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ABSTRACT 

The purpose of this essay is to study the film culture in South Africa in a national 

cinema-context, focusing on the relationship between anti-apartheid film from 1974-

1994 and the film in South Africa today. By pitching the South Africa-specific works of 

Lucia Saks and Jacqueline Maingard against the over-arching debate on national cinema 

as formulated by, amongst others, Stephen Crofts and Andrew Higson, this study aims to 

find whether or not a specific South African national cinema have existed, and exists 

today, or not. The study finds that an underground culture of documentaries and short 

films made by and for the black population has been in place since the apartheid, and the 

distribution method on video and television is still being used to reach the black 

population today. By re-examining the concepts of both the national, and of national 

cinema to also include film on video and television, the study shows that South Africa 

has indeed a film culture that can be called a national cinema.   
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1. INLEDNING 

Som filmstudent i Sverige är det att lätt att låta de filmkulturella ramarna man lever 

inom diktera vad man väljer att studera. Det kan ofta vara väldigt tacksamt att 

exempelvis göra en auteurstudie av något slag, med den närhet till den europeiska 

filmtraditionen vi har här (där man ofta lyfter enskilda regissörer som Godard och 

Kieslowski), eller att möjligen granska amerikansk film utifrån ett genusperspektiv. Och 

inget ont om det – det finns mycket både intressant och viktig forskning gjord inom båda 

dessa fält, och det kommer förhoppningsvis fortsättningsvis produceras sådan. Något 

som är betydligt ovanligare (av vad jag lyckats hitta) är däremot studier i nationella 

filmindustrier och kulturer, i synnerhet när man letar sig utanför de för oss traditionella 

filmkulturerna i europeiska länder.  

1.1 BAKGRUND 

Intresset för afrikansk film i allmänhet väcktes när universitetslektorn Åsa Jernudd 

under en delkurs i film och historia hade med sig Brian Larkins studie i nigeriansk 

mediakultur och historia, Signal And Noise: Media: Infrastructure and urban culture in 

Nigeria (2008). Efter att ha letat igenom ett antal böcker om afrikansk film framgick det 

ganska tydligt att detta var ett område det saknades mycket forskning inom, och i 

synnerhet specifika afrikanska länders nationella filmindustrier tycktes sparsmakade. 

Som Ntongela Masilela och Isabel Balseiro skriver i introduktionen till To Change Reels: 

Film and film culture in South Africa (2003), var Sydafrika under det halva decennium 

man var en apartheidstat nästan helt utesluten ur diskussionen om afrikansk film. Dels 

nämndes landets filmproduktion endast flyktigt i böcker om kontinentens filmkultur i 

stort, och dels så hade det producerats väldigt lite inhemsk forskning om det egna landet 

(Masilela & Balseiro 2003). Läser man dessutom igenom den vedertaget normsättande 

litteraturen över national cinema i stort (vilken jag använt mig av i min egen studie) 

märker man snabbt hur pass lite som skrivits om ett land med en så intressant och 

turbulent historia som Sydafrika.  

Bristen på gedigen forskning (bortsett från ett antal verk jag nämner senare) är i 

grunden orsaken till att jag valt sydafrikansk film som mitt studieområde. Här finns det 

mycket ny mark att utforska, men också utrymme att pröva och ompröva det som 
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faktiskt skrivits om både national cinema generellt och Sydafrikansk film specifikt, då 

båda dessa områden är förhållandevis nya och är, som min handledare Boel Ulfsdotter 

sade på en handledning, ”inte satt i sten” på samma sätt som forskningen kan te sig i 

andra fält.  

1.2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

Syftet med denna studie är att göra en jämförande analys forskningen emellan, där 

problematiken kring national cinema i den övergripande forskningen ställs mot 

filmkulturens situation i Sydafrika som den beskrivs i den specifika forskningen om 

landet. För att utforska denna problematik har jag valt att jämföra två perioder i 

sydafrikansk filmkultur och historia, där tonvikten ligger på att söka samband och 

likheter perioderna emellan. Till min hjälp har jag fokuserat på följande frågor: 

1. Hur såg filmkulturen kring den svarta anti-apartheidrörelsen ut, under de 20 

sista (och för filmen mest centrala) åren av apartheid, mellan 1974-1994?  

2. Kan man se kopplingar mellan den tidens film, och den som finns i Sydafrika 

idag? 

Genom att låta forskningen ställas i dialog med, och diskussion mot varandra på detta 

sätt – med fokus på mitt specifika område – hoppas jag kunna visa på en möjlig 

förståelse av begreppet national cinema och dess funktion och betydelse i Sydafrika.  

1.3 AVGRÄNSNINGAR 

Området för min studie rör alltså i första hand Sydafrikansk anti-apartheidfilm och 

modern film som kan kopplas till denna. Man kan naturligtvis se många möjliga ingångar 

i en diskussion om sydafrikansk film: exempelvis studier ur feministiskt perspektiv har 

det gjorts förhållandevis lite av när det kommer till Sydafrika, och med en film som Zulu 

Love Letter (Ramadan Suleman 2004) som just behandlar en kvinnas liv under apartheid 

kan man se ett fält i behov av vidare forskning. Eftersom detta område är väldigt 

omfattande, och mina möjligheter i fråga om tid och utrymme är relativt små, har jag 

dock valt att inte behandla detta i någon större utsträckning, då det hade missgynnat 

både mitt område och den feministiska ingången. Det samma gäller exempelvis studier 

ur HBT-perspektiv, eller auteurstudier av specifika regissörer.  
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Att jag avgränsat min studie till denna plats, och förhållandevis korta tid beror på två 

saker: dels gör det området mer överskådligt och lättare att finna de likheter och 

skillnader jag söker, och; dels så är det just denna period jag finner mest intressant då 

det är den som ligger oss närmast i tid. Landet som sådant är det sista landet i Afrika att 

bli självständigt, och detta i sig gör det till ett intressant område att studera. Genom att 

utforska strömmar i filmkulturen som leder in i nutiden kan man förhoppningsvis också 

se vad framtiden kan ha att erbjuda, och möjligen kan man med denna insikt se 

potentiella vägar framåt för en haltande filmindustri som den Sydafrikanska.   

