 

Theodoros framställs som överlägset stamsamhället.99 Detta leder till att hela kulturen 

representeras av dessa egenskaper i albumet och leder till skapandet av maktförhållandet 

mellan Europa och andra kulturer.  

5.4	Koks	i	lasten		
	

																																																													
96 Hergé, Det sönderslagna örat (1971) s. 20–21 
97 Hergé, Det sönderslagna örat (1971) s. 22–23 
98 Hergé, Det sönderslagna örat (1971) s. 51	
99	Said, Edward (1993) s. 3-9	
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I detta album reser Tintin och hans partner Kapten Haddock till det fiktiva landet Khemed för 

att hjälpa deras vän som är emiren av Khemed. Det råder inbördeskrig i landet och emiren har 

inte längre makten då Bab El Ehr använt sig av företaget Arabair för att smuggla slavar till 

Mekka och kunde tillsammans ta makten i landet. Tintin och Haddock hjälper till med att 

befria de afrikaner som vallfärdar till Mekka men som under resans gång blivit tillfångatagna.  

	

5.4.1	Yttre	egenskaper	
	

Tintin och Kapten Haddock har besök från Arabien i deras herrgård. Kläderna som 

karaktärerna framställs i är palestinasjalar som täcker hela huvudet ner över axlarna. De har 

även med sig en tam tiger som barnet i sällskapet har som husdjur. När sällskapet väl 

kommer in i vardagsrummet och ska hälsa på alla så har besökarna bosatt sig på golvet på en 

matta, tänt en eld och satt upp ett tält. Samtidigt sitter de och röker vattenpipa och grillar en 

kyckling över elden. De har likt nomader bosatt sig i Tintins vardagsrum. Utseendet på de 

äldre männen är stora näsor med en stor svart mustasch och skägg. Dessa egenskaper är 

gällande för de flesta arabiska karaktärerna i albumet. De har dessutom snarlika utseenden 

vilket gör det svårt att särskilja enskilda individer.100 

De få kvinnliga karaktärerna visar aldrig sitt ansikte utan är täckta av en niqab så endast 

ögonen syns. De kan inte till skillnad från de andra arabiska karaktärerna inte prata samma 

språk som Tintin och Haddock. De framställs även som aggressiva när Tintin och Haddock 

har klätt ut sig till arabiska kvinnor för att smälta in och ska gå och hämta vatten i brunnen 

med sina krukor. De skriker då på ett främmande språk, Tintin och Haddock står frågandes 

och undrar vad som händer.101 

Vidare beskrivs en afrikansk karaktär med stora röda läppar och mörk hy fast med samma 

klädsel som de andra arabiska karaktärerna. Tintin och Haddock stöter senare på de afrikaner 

som ska säljas som slavar. De framställs allihopa med röda fezer och snarlika utseenden 

vilket gör det svårt att särskilja olika individer.102  

Delanalys	
	

																																																													
100 Hergé, Koks i lasten (1972) s. 4–6 
101 Hergé, Koks i lasten (1972) s. 24–26 
102 Hergé, Koks i lasten (1972) s. 29, 46–47	
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De yttre egenskaperna visar att de utomeuropeiska karaktärerna framställs med snarlika 

stereotypiska framställningar. De olika karaktärerna får representeras av en gemensam bild 

både i deras anletsdrag och den klädsel de bär. Detta leder till en bild som författaren skapar 

av utomeuropeiska karaktärer där det inte går att särskilja individer. Även om det kan vara en 

bild som författaren fått berättad för sig eller sett med egna ögon så leder exempelvis de 

arabiska karaktärernas egenskaper till en nedlåtande bild. De framställs som underutvecklade 

som inte vet att man inte bör grilla kyckling över en öppen eld inomhus. Vidare är 

framställningen av kvinnor mystisk och exotisk då de inte talar samma språk som de andra 

karaktärerna i berättelsen. Homi K Bhadha diskuterar frågan om hur ”den andra” 

konstrueras. I fallet med Tintin så har dessa stereotypiska framställningar blivit en 

konstruerad sanning som inte blivit ifrågasätt genom historien.103Detta ledet till de snarlika 

framställningarna som även Said diskuterar kring den Egyptiska kurtisanen som får 

representera den orientaliska kvinnan.104 

5.4.2	Inre	egenskaper	
	

De inre egenskaper hos de olika karaktärerna i albumet symboliseras flera gånger av vilken 

religiös tillhörighet karaktärerna har. Det görs flera gånger tydligt att karaktärerna är religiösa 

på olika sätt. Vid ett tillfälle tackar några resenärer Allah för att de räddades undan en krasch. 