1.4 DISPOSITION 

För att ge en tydlig och genomgående förståelse för ämnet har jag disponerat studien så 

att den tidigare forskning som gjorts om sydafrikansk film presenteras först. Därefter 

följer en redogörelse för de teoretiska utgångspunkter som rör ämnet national cinema, 

där det nationella i stort och national cinema specifikt diskuteras. Materialet 

presenteras sedan, där huvudparten är den Sydafrika-specifika forskningen. Efter detta 

går jag igenom hur jag ämnar tillämpa de teorier som presenterats på studien under 

”metod”-kapitlet. Studiens resultatredovisning delas in i fyra huvudrubriker (vilka också 

presenteras kort innan) som i tur och ordning undersöker nationsbegreppet under 

apartheid, filmkulturen under denna period, filmkulturen efter apartheid och sist 

diskuteras de kopplingar som kan göras mellan de olika perioderna. Dessa kopplingar 

utvecklas ytterligare i studiens slutsatser, varpå en kortare sammanfattning av arbetet 

avrundar studien.  

2. TIDIGARE FORSKNING –  SYDAFRIKANSK FILM 

Jag har valt att utgå från i synnerhet två centrala verk om den Sydafrikanska filmen: 

Jacqueline Maingards South African National Cinema (2007) och Lucia Saks Cinema in a 

Democratic South Africa: the Race for Representation (2010). Dessa två lyckas på flera 

sätt fånga de aspekter min studie söker utforska, och de utgör båda något av det nyaste 

som skrivits i ämnet.  

Jacqueline Maingards bok är en historisk genomgång av den Sydafrikanska filmen från 

dess införande i slutet av 1800-talet, till den film som gjorts efter apartheids uppbrott. 

Hon är mer inriktad på textanalys, och hon fokuserar på hur identiteter representeras i 
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ett antal filmer hon menar ”invoke a sense of ’the national’” (Maingard 2007: 3). De för 

mig mest intressanta kapitlen är de två sista, ”Chimes of freedom: cinema against 

apartheid” och ”Screening nation: New South African cinema/s beyond apartheid”, då 

dessa behandlar mitt studieområde. I det förstnämnda kapitlet ligger stor fokus på den 

enligt henne mest inflytelserika filmen under denna period, Mapantsula (Oliver Schmitz 

1988), men hon tar upp en annan anti-apartheidfilm, vilket jag kommer gå in på lite 

närmare i studien. I bokens sista kapitel lyfter hon kortfilmen som en central del i nutida 

Sydafrikansk film, men hon går också in på några andra enligt henne viktiga filmer, där 

Zulu Love Letter lyfts fram med en längre analys. Förhållandet mellan dessa två tider, 

dessa två kapitel, är kärnan i min egen studie, även om jag också kommer återkoppla till 

andra delar av verket.  

Lucia Saks har i sitt verk, som titeln Cinema in a Democratic South Africa: the Race for 

Representation (2010) avslöjar, låtit det demokratiska Sydafrika efter apartheid stå i 

centrum.  Det är inte, påpekar hon, en studie i en nationell rörelse, eller en auteurstudie 

(vilket hon menar är den dominerande forskningstraditionen inom  afrikansk film), utan 

snarare en bok om film (här förstått som biofilm, cinema) och statens förhållningssätt 

till den. Det är alltså en bok om en nationalstats uppbyggande av en filmindustri i en tid 

av övergång till demokrati, snarare än det är en bok om filmkonsten (Saks 2010: 7). 

Genom boken går hon igenom de olika aspekter hon ser som centrala för samtida 

Sydafrikansk film, vilka är bland andra: de statliga riktlinjer som sattes upp i början av 

demokratiseringen och de omformningar man gjort; hur dessa nya förslag har blivit 

implementerade; hur filmen behandlat The Truth and Reconciliation Commission (TRC, 

den instans som haft i uppdrag att gräva fram och belysa apartheidregimens 

förehavanden); filmens försök att angripa HIV/AIDS-problematiken, och; vad en 

counter-cinema kan innebära i landet idag. 

Som komplement har jag även valt att ta med Martin P Bothas studie om kortfilm under 

perioden 1980-1995, där han väljer att undersöka de olika teman dessa filmer kunde 

behandla (Botha 1996). Perioden i sig är intressant just med hänsyn till anti-apartheid, 

men precis som Maingard nämner kortfilm som ett fruktbart format i nutida 

Sydafrikansk film har Botha spårat ett liknande fenomen under apartheid-tiden, vilket 

gör studien betydelsefull för min egen forskning. Astrid Treffry-Goatley (2010) 

diskuterar befintliga och växande finansiella och distributionsstrukturer och 
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visningsformer, och undersöker samspelet, eller tvisten, mellan en post-apartheid-vision 

om mångfald och frihet, och den neoliberala fri-marknad-princip som statens GEAR-

program förespråkar. Mitt fokus här är just på de olika distributions- och 

visningsmöjligheter hon tycker sig se, och hennes jämförelse mellan Sydafrikas situation 

och hur Nigeria med sin ”Nollywood” löst sina problem.  

Jag ska även nämna boken To Change Reels: Film and film culture in South Africa 

(Balseiro & Masilela 2003), där både Jacqueline Maingard och Lucia Saks medverkar. Då 

deras respektive artiklar var de som fokuserade på den tid i sydafrikansk filmhistoria 

som jag ägnar mig åt, valde jag medvetet att inte använda mig av de övriga bidragen i 

boken., även om flera av dem var både intressanta och viktiga: i synnerhet Laura Twiggs 

artikel ”Jump the Gun: Departing from a racist/feminist nexus in postapartheid cinema” 

(Balseiro & Masilela 2003: 163-186) är väl värd en närmare läsning, och ger möjliga 

ingångar till vidare studier. Lucia Saks artikel i detta verk berör områden som helt täcks 

av hennes bok, så den fanns det ingen anledning att ta upp. Maingards artikel ”Framing 

South African National Cinema and Television” (Balseiro & Masilela 2003) har jag dock 

valt att plocka in, även om den också i grunden behandlar samma ämnen hon tar upp i 

sin bok. Anledningen är dels att hon där i första meningen hävdar att Sydafrika inte har 

någon national cinema (något jag kommer gå in närmare på), och dels för att hon lyfter 

fram en intressant dokumentärserie vid namn Ordinary People (Harriet Gavshon 1993-

1995).  

Summan av dessa verk ger, menar jag, en god förståelse för den Sydafrikanska filmen 

och ett fruktbart område för vidare studier. Materialet täcker naturligtvis inte allt som 

skrivits om sydafrikansk film, men det är både färskt (det mesta material jag tagit del av 

är från 2007 och framåt) och tillräckligt omfattande för min studie. 

3. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER –  NATIONAL CINEMA 

Mette Hjort och Scott MacKenzie tar, i inledningen till Cinema & Nation (2000), upp hur 

man sedan 80- och 90-talen i stor utsträckning sett ett skifte vad gäller teorier om 

litterära och filmiska texter. Från att behandla dem semiotiskt och psykoanalytiskt som 

biprodukter av språk, begär, ideologi och en enad, centrerad västerländsk metafysik, ser 

man sedan 80- och 90-talen kontrasterande tendenser på ett ökat intresse för det 
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specifika med kulturella, sociala och historiska kontexter inom bland annat film. 

Begrepp som ”nationalism”, ”transnationalism”, ”globalisering”, ”cosmopolitanism” och 

”postkolonialism” är några av de termer som skapat debatt, och fortsätter uppmuntra 

omvärdering (Hjort & MacKenzie 2000:1).  

Det råder dock här ingen direkt enighet i fältet som det gjorde med poststrukturalism, 

vare sig vad gäller begreppens innebörd och deras relevans inom vissa kulturella frågor. 

Ett begrepp som ”nation” splittrar många forskare inom området: medan vissa hävdar 

att postnationalitet och globalisering är framträdande egenskaper inom modern 

konstnärlig produktion, bestrider bland andra Hall och Lindholm att nationalstater 

skulle vara på snabbt försvagande. Ernest Gellner menar å sin sida att ”nations are 

constructed in a process of myth-making linked to the needs of the modern, industrial 

state” (Hjort och MacKenzie 2000:1.). Man menar att forskningen ofta varit väldigt 

begränsad i sitt omfång vad gäller relevanta teoretiska texter. Benedict Andersons 

modernistiska teori om ”imagined community” – nationen som ett inbillat samhälle med 

säkra och delade identiteter och känsla av samhörighet – ligger enligt Hjort och 

MacKenzie till grund för, och mobiliseras av, de flesta forskare i området. Målet, menar 

man, med samlingen Cinema & Nation (2000) är att placera Andersons koncept i större 

diskussioner, men också lyfta fram motstridande redogörelser (Hjort & MacKenzie 

2000:2).  

Vikten av att förstå det nationella (om något sådant finns) i en filmindustri ligger i 

förgrunden för detta arbete. Det kan sammanfattas med att det nationella i stort sett 

handlar om vår identifiering med ett land, ett folk, en kultur och, i detta fall, en 

filmkultur. Denna teoretiska översikt inleds med en genomgång av den för studien 

fundamentala debatten kring begreppet ”nation” och vad som menas med det – först i en 

ganska homogen betydelse, och sedan en bredare och mindre likriktad. Med detta får 

läsaren grund för de vidare frågeställningar som tas upp, där man väger in hur 

filmindustrin och -kulturen kan placeras i det nationella – och vidare mot det 

transnationella. Detta ska sedan förhoppningsvis skapa en bred och mångsidig bas för 

mer specifika studier (av ett land, ett område, ett folk osv), där man kan dra från de olika 

frågorna som tas upp och ställa dem mot varandra. De disparata teorier och argument 

som förs symboliserar på ett bra sätt den komplexitet och mångfald man kan ana i 

landet för min studie.  
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3.1 VAD ÄR DET NATIONELLA? VAD ÄR EN NATION? 