Vid flera tillfällen beskrivs skurkarna i albumet tillbe Allah eller framställs som 

Muhammedaner. Detta gäller framförallt den slavhandel som pågår där afrikanerna har lurats 

att genom sin tro vallfärda till Mekka och på resan dit bli sålda som slavar. De beskrivs även 

från början som fromma negrer som blivit Muhammedaner. En arabisk karaktär inspekterar 

även de afrikanska fångarna på båten som ska sälja dem och menar att de har fina tänder och 

stora muskler. Haddock blir då förbannad på honom och menar att han är en smutsig 

grosshandlare i människokött, samt att han bör be till Allah att de inte ska träffas igen.105 

Tintin och Haddock framställs som goda när de räddar afrikanerna från slaveri och blir 

förbannad på dem när de inte är tacksamma för att de blivit utsläppta. Haddock beordrar dem 

att lyda honom om de någon gång ska komma till Mekka för sin vallfärd. Här framställs även 

de afrikanska karaktärerna som dumma då Haddock försöker förklara för dem att åka till 

Mecka är farligt. Han använder då begrepp som fårskallar och åsneskallar när de ändå vill åka 

																																																													
103 Bhadha, Homi K (2012) s. 94-99 
104 Said, Edward (1993) s. 6-7 
105 Hergé, Koks i lasten (1972) s. 30, 33, 48 
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till Mekka. Haddock tar rollen att utbilda afrikanerna men han menar att det är hopplöst då 

ingen fattar vad han menar. Vidare tar han även rollen som arbetsledare då han kräver att 

några av dem ska hjälpa till i maskinrummet som tack för att han räddat dem. Förutom detta 

beskrivs dem av han som hjälplösa svartingar och arma svartingar.106   

När Haddock och Tintin träffar den arabiska kvinnan så kommenterar Haddock det språk som 

kvinnan talar. Han blir irriterad då han inte förstår henne och skriker ut: “Tala som kristet 

folk så man begriper vad ni vill, krabbsaltare”.107 

Delanalys	
	

På flera ställen i albumet så ställs den kristna västerländska kulturen emot den arabiska och 

islamiska kulturen. Det västerländska samhället framställs som det normala när Haddock 

skäller ut kvinnan som inte pratar samma språk även om de befinner sig i hennes by. Han 

kräver att hon ska prata samma språk som han själv så att man ska förstå vad hon säger. 

Kvinnan och språket hon pratar framställs då som det onormala likt det som diskuteras i 

teorin. Maktförhållandet blir här tydligt där Haddock som representerar den västerländska 

människan ställer sig över den kulturen som han befinner sig i.108  

Det teoretiska ramverket kan även användas i relationen mellan Haddock och de afrikanska 

karaktärerna. Även här är det ett motsatsförhållande som leder till ett maktförhållande. 

Haddock är den gode vita mannen som räddat afrikanerna från slaveri. Han framställs som 

utbildande och resonabel medan de framställs som dumma och inte förstår vad som är bäst 

för dem själva. Språket leder till det förhållande mellan väst och öst som nämns ovan och 

skapar den sociala hierarki som diskuteras i teorin.109 

Det förekommer även nedsättande beskrivningar av de afrikanska karaktärerna som även då 

blir ett maktförhållande där de europeiska karaktärerna ska hjälpa stackarna som inte klarar 

sig själva. Det är också tydligt att vissa karaktärsdrag både hos de arabiska karaktärerna och 

hos afrikanerna blivit representativa för allihop. Individerna särskiljs inte utan får 

representeras av författarens bild av den kulturen.  

																																																													
106 Hergé, Koks i lasten (1972) s. 44–51 
107 Hergé, Koks i lasten (1972) s.26		
108	Said, Edward (1993) s. 3-9	
109	Thörn,	Håkan,	Eriksson,	Catharina	&	Eriksson	Baaz,	Maria	(1999)	s.	15-17	
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5.4.3	Beskrivning	av	samhället	

Samhället beskrivs genomgående som något underutvecklat. Tintin och Haddock reser till 

Khemed i ett flygplan som beskrivs som en risig maskin och när de kommer fram till 

flygplatsen så är det ett ökenlandskap med en liten skylt som tyder på att det är flygplatsen. I 

själva verket är flygplatsen ett uppslaget tält där två män sitter och begär pass.110 

När Tintin och Haddock ska leta efter emiren i landet så rider de igenom vad som de tror är 

ett samhälle där människor bor i bergen. Haddock skrattar och säger frågande om detta skulle 

kunna vara en människoboning. Då stirrar en kvinna ut genom hålet i berget och kastar något 

på Haddock då hon känt sig förolämpad. Haddock förstår inte varför hon gjorde så utan 

ursäktar att han finns till.111 

När Tintin och Haddock hittat emiren och samtalat med honom så beskriver han hur den nya 

ledaren i landet sysslar med slavhandel och att de skickar människor från afrikanska länder 

för att säljas som slavar. Han menar att det är den regerande eliten tillsammans med bolaget 

Arabair som kontrollerar slavhandeln och därför kunde ta makten i landet.  