Varför är det viktigt att prata om och problematisera dessa begrepp över huvud taget, 

kan man fråga sig. Som min översikt kommer visa är ett så litet ord som ”nation” på intet 

sätt ett entydigt och enkelt ord att applicera och använda sig av. Det får dessutom 

betydelse och mening när man börjar väga in komplexiteten med nationell identitet i 

förhållande till både ”väletablerade” och ”stabila” nationalstater som Storbritannien och 

Frankrike, och postkoloniala stater som mitt studieområde Sydafrika (tillsammans med 

många andra afrikanska och Sydamerikanska stater).  

3.1.1 DEN INBILLADE NATIONEN 

Andrew Higson adresserar i sin artikel ”The limiting imagination of national cinema” 

(Higson 2000:63) just Andersons teorier. Enligt modellen uppmuntras de som befolkar 

en nation med stark själv-identitet att föreställa sig själva som delar av ett konsekvent 

samhälle, med rötter i den geografiska platsen och väletablerade infödda traditioner. 

Nationell identitet handlar alltså om, sett från det hållet,  upplevelsen av tillhörighet i ett 

sådant samhälle, att stöpas i dess traditioner och ritualer. Detta gäller oavsett om man 

bor inom nationens geo-politiska område (se exempelvis emigranter) – gemensam 

känsla av tillhörighet delas alltså även där folket är spritt (förskingring, även kallat 

diaspora). Susan Hayward lyfter även fram hur nationalstaten eller nationen, som både 

Anderson och Ernest Gellner definierar som ideologiskt skapad och abstrakt, framställs 

som naturlig av de makter som skapar dem (Hayward 2000: 89). Nationalism 

förtingligar kultur som något konstant och distinkt – en kultur med naturliga gränser.  

Hayward talar även om det kollektiva minnet, och den kollektiva amnesin, i relation till 

en nation och dess nationalistiska fokus på sin egen historia. Hon lyfter fram Smiths 

argument att nationalism delvis skapas ur en förståelse och ett användande av det 

förflutna, genom att gå tillbaka till, eller för den del skapa, ”nedärvda” traditioner. 

Nationen blir här en ”territorialisation” av minnet, där minnet står för det kollektiva. 

Smith lyfter även fram vikten (för en nation) av nationell amnesti – för att upprätthålla 

en nationell solidaritet och samhörighetskänsla finns en vikt i att ”getting one’s own 

history wrong” (Smith se Hayward 2000: 90), vilket Hayward exemplifierar behovet av 

nationell amnesi med Frankrike efter Tysklands ockupation. Det framgår tyvärr inte, 

men troligen syftar Hayward på debatten kring det franska motståndet – där man menar 
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att endast de tappra motståndskämparna lyfts fram i diskussion om Andra Världskriget, 

när man i själva verket även deporterade en stor mängd judar även från fransk sida, 

vilket finns att läsa om i artikeln ’Behind the French Ruling on WWII Deportations of 

Jews’ (Crumley 2009). 

 

Ernest Gellner menar även att nationell kultur är en direkt följd av utbildning, att 

kulturen utvecklas efter den statliga utbildningsapparaten (Vitali & Willemen 2006:4). 

Denna syn på kultur som utbildning (en standardisering av utbildningsväsendet är en 

standardisering av kulturen) har dock mötts av kritik: Tom Nairn talar om hur Gellner 

separerar den privata från den offentliga sfären, något som också Marxistiska historiker 

menar är en förenkling. Människans medvetande, menar man, är ”socially determined 

and, for that very reason, not reducible to an effekt of state education” (Vitali & 

Willemen 2006: 6). Frågan om nationell kultur och utbildning tas upp närmare i min 

studie av sydafrikansk filmkultur, där den får en viss relevans.  

3.1.2 ENDAST EN INBILLAD NATION? 

Ett problem med Andersons koncept om imaginära samhällen, menar Higson, kan ligga i 

hur det inte lämnar något utrymme för det instabila i det nationella. Man fokuserar ofta 

på de filmer som porträtterar nationen som just begränsad, med ett tätt sammanhållet 

och enat samhälle (Higson 2000:66). Higson menar här att kommunikativa nätverk idag 

allt oftare arbetar på en transnationell basis, och kulturella varor byts över nationella 

gränser. Ett tydligt exempel på hur det nationella och frågan om nation problematiseras 

är med Paul Willemens jämförelse mellan amerikansk svart film, och en brittisk dito. 

Han menar att den brittiska är just uppenbart brittisk, men kan samtidigt inte kallas 

nationalistisk – de är en del av det specifika brittiska, men inte av en brittisk 

nationalism. Detta förklaras med att brittisk nationalism, enligt Willemen, egentligen är 

en identifikation med ett imperium snarare än en identifikation med den brittiska 

staten. Han komplicerar frågan ytterligare: ”[...] an identification with the British state is 

in fact English nationalism, as opposed to Welsh, Cornish or Scottish nationalism, which 

relate not to a state but to nations [...]” (Willemen 2006:33). Skillnaderna mellan stat och 

nationalitet blir här tydliga, men även komplexiteten i att tala om en nation i en stat.  
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Svårigheterna med att ringa in koncepten kring ”nation” på ett övergripande sätt blir 

tydliga även när man talar om nutida post-/koloniala och aboriginska stater. I Scott 

MacKenzies artikel Mimetic nationhood lyfter han fram Eric Hobsbawn syn på det 

nationella. Han exemplifierar med Brasilien, där ordet nación innan 1884 betydde ”the 

aggregate of the inhabitants of a province, a country or a kingdom” (MacKenzie 

2000:242), något han menar passar bättre som beskrivning för nutida infödda kulturella 

formationer än de föreställningarna om nation man här i ”första världen” innehar. 

Anthony Smith poängterar även han att dagens postkoloniala nationer ofta är 

uppbyggda på kvarlämnad grund från kolonialmakterna. Detta, menar Smith, väcker 

frågor om huruvida nationen som själv-representation på det sätt som väst använder det 

över huvud taget är applicerbart på dessa postkoloniala stater. Denna hybrid av infödda 

och västeuropeiska kulturella och politiska formationer är enligt Smith alltså en form av 

omstöpning av begreppet nation (Smith se MacKenzie 2000: 242). 

Nationen, nationell identitet och nationalism tycks med andra ord å ena sidan vara 

viktiga verktyg för nationalstater att på olika sätt befästa och naturalisera 

maktförhållanden både internt och i förhållande till andra nationalstater, och å andra 

sidan vara alldeles för komplext för att kunna likställa med en stat. Det är just denna 

komplexitet som tycks genomsyra stora delar av den forskning som gjorts den senare 

tiden vad gäller vår uppfattning om nation och nationell identitet. Som Willemen 

illustrerat är det mycket svårt att likställa en stat med en nationalitet, och man bör vara 

vaksam på hur nation och angränsande begrepp naturaliseras. Denna problematisering 

är viktig för att förstå och på ett vettigt sätt kunna diskutera nationell, transnationell och 

lokal filmindustri, -produktion och -kultur, och för att kunna se hur en nationalstat 

använder sig av det nationella i byggandet av en identitet.  

3.2 NATIONAL CINEMA SOM KONCEPT OCH BEGREPP 

Så vad är national cinema, eller nationell film om man ska översätta begreppet, för 

något? Vad fyller den för funktion, och varför används eller behövs den? Kan man över 

huvud taget tala om en nationell film?  

Valentina Vitali och Paul Willemen (2006) menar att de ekonomiska enheter som utgör 

en filmindustri inte alltid varit förenat med vad vi nu kallar national cinema.  Bland 

annat skapade Meliès, Gaumont och Pathé filmer i USA vilka sedan cirkulerade 
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oskiljbara från lokala produkter. Det utländska med dem, liksom det ”amerikanska” med 

den amerikanska filmindustrin, pådyvlades publiken främst i konkurrenssyfte för att 

skjuta undan konkurrerande från den geopolitiska marknaden. Det fanns alltså en 

amerikansk filmindustri långt innan det fanns något att kalla ”amerikansk film”. Det 

senare begreppet tillkom, menar författarna, i ett försök att ena en marknad och därmed 

också skapa ett monopol på den. Detta leder också till att ordet ”national” enligt 

författaren först och främst är en ekonomisk term, och först senare får en kulturell 

betydelse (Vitali & Willemen 2006: 1-2).  

Vissa forskare, exempelvis Andrew Higson och Christopher Faulkner, har påpekat att 

alla försök att konstruera historia om en nationell filmindustri som ”’[...] coherent, 

unified, homogeneous, is to lend support to its erasure of difference and to the 

maintenance of a centrist and neo-conservative cultural politics’” (Hjort & MacKenzie 

2000: 4). Man menar att film inte bara uttrycker de stabila egenskaperna hos en 

nationell kultur, utan är bäst sedda som motstridande, både när man talar om filmtext 

specifikt och filmindustrin i stort: när man kritiskt granskar en nations film bör man inte 

bara titta på vad den explicit uttrycker, utan även vad den möjligen döljer eller 

strategiskt undertrycker. Hjort och MacKenzie lyfter här fram Vincendeau och Dyer, som 

argumenterar för att man också bör titta på den ofta förbisedda populära inhemska 

filmkulturen och inte bara på den som konst klassade produktion som oftare når 

internationell publik (Hjort & MacKenzie 2000: 4) .  

Ian Jarvie väljer i sin artikel ’National Cinema – a critical assessment’ (2000) att kritiskt 

granska behovet av en nationell filmindustri. Han fokuserar på Europa, och lyfter fram 

tre argument för en national cinema han tycker sig finna i Gellners syn på nationalism, 

att argumentera med och mot: 1. den protektionistiska (där en nation ämnar skydda sin 

ekonomiska marknad), 2. det kulturella försvaret (där icke-nationell film ses som ett 

kulturellt och nationellt hot), och 3. det nationsbyggande (där det bidrar till att bygga en 

nationell status). Han menar först och främst att immigrantländerna i Nordamerika i 

princip inte alls påkallat ett behov av en nationell filmindustri och -kultur (något man 

förhållandevis fruktbart kan ifrågasätta i ljuset av de nedanstående inläggen av Hedetoft 

och Crofts). Vidare anser Jarvie också att de vanliga argumenten för en sådan industri, 

där man ställer Hollywood mot det nationella, är svaga:  
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”That American mores [seder, författarens översättning] are 

different from those of each and every European nation is scarcely 

news. That commentators prefer their own mores scarcely 

surprising. That it would be nice for people to see their own mores 

on film does not follow from the first two points, but no one is likely 

to want to deny it.” (Jarvie 2000: 77).  

Även om Jarvie tycks mena att åtminstone det första argumentet han betraktat så att 

säga ”håller måttet” (han menar exempelvis att ett kulturellt försvar är självutplånande), 

får man uppfattningen att han är mycket skeptisk till nationell filmindustri som koncept 

(vilket framgår redan i första och andra stycket). Ett av problemen med Jarvies artikel är 

just detta fokus på vad han menar är Gellners centrala argument för en nationell film. 