Delanalys	
	

I albumet beskrivs hur Khemed på olika sätt är underställt Europa. Det tyder återigen på ett 

skapande av ett maktförhållande som möjliggörs genom motsatser.112 Flygplanen är 

underutvecklade, flygplatsen är icke existerande och sättet som folken bor på är för Haddock 

helt orimligt så att han inte tror sina ögon. Samhället blir då underställt den västerländska 

kulturen. Vidare blir framställningen av ett slavsamhälle som något barbariskt som islam och 

den arabiska kulturen är skyldiga till. Denna framställning blir tydligt negativt laddad och 

kulturen blir sammantaget underlägsen västvärlden genom det som anses vara underutvecklat 

och barbariskt.113 

	5.5	Tintin	hos	gerillan		
	

Tintin hos gerillan är det sista Tintinalbumet som publicerades. Handlingen utspelar sig 

återigen i det fiktiva landet San Theodoros. Tintins vän Bianca Castafiore som är på turné i 

landet blir tillfångatagen av general Tapioca som tagit makten i landet. Han anklagar Tintin 

																																																													
110 Hergé, Koks i lasten (1972) s. 17 
111 Hergé, Koks i lasten (1972) s. 28	
112 Thörn, Håkan, Eriksson, Catharina & Eriksson Baaz, Maria (1999) s. 15-17 
113 Said, Edward (1993) s. 4-5, 9		



35	
	

och hans vänner för att ligga bakom en sammansvärjning mot generalen. Generalen bjuder då 

in vännerna för att diskutera anklagelserna och till slut väljer Haddock att åka dit medan 

Tintin är skeptisk. Ett tag senare väljer dock Tintin också att åka dit. Väl på plats försöker 

Tapioca göra sig av med vännerna men de räddas tillslut av oppositionens ledare, general 

Alcazar. Tillsammans planerar de att storma presidentpalatset och lyckas avsätta general 

Tapioca och Alcazar tar istället makten. Detta leder till att Tintin kan befria sina vänner.  

5.5.1	Yttre	egenskaper	
	

Den styrande militären framställs med grön militäruniform ofta hållandes i olika vapen. Det 

är också tydligt vilken disciplin som soldaterna har när de gör honnör för andra militärer och 

har en identisk klädsel. De vanliga fotsoldaterna har ett snarlikt utseende vilket gör det svårt 

att särskilja olika individer medan officerarna har egna karaktärsdrag som skiljer dem åt.114 

Motståndarsidans militär har ljusbruna uniformer så att man enkelt kan se skillnad på de olika 

sidorna i konflikten. Här ser man enkelt skillnad på de olika karaktärerna i fråga där vissa har 

långt hår utan skägg och andra har långt skägg men kortare hår exempelvis. Det är inte någon 

disciplin på soldaterna när Tintin träffar dem, de är alla berusade och skjuter vilt omkring sig 

i djungeln.115  

Urinvånarna har snarlika utseenden och beskrivs med långt svart hår, stor näsa och bar 

överkropp. Däremot så kan man se vissa skillnader i de olika karaktärsdragen även om dessa 

skillnader är små. De har exempelvis olika färger på kläderna och är utsmyckade på olika 

sätt. Dock så är det svårt att skilja på de olika personernas ansikten som ofta har snarlika 

utseende. Ridgewell som är den europeiska ledare för stammen har ett band runt sitt huvud 

likt flera andra av karaktärerna har vilket visar att han tillhör stammen. En skillnad som dock 

görs är att han har vanliga långbyxor på sig och en röd skjorta till skillnad från resterande del 

av befolkningen som har bar överkropp och ett tyg som täcker midjan.116 

Delanalys	
	

Det är tydligt att författaren vill göra en åtskillnad mellan ledaren för urinvånarnas samhälle 

då han är europé. Han klär sig inte på samma sätt utan har liknande kläder som Tintin och de 

																																																													
114 Hergé, Tintin hos gerillan (1976) s.14–20 
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andra europeiska karaktärerna har. Han representerar därav den europeiska ledaren som styr 

över andra folkslag. Urinvånarna som har snarlika anletsdrag representeras istället med en 

klädsel som tyder på ett underutvecklat samhälle. Det blir likt det teoretiska avsnittet 

diskuterar en kontrast mellan befolkningen och dess ledare. Den västerländska karaktären får 

därav en dominerande ställning gentemot urbefolkningen. Det framkommer även en viss 

stereotypisk framställning av samhället där alla har samma egenskaper i form av det svarta 

långa håret och stor näsa. Här ser vi en tydlig skillnad mellan urinvånarna och de europeiska 

karaktärerna. Urinvånarna representeras av stereotypiska drag likt det Homi K Bhadha 

benämner som den konstruerade sanningen. En distinktion mellan koloni och kolonisatör 

krävs för att upprätthålla den europeiska överlägsenheten.117 

5.5.2	Inre	egenskaper 

	

När Tintin stöter på ursprungsbefolkningen i landet så visar det sig att de har en vit europeisk 

ledare. Tintin känner personen från tidigare album och undrar om han har lärt sina 

Arumbayas att spela golf än. Professor Kalkyl som är en av Tintins vänner som följt med på 

resan framställer vid flera tillfällen urinvånarna med olika egenskaper. De beskrivs som 

vildar och dumma när han lurar dem att titta åt ett annat håll medan han lägger några tabletter 

i deras mat. De går på det direkt och ett stort frågetecken syns över deras huvuden. Senare när 

besökarna bjuds på mat så är Kalkyl positivt inställd till maten som serveras och beskriver 

den som en exotisk anrättning.118 

Vidare är det en tydlig beskrivning av Tintins förhållande till Alcazar när de diskuterar hur 

revolutionen ska gå till. Alcazar erbjuder Tintin en del av landets guldreserv om de lyckas 

med revolutionen, Tintin är dock tydlig med att han inte vill ha någon sådan belöning. Han 

vill istället att Alcazar lovar Tintin att det inte blir något blodig revolution. Detta gör Alcazar 

upprörd och menar att det är helt otänkbart och att alla måste avrättas. Tillslut väljer Alcazar 

att gå med på Tintins förslag och han får då sin vilja igenom. Senare beskrivs den rättegång 

som ska hållas för Tintin och hans vänner. De beskrivs då tillhöra västerlandet och de ska 

genom rättegången visa för väst att rättvisa har skipats.119 

Militären i San Theodoros framställs som skurkarna i handlingen. De är organiserade och 

listiga i sin framställning när de lockar Tintin och hans vänner till landet för att göra sig av 
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med dem. Däremot fokuserar inte författaren på de enskilda karaktärernas inre egenskaper 

utan de får representera personerna med makt som Alcazar försöker störta på grund av deras 

grymma ledarskap. Däremot så beskrivs en tydlig egenskap hos militärerna i slutet av 

albumet när Tapioca blivit avsatt som ledare. Då vänder de kappan efter vinden och hyllar 

den nya generalen och skanderar att Tapioca är en tyrann som förtjänar att dö. De är alltså 

lojala mot den auktoritet som har makten i samhället.  

Delanalys	
	

I relationen mellan Alcazar och Tintin syns ett tydligt maktförhållande Tintin får sin vilja 

igenom trots att Alcazar är ledaren för revolutionen. De beskrivs dessutom som motsatser då 

Tintin är den rationella goda karaktären som själv inte vill ha någon belöning och endast vill 

att konflikten ska lösas utan dödsfall. Alcazar beskrivs däremot som blodtörstig och 

irrationell. Tintin framställs här som en representant av västerlandet då han i några bildrutor 

senare benämns av regeringen som en del av väst. Samtidigt får Alcazar representera den 

sydamerikanska ledaren som ställs i motsats till Tintin likt den kulturella hegemonin som 

Said beskriver gör att andra samhällen ses som annorlunda.120 På liknande sätt framställs ett 

maktförhållande mellan den europeiska ledaren och vad som beskrivs som hans stam av 

Tintin. Även om han är gäst hos folket så har han med tiden blivit dess ledare och fruktlöst 

försökt lära dem europeiska företeelser som golf. Det visar återigen på ett motsatsförhållande 

där den europeiska karaktären är ledaren och ursprungsbefolkningen följer. Det exotiska i 

andra kulturer framställs även i beskrivningen men till skillnad från det Said diskuterar så är 

det ingen negativ anspelning.121 

5.5.3	Beskrivning	av	samhället 

 

Samhället beskrivs som delat i två delar. Till att börja med storstaden som är modern med 

höghus, asfalterade vägar, bilar och turister. I bilden bredvid beskrivs landsbygden och de 

kåkstäder som samhället består av. Där är husen gjorda av bråten och människorna bor på 

kullar av skräp, har slitna kläder och lagar mat på marken bland skräpet. Samtidigt patrullerar 

																																																													
120 Said, Edward (1993) s. 4-5, 9 
121 Said, Edward (1993) s. 3-9 



38	
	

två vakter i bilden och på en skylt i bakgrunden kan man läsa “Viva Tapioca”.122 Tapioca är 

ledaren för landet när bilden utspelar sig.  