Som vi sett tidigare, är Gellners idéer omstridda från flera håll på grund av sin 

begränsning och därmed möjligen svåra att ens använda för att tala för en nationell film. 

Dessutom blir det problematiskt att diskutera och argumentera för eller emot ett 

koncept med en sådan avgränsning som Europa utgör. Som vi ska se kan troligen en 

diskussion om nationell, och i förlängningen även lokal och transnationell, film göras 

mer fruktbart ur ett mindre eurocentriskt perspektiv.  

I förhållandet mellan det dominanta Hollywood och de många nationella marknaderna 

ter sig Ulf Hedetofts artikel ’Contemporary cinema: between cultural globalisation and 

national interpretation’ (Hedetoft 2000: 278-297), om samtida film i just något slags 

gränsland mellan vad han kallar kulturell globalisering och nationell tolkning, intressant. 

Hans fokus är hur nationella grindvaktare från USA, Frankrike och Danmark (han har 

använt sig av recensioner, förhandstittar och liknande artiklar) tar emot, tolkar och 

”nationaliserar” den form av samtidigt nationella och globala filmkultur Hollywood 

producerar (nationell i att den innehar och reproducerar ”amerikanska” ideal; global i 

dess förmåga att nå ut till en stor del av världen). Han menar också att, i ett citat av 

Shohat och Stam, ”’imported mass culture can also be indigenized, put to local use, given 

a local accent’” (Shohat & Stam, i Hedetoft 2000: 281). Av denna ”nationaliserande” 

process följer, menar Hedetoft, att  en nationell filmkultur omformas till en annan – 

utländsk publik applicerar å ena sidan sin egen nationella eller lokala syn, sunt-förnuft-

antaganden och världsbild på produkten, och å andra sidan sammansmälts detta med de 

Hollywood-teman och värderingar råmaterialet har: här möts två nationella kontexter, 



12 
 

och skapar  på så vis en nationell film, inramad av en transnationell bild. Detta, menar 

Hedetoft, gör begreppet national cinema flytande och icke-permanent (Hedetoft 2000: 

282).  

Ett försök att revidera och omplacera begreppet national cinema har gjorts av Stephen 

Crofts. Han väljer att dela upp dem i sju kategorier, där han ställer dem på ett eller annat 

sätt mot Hollywood: 1. Film som skiljer sig men inte tävlar mot Hollywood, utan riktar 

sig mot en specifik distinkt publik (Art Cinema av europeisk modell); 2. De som skiljer 

sig, inte tävlar men kritiserar Hollywood (så kallad Third Cinema); 3. Underhållningsfilm 

från Europa och Tredje världen som kämpar mot Hollywood; 4. Film som ignorerar 

Hollywood (exemplifieras med Indien och Hong Kong, där den inhemska industrin inte 

på samma sätt riskerar slås ut av Hollywood); 5. Engelskspråkiga länder (här 

Storbritannien, Australien och Kanada) som försökt slå ut Hollywood med samma 

metoder; 6. Statligt kontrollerad och understödd filmindustri, eller totalitär filmindustri; 

och 7. Regional eller etnisk film, som står utanför den nationella industri och 

nationalstat som innesluter dem (exempelvis Québecs filmindustri, eller Afro-

amerikansk) (Crofts 2006: 44-52).  

Att separera begreppen på detta vis, menar Crofts, gynnar ett betraktande av national 

cinema utifrån icke-Första världen-termer, något han anser viktigt då ”film scholars’ 

mental maps of world film production are often less than global.” (Crofts 2006: 53). Han 

menar att synen på olika nationella filmkulturer och -industrier påverkas av det egna 

landets relationer: en fransk forskare (han exemplifierar med George Sadoul), upplyst av 

den franska kolonialismen, vet mer om afrikansk film än om Latinamerikansk, medan en 

amerikansk forskare med grund i det amerikanska imperiet med sin omfattande 

latinamerikanska immigration har bättre koll på latinamerikansk film än om afrikansk.  

Detta, menar han, är vad som formar kanonbildning i respektive land – även när 

produktionen i Tredje världen enligt Sadoul är rikligare än Europeisk och 

Nordamerikansk (Crofts 2006: 53) 

3.3 NATIONELL, ELLER TRANSNATIONELL, FILM 

Tim Bergfelder utforskar den europeiska filmen i stort, i motsats till specifika länders 

nationella film. Dock är det just europeisk film som konstfilm, och i synnerhet den fokus 

på auteur som tycks föreligga, Bergfelder vill problematisera. Han pekar på att en film 
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gjord i Europa inte per automatik blir en del av kanon: det som gör en regissör till en av 

dessa auteurs, menar Bergfelder, “is not just their specific national identity, but their 

perceived commonality of independent artistic expression or style, and a wider 

humanistic concern, as well as creative autonomy and independence” (Bergfelder 2005: 

315). Enligt denna modell är ursprunget för filmen, Europa, av mindre betydelse - det 

som gör den “europeisk” är i det här fallet något abstrakt supranationellt, med en som 

han kallar en kvasi-etisk ram för kulturell praxis. Regionala specificiteter, populär- och 

masskulturen blir alltså utesluten ur begreppet European cinema.  