I största delen av albumet framställs samhället med mycket militär närvaro och det är general 

Tapioca som har all makt. Det andra samhället som beskrivs är den motståndsrörelse som 

Tintin stöter på i djungeln. Denna rörelse leds av general Alcazar. Rörelsen har slagit sig ihop 

med urinvånarna i landet och bor i deras läger. Här bor man hyddor och när Tintin och hans 

vänner anländer till byn så går det upp för dem att Tapioca släppt ner alkohol i djungeln för 

att störa Alcazars planer. Professor Kalkyl som är en av karaktärerna i berättelsen framställer 

urinvånarna som vildar och att civilisationen har gjort dem till drinkare123. Vidare uttrycker 

Ridgewell som är ledaren av urinvånarnas samhälle att det är viktigt att ta seden dit man 

kommer när Tintin ska smaka på en dryck som en av invånare erbjuder. Samtidigt som han 

själv försöker lära urinvånarna sporten golf.124 

I slutet av albumet så har general Alcazar segrat och tagit makten och en liknande bild som 

beskrevs i inledning framställer samhället återigen. Återigen är det två vakter som patrullerar 

kåkstäderna som är fulla av skräp och bostäderna ser likadana ut som under Tapiocas tid. Den 

enda skillnaden i denna bilden är att skylten har bytts ut och lyder istället “Viva Alcazar”.125 

Samtidigt flyttar Alcazar in i palatset som Tapioca bodde i innan revolutionen.  

Delanalys	
	

Det är tydligt att författaren vill påvisa en skillnad i de olika samhällena som framställs i 

albumen. Det orättvisa klassamhället där de fattiga och rika skiljs åt. Det intressanta är att 

författaren beskriver Alcazar och hans rörelse som revolutionärer vilket tyder på att han vill 

ändra hur samhället styrs. Men i slutet kan man se att inget egentligen ändras förutom vem 

som har makten. Alcazar bor kvar i lyxen i palatset och kåkstäderna bevakas och ser likadana 

ut som förut. Det är en samhällskritik som lyfts fram där det inte spelar någon roll vilket 

ledare som tar över. Det finns även spår av separationen mellan civilisationen och 

urinvånarnas samhälle när Kalkyl menar att civilisationen gjort vildarna till drickare. Det 

tyder på en viss medvetenhet om kolonisationens negativa konsekvens som även Frey 

kommer fram till i den tidigare forskningen126 men samtidigt ges det en bild av ett 
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underlägset folk som är vildar och inte är utvecklade som resterande befolkning som 

påverkats mycket av kolonialmakterna. Det leder till en viss maktfördelning där civilisationen 

och inflytandet från väst beskrivs som det normala.127  

Till sist visar det sig även att den enda europeiska karaktären som är en del av samhället även 

är dess ledare som försöker lära dem västerländska företeelser som golf. Detta tyder på den 

europeiska ledarskapsrollen som tydliggör den bild som framkommit av Europas förhållande 

till andra kulturer. Samtidigt som författaren menar att man ska ta seden dit man kommer så 

är det ändå en vit europé som är dess ledare och försöker lära dem västerländska företeelser. 

Här finns en tydlig koppling till den teoretiska ansatsen. Bhadha diskuterar hur 

kolonialmakten vill få den koloniserade kulturen att efterlikna sin egen. Samtidigt som det är 

viktigt att göra en avskiljning mellan dem för att upprätthålla maktförhållandet.128 Den 

västerländska företeelsen är i detta fallet golf men urinvånarna har svårt med att lära sig 

sporten.   
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6.	Resultat	&	analys	
 

I resultatdelen besvaras de olika frågeställningar som ligger till grund för undersökningen. En 

jämförelse mellan de olika albumen kommer att göras med fokus på de teman som 

framkommit i undersökningen. Förutom detta kommer även den förändring som skett över tid 

att analyseras. Dessutom kommer likheter och skillnader i framställningen av de olika 

kulturerna göras för att synliggöra om texterna exempelvis är mer positivt inställda till en viss 

kultur. Avslutningsvis kommer en analys av undersökningen kopplat till den tidigare 

forskningen att göras. 

 

Undersökningen visar tydligt att det finns likheter och skillnader i framställningen av olika 

kulturer. När det kommer till de yttre egenskaperna som karaktärerna tillskrivs så är ett 

genomgående tema att de skildras på snarlika sätt vilket gör att den individuella identiteten 

försvinner. Detta är främst framträdande i ursprungsbefolkningarnas samhällen. Detta leder 

till att hela samhället får representeras av den bild som författaren väljer att visa. Exempel på 

detta är framförallt framträdande i de tidiga albumen där Tintin träffar kongoleser och 

japaner. Det ska dock sägas att de snarlika utseendena är ett genomgående inslag i albumen 

men det blir mer tydligt i de äldre albumen där karaktärerna får egenskaper som är tydliga 

nidbilder och stereotyper såsom stora tänder, sneda ögon och stora läppar. Dessa 

stereotypiska drag diskuterar Bhadha i teoriavsnittet där stereotyperna blivit en konstruerad 

sanning som får leva kvar.129 I det senaste albumet finns dock en skillnad mellan dessa 

karaktärer, även om den är liten, vilket tyder på en progression och större kunskap om 

individuella karaktärer i framställningen av dessa. Dessutom är särskiljandet mellan de 

västerländska karaktärerna och de utomeuropeiska karaktärerna tydlig då de utomeuropeiska 

karaktärerna genomgående beskrivs som underutvecklade och i vissa fall som barbariska och 

exotiska. Detta visar på en orientalistisk diskurs som Said benämner som den kulturella 

hegemonin där väst framställs med en tydlig bild av överlägsenhet.130 Det finns dock vissa 

tendenser till en medvetenhet hos författaren av de schablonbilder som finns. Exempel på 

detta är mötet med pojken i Blå lotus och professor Kalkyls beskrivning av civilisationens 

påverkan. En tydlig förändring över tid är att de negativa stereotyperna minskar i de senare 

albumen. Det som finns kvar är en gemensam bild som får representera de olika kulturerna 
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men som inte har samma negativa framställning. Detta diskuterar Berg i den tidigare 

forskningen där fokus alltid är att avskilja väst från öst men inte alltid ur en negativ 

synvinkel.131 

De inre egenskaperna och framställningen av dessa visar i flera album på den västerländska 

mannens överlägsenhet. Motsatsförhållandet som beskrivs i teorin gör sig framförallt tydlig i 

Kongo där Tintin är modig och smart medan kongoleserna är dumma och fega.132 På liknande 

sätt beskrivs Tintin som rationell i sitt beslutsfattande i flera av albumen medan de andra 

karaktärerna är irrationella och oberäkneliga såsom general Alcazar i Det sönderslagna örat 

och även senare i Tintin hos gerillan. Det intressanta är dock hur framställningen är av Kina. 

Här visar författaren en nyanserad bild av Kina men en helt annan bild av Japan. Precis som 

bakgrundskapitlet tog upp så är det tydligt att författaren vill ändra befolkningens bild av 

Kina. Detta sker dock på bekostnad av Japanerna som istället beskrivs utifrån tydlig nidbild 

som elaka och barbariska. Denna förändrade bild framkommer dock inte i de senare albumen 

där det finns en tydlig negativ stereotyp av ursprungsbefolkningen i San Theodoros och det 

arabiska karaktärerna i Koks i lasten. I Koks i lasten sker en tydlig förändring där religion 

framställs mer. Många av karaktärerna beskrivs som religiösa och islam ges en negativ bild 

på grund av de karaktärer som är tydligt religiösa och skurkar i albumet. De olika 

maktförhållandena och synen på de andra är ett genomgående tema i albumen men i olika 

utsträckning. Exempel är där Tintin och de andra västerländska karaktärerna har en 

utbildande framställning och ska förklara för de andra karaktärerna vad som är bäst för dem 

själva. Detta leder återigen till ett maktförhållande där västvärlden är överlägsen.133 Den 

förändring som skett är att den negativa nidbilden mångt och mycket försvinner i det senaste 

albumet. Likt det Berg diskuterar så handlar det om ett särskiljande mellan väst och orienten 

men att detta inte måste ha en negativ klang.134 Intressant är dock hur framställningen av de 

inre egenskaperna inte har en tydlig progression i förändringen. I Blå lotus har författaren till 

stor del en nyanserad och positiv bild av Kina som kultur och har mer kunskap om landet i 

fråga än i Tintin i Kongo. Framställningen i Det sönderslagna örat har tydliga negativa 

attribut men inte i samma utsträckning som i Kongo. Det fjärde albumet Koks i lasten visar 

tydligt att författaren har gått tillbaka till en negativ stereotyp och framställning som inte var 

lika tydlig i de två tidigare albumen. Detta visar att förändring i tid inte alltid innebär en mer 
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nyanseras bild. Det påminner om Nybergs förklaring där han menar att materialet och 

informationen ökar med tiden men att det inte alltid innebär en större förståelse.135  

Beskrivningen av samhället sker också på olika sätt där författaren i vissa album väljer att 

fokusera mer på karaktärerna i albumen och inte samhället som helhet. I de album där Tintin 

befinner sig i Sydamerika är samhället i fokus utifrån revolutionerna och de styrande i 

samhället. Det är märkbart att författaren har en negativ inställning till hur samhället styrs i 

det första albumet i Sydamerika. I det andra albumet som utspelar sig i Sydamerika så verkar 

författaren till en början ha en positiv inställning till general Alcazar och hans revolution men 

som i slutet av albumet tyder på en negativ inställning. Kritik mot samhället är också tydlig i 

Blå lotus där det japanska samhället är totalitärt och grymt. Här framkommer återigen en 

medvetenhet om det koloniala arvet när karikatyren av den västerländska karaktären hyllar 

den västerländska kulturen. I berättelsen om Kongo och Koks i lasten fokuserar författaren 

mer på de karaktärerna som får representera den utomeuropeiska kulturen men den delen av 

albumen som beskriver samhället fokuserar på infrastrukturen, exempelvis dåliga tåg och 

slitna flygplan. Återigen tyder framställningen av samhället i de olika albumen på ett 

motsatsförhållande mellan väst och orienten.136 De utomeuropeiska samhällena beskrivs som 

korrupta, tekniskt outvecklade och felaktigt styrda vilket gör att läsaren får en negativ bild av 

de samhällen som beskrivs och som får representera den kulturen som är i fokus.  