Ytterligare problematiskt är ett det Bergfelder kallar ett kulturellt och etniskt europeiskt 

fort, ett koncept som ådragit sig postkolonial kritik. Man menar att Europa, trots sin 

mångkulturella myckenhet både inom och över nationsgränser är så centrerat vid de 

västerländsk estetiska traditionerna och kulturella normerna. Ett specifikt exempel som 

belyser detta är hur den överväldigande majoriteten europeiska auteurer fortfarande är 

vita och män. Han lyfter in Deniz Göktürk och Sarita Malik, som argumenterat för en 

gettoisering i form av subgenrer där etnisk och kulturell skillnad figurerar i “endlessly 

recycled narratives of oppression and victimization” (Bergfelder 2005: 317). I kontrast 

till detta ställer Bergfelder, kanske något oväntat, Hollywood. Han menar att Hollywood 

länge erkänts mottaglig för immigration - det har rent av varit nödvändigt för den 

multikulturella kompositionen - medan migration inte alls i samma utsträckning blivit 

en naturlig del i europeiska filmindustrier.   

Detta, menar han, är inte helt olikt hur forskningsfältet inom filmstudiet ser ut. De flesta 

studier om nationell film i Europa (vilket också reflekterar den allmänna uppfattningen, 

och representationen i media) uttrycker ett kulturellt försvar och någon form av rädsla 

för globalisering, och en bild av ren och stabil nationell kultur. Bergfelder citerar Ulf 

Hannerz mindre defensiva position, som också gör ett försök att särskilja globalisering 

från transnationalism. Han menar att globalisering nämns även när begreppet självklart 

passar in:  

In themselves, many such processes and relationships obviously do 

not at all extend across the world. The term ‘transnational’ is in a 

way more humble, and often a more adequate label for phenomena 

which can be of quite variable scale and distribution, even when 
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they do share the characteristic of not being contained within a state 

(Hannerz, i Bergfelder 2005: 321). 

Bergfelders artikel är intressant inte minst för att den leder in det nationella i ett vidare 

perspektiv, både i fråga om det problematiska internt (med exkludering av lokal 

filmproduktion) och det transnationella. Hans argument rör europeisk konstfilm, men 

med övriga inlägg om vikten av att se över och mellan gränser fungerar hans 

argumentation om exkludering även på nationella filmindustrier i andra delar av 

världen. 

Inlägget om just det transnationella kontra det globala är ytterligare en poäng värd att 

lyfta fram.  Med den distinktionen, menar Nataša Durovicová i inledningen till World 

Cinemas, Transnational Perspectives, får man en term som ”acknowledges the persistent 

agency of the state, in a varying but fundamentally legitimizing relationship to the scale 

of the ’nation’” (Durovicová & Newman 2009: förord s. x). Samtidigt indikerar prefixet 

att det handlar om en ojämn och rörlig term, till skillnad från det ofta “fasta” begreppet 

national. Transnational kan, enligt dessa premisser, fungera förhållandevis bra för att 

ringa in de ofta flytande försök att förklara hur nationell film fungerar inte bara inom det 

egna landet utan, så att säga, transnationellt – något flertalet av de författare som 

figurerat i vald litteratur hävdat är av vikt för att förstå en, både historisk och nutida, 

nationell industri. 

Det transnationella är dock inte ett oproblematiskt koncept, vilket Mette Hjort belyser i 

sin artikel ’On the plurality of cinematic transnationalism’ (Hjort 2009). ”The 

transnational turn” är ett viktigt bidrag, menar hon, men termen är också så bred i sitt 

omfång att den riskerar att ”encompass phenomena that are surely more interesting for 

their differences than their similarities” (Hjort 2009.: 13). Termen blir alltså för 

allomfattande och, i och med det, likriktad: konceptuella olikheter blir utplånade istället 

för att, som Hjort menar, bli ordentligt utvecklade. Det finns alltså en vikt i att kunna 

skilja på vad som faktiskt är transnationellt och vad som inte är det, eller när man helt 

enkelt kan prata i national cinema-termer istället.  

Exempel på sätt att urskilja transnationalitet använder sig Hjort av starka och svaga 

former av transnationalitet, där den förstnämnda exemplifieras med Mehdi Charefs 

Daughter of Keltoum (2001). Detta eftersom den enligt Hjort är transnationell på flera 
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plan: det är en samproduktion mellan flera länder; regissörens identitet räknas som 

postnationellt medborgarskap (Nuhoglu Soysals uttryck, i Hjort 2009: 13); det talas flera 

språk i filmen, och; distributionen är uppbackad av Global Film Initiative. Motsatsen, den 

svaga formen, är det som, menar Hjort, skapar misstänksamhet mot begreppet bland 

kollegor och filmstuderande. Lika användbart är distinktionen av ”marked” eller 

”unmarked” transnationalism: den förra innefattar film som gör tittaren uppmärksam på 

transnationella frågor och uppmuntrar just diskussion om detta, men riktar också 

uppmärksamheten mot det transnationella i produktionen; den senare en ”ofrivillig” mix 

som misslyckas med det ovan nämnda. Strävan här är, liksom diskussionen kring 

national cinema, att visa att det transnationella är ett komplext koncept som inte bör 

användas lättsamt eller förenklat.  

3.4 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER –  EN SAMMANFATTNING 

Som man kan se är forskningen kring national cinema som koncept och begrepp 

omdebatterat och komplext. Debatten rör sig främst kring tre centrala frågor:  

1. Nationen och nationalism – funktionen dessa har för att rama in identiteter och 

tillhörigheter, både kulturellt och etniskt.  Svårigheten med att prata om en enda 

nation i en stat tycks genomsyra stora delar av fältet (Higson 2000; MacKenzie 

2000; Willemen 2006).  

2. National cinema – på frågan om det nationella följer så problematiseringen kring 

vad så den nationella kulturen kan tänkas inrymma. Higson och Faulkner talar 

om hur skrivning av en nationell film måste vara konfliktfylld, där film inte bara 

uttrycker stabila strukturer i ett land (Hjort & MacKenzie 2000: 4). Mångfalden 

diskussionen om det nationella framgår även när man talar om dess kultur, där 

bland annat Stephen Crofts visar hur konceptet national cinema kan innebära 

olika saker beroende på var i världen man väljer att titta (Crofts 2006: 44-52). 

Han delar upp begreppet i sju olika kategorier, som var och en representerar de 

olika former av nationell film han tycker sig se.  

3. Det transnationella – hur film kan spilla över de statliga och nationella gränserna. 

Tim Bergfelder visar exempelvis på hur europeisk konstfilm i själva verket har 

mycket litet med ursprunget av filmen (Europa), och mer handlar om estetiska 

ramar, gemensamma humanistiska frågor och konstnärlig självständighet 
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(Bergfelder 2005: 315). Det räcker alltså inte med att en film är gjord i Europa för 

att ingå i kanon, om den inte också passar in i denna kulturella, konstnärliga ram. 

Även Nataša Durovicová och Mette Hjort diskuterar frågan (Durovicová & 

Newman 2009; Hjort 2009). Durovicová menar att begreppet transnationell visar 

på en rörlighet som begreppet national saknar, vilket passar bra för att beskriva 

nationell film som färdas utanför landets gränser, medan Hjort visar på 

problemen med att för lättvindigt använda sig av detta begrepp på all film som 

just rör sig utanför den nationella arenan.  

Dessa frågor kommer alla behandlas i min egen studie, med störst fokus på det 

nationella som begrepp och funktion i Sydafrika, och den sydafrikanska filmen utifrån de 

diskussioner om national cinema som förts fram här.  

4. MATERIAL OCH METOD 

4.1 URVAL OCH MATERIAL 

Det material jag ämnar undersöka är den forskning jag redovisat ovan. Böckerna och 

artiklarna som ingår i materialet ger både grundläggande och djupgående insikter i den 

teoretiska jämförelse jag gör, och då studien bygger helt på jämförande analys och 

argumentation har jag valt att inte studera några specifika filmer. En snabb 

undersökning av filmerna hade naturligtvis kunnat göras, men jag valde att inte göra 

någon sådan av två anledningar. Dels var materialet (i detta fall i synnerhet de 

kortfilmer och dokumentärer jag intresserat mig för) mycket svåra att komma över då 

de antingen inte står att finna längre – flera av dem har sänts på TV i bland annat 

Storbritannien, men detta var ett bra tag sedan – eller måste beställas (för ganska 

ansenliga summor) från Sydafrikanska hemsidor. Dessutom anser jag att min 

jämförande studie i grund och botten inte kräver någon textuell analys av 

filmproduktionen i sig, eftersom studien bygger på argumentation och diskussion inom 

ett forskningsfält och inte nödvändigtvis hur specifika filmer tar upp dessa frågor.  

Den fokus jag lagt på specifika texter har jag valt att ägna kortfilm och dokumentär från 

apartheids sista tjugo år till samtida filmer av samma slag, men här endast presenterade 

(och alltså inte djupare analyserade). Anledningen till detta urval finns presenterat i 



17 
 

mina avgränsningar, men kan enkelt förklaras med att det är just detta material som 

visat sig för studien mest intressant och relevant.  

4.2 METOD 

Premissen för denna typ av studie är en argumentation mellan den teoretiska 

forskningen om national cinema som redovisats i de teoretiska utgångspunkterna, och 

hur den Sydafrikanska filmen presenteras i det material som finns under rubriken 

”Tidigare forskning”. Som formulerat i syftet innebär detta en jämförande analys 

forskningen emellan, där problematiken kring national cinema ställs mot de texterna om 

det specifika i Sydafrika. Jag kommer med andra ord basera studien på teoretisk 

jämförelse, och således inte utföra någon egen textanalys av specifika filmer. 

Anledningen till detta ligger i att jag anser att de textuella analyserna i den tidigare 

forskningen utgör tillräcklig grund för den argumentation och problematisering 

undersökningen ämnar ta tag i. Denna typ av undersökning gör sig, menar jag, mest 

givande med ett ämne som är så invecklat och omstritt som national cinema.  

4.3 METODPROBLEM 

Problematiken med denna typ av jämförande analys ett forskningsfält ligger till stor del i 

det teoretiska: det existerar naturligtvis några mer eller mindre dominerande  

uppfattningar om vad national cinema är och innebär, men som min presentation av 

materialet visar så är det på intet sätt entydigt eller självklart (vilket också studien i sig 

kommer visa). Genom att jämföra – och på så vis mäta teorier och argument mot 

varandra – gör jag själv ett ställningstagande grundat på vad jag menar är de mest  

bärande argumenten. Här finns det naturligtvis rum för andra tolkningar och 

analysresultat, vilket med tanke på mångfalden i uppfattningar torde vara både givande 

och intressant – inte i sig begränsande.  

När man ställer olika teorier och uppfattningar mot varandra tvingas forskaren själv 

göra egna ställningstaganden