Undersökningen visar hur författaren har olika inställning beroende på vilken världsdel som 

Tintin besöker. Detta har visat sig oberoende av om det är ett tidigt eller sent album. I Blå 

lotus har författaren en positiv inställning till kinesiska karaktärer och visar att på att det finns 

fördomar och stereotyper som väst måste jobba med. Samtidigt så syns inte detta i 

framställningen av japanska karaktärer eller för den delen den sydamerikanska 

ursprungsbefolkningen eller de arabiska karaktärerna i det näst sista albumet. Detta visar att 

någon förändring inte skett över tid utan att det är kopplat till vilken kultur som Tintin 

besöker. Bakgrunden som visade att Hergé fick mer information och kunskap desto fler 

album han skrev blir inte tydlig i detta fall. Det tyder snarare på det som Kenneth Nyberg tar 

upp där en ökad information inte måste betyda att en större förståelse utvecklas. 137Det ska 

dock sägas att författaren förmodligen beskrev hur han uppfattade samhället på den tiden.  
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Inslaget av orientalism och postkolonialism har varit olika i de olika albumen. I de äldre 

albumen har egenskaperna en tydligare negativ prägel. De stereotypa framställningarna är i 

viss mån framträdande i alla album men det är särskilt negativt laddat i de äldre albumen 

samt i Koks i lasten. Det som är intressant är att en viss förändring sker i framställningen men 

att det samtidigt går tillbaka till negativa framställningar i det näst sista albumet. Detta tror 

jag beror på författarens kunskap och inställning till olika kulturer. Ofta handlar det om att 

andra kulturer framställs som underställda västvärlden på olika sätt. Det kan vara att 

samhället är tekniskt underutvecklat eller att befolkningen är underutvecklade. 

Undersökningen har även visat hur sanningar har producerats i de samhällena som Tintin 

besöker. Detta har lett likt det Tosh diskuterar till en förvrängd bild av kolonialsamhällena 

vilket har lett till ett hämmande av deras utveckling.138 Exempel på detta är de stereotypa 

framställningarna av ursprungsbefolkningen som är genomgående i undersökning. Oftast har 

det en negativ framställning där de ses som dumma eller beskrivs men liknande utseende och 

egenskaper. Detta leder även till den oföränderlighet som Bhadha beskriver ligger till grund 

för representationen av andra kulturer.139 Exempel på detta är hur ursprungsbefolkning i de 

album som berör Sydamerika till viss del får en mer nyanserad framställning men som 

fortfarande har kvar det snarlika utseendet individer emellan. Eriksson, Eriksson Baaz och 

Thörns beskrivning av de oppositioner eller kontraster som skapar betydelse emellan två 

kulturer är också ett genomgående tema. Mångt och mycket ligger språket i texterna som 

grund för att den postkoloniala teoribildningen skapas likt det dem tar upp i sina texter.140 

Under alla rubriker i undersökningen förekommer begrepp, egenskaper och bilder som tyder 

på ett motsatsförhållande mellan väst och den utomeuropeiska kulturen. Det kan vara allt från 

negativa egenskaper såsom naivitet som ställs emot klokheten hos andra karaktärer till 

beskrivningen av ett underutvecklat samhälle. Till sist har även Saids beskrivning av 

skapadet av de andra varit ett genomgående tema i undersökningen. De föreställningarna 

som Tintin har och som läsarna får genom honom blir en sammanhängande bild av den 

kulturen och blir därigenom en verklighet. Genom detta skapas det motsatsförhållande som är 

så tydligt i de exempel som tagits upp i undersökningen. Samhället och karaktärerna 

framställs ofta som en oföränderlig enhet som får representeras av fåtalet negativa exempel, 

ofta som något barbariskt eller exotiskt.141  

																																																													
138 Tosh, John (2011) s. 295 
139 Bhadha, Homi K (2012) s. 94-99  
140 Thörn, Håkan, Eriksson, Catharina & Eriksson Baaz, Maria (1999) s. 15-19 
141 Said, Edward (1993) s. 3-9 
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I den tidigare forskningen beskriver Berg de olika populärorientalistiska bilderna som når en 

svensk publik. Han diskuterar likt Kenneth Nyberg hur både positiva och negativa bilder av 

orienten lyfts fram men att fokus är på särskiljandet i sig. Det är även tydligt i Tintinalbumen 

där författaren för det mesta framställer de utomeuropeiska kulturerna i förhållande till 

Tintins världsbild. Exempel på en positiv framställning är de kinesiska karaktärerna som till 

viss del har stereotypiska drag men som inte framställs på ett negativt sätt. De negativa 

egenskaperna sätts likt det Berg beskriver i relation till begrepp såsom rationalitet. 

Rationalitet är en egenskap som Tintin vid flertalet tillfällen visar upp och ställs då i motsats 

till de andra karaktärerna. Vidare menar Berg att inte bara individen eller karaktärerna 

representeras med vissa attribut utan även samhället i sig. Det är ofta negativa attribut som får 

representera nationalstater vilket också visar sig i undersökningen på flera olika sätt. Han 

menar likt teorin nämner att ett motsatsförhållande skapas där västvärldens identitet formas 

av dessa negativa attribut. Till sist menar även Berg att orienten ofta får symboliseras utifrån 

barbariska attribut. Detta är också något som visat sig i Tintins kontakt med 

ursprungsbefolkningar i olika album142.  

Scorer undersöker framförallt de album där Tintin besöker Sydamerika. Han menar att det 

första besöket framförallt får symboliseras av korrupta ledare och en avsaknad av moral 

vilket är en sammantaget nedlåtande syn på samhället. Detta är något som även framkommit i 

denna undersökning då Tintin är den som framstår som rationell i sina beslutstaganden. Det 

senare albumet Tintin hos gerillan har en mer nyanserad bild där kritiken riktas mot den 

diktatoriska ledaren som senare blir avsatt av Alcazar. Det jag tycker Scorer missar är den 

bild som avslutar albumet där samhället inte förändras något och Alcazar väljer att bo och 

styra landet i samma riktning som tidigare.143 

I en uppsats som denna är det viktigt att poängtera att författaren i de flesta fallen förmedlar 

den bild som han uppfattar är rådande i den kulturen som beskrivs. Samtidigt är dessa album 

komna ur en viss period av historien vilket också påverkar beskrivningen av andra kulturer. 

Det som varit intressant att se var huruvida negativa eller avskiljande beskrivningar är 

framträdande i de svenska översättningarna av albumen.   

																																																													
142 Berg, Magnus (1998) s. 123-128, 156-160, 191 
143 Scorer, James  (2008) s. 139-154 
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7.	Didaktiskt	diskussion	&	vidare	forskning	
 

Uppsatsen i sin helhet och ämnet i sig bidrar till en didaktisk diskussion då den belyser hur 

man kan visa hur olika kulturer och karaktärer får representera ett visst samhälle i 

serietidningar. Barn som vuxna har länge varit intresserade av serietidningsvärlden och Tintin 

har en stor del anhängare Sverige där albumen nypubliceras kontinuerligt. Det innebär också 

att många har ett intresse och kan sätta sig in i den värld som beskrivs. Tintinalbumen kan 

fungera som en intresseväckare när imperialism och kolonialism ska diskuteras. Det blir 

också ett tydligt exempel på hur postkolonialismen lever kvar än idag. Albumen kan 

användas som historiska dokument där läraren kan visa hur uppfattningen kring andra 

kulturer såg ut och hur det förändras över tid eller inte. Det som är så bra med att använda 

serietidningar är att det inte endast är tolkningen av texten som är intressant. Bilderna och hur 

andra kulturer framställs i dem är minst lika intressant att undersöka i skolvärlden. Det blir 

också tydligare att med hjälp av bilder visa på stereotypa inslag och nidbilder som kan vara 

svårt att greppa endast med en text.  

I sökningen efter tidigare studier om serietidningar så gick det inte att hitta en stor mängd 

med studier. Det finns därför en lucka i forskningen där serietidningar i sig är en tacksam och 

intressant ingång. Det kan handla om andra serietidningar som fått genomslag såsom 

Fantomen eller Kalle Anka för att nämna några. Det går då med liknande ingång undersöka 

om det finns inslag av postkolonialism eller stereotypa bilder i dessa tidningar. Jag tror att 

denna form av uppsatser är viktiga då många har växt upp med någon form av serietidningar. 

Vissa med Kalle Anka, Tintin eller barna hedenhös, andra med japanska mangatidningar med 

mera. Jag tror inte att många i sin läsning av dessa album reflekterar över hur några 

karaktärer eller samhällen framställs, därför är det också viktigt att belysa de problematiska 

delarna som finns kvar i de svenska översättningarna av Tintin. Förutom andra serietidningar 

så finns det också möjlighet att vidare undersöka Tintin och hans värld. Denna uppsats har 

fokuserat på fem olika album vilket har lett till ett visst resultat men vidare hade man också 

kunnat undersöka fler album med en annan teoretisk ingång med exempelvis ett feministiskt 

perspektiv.  
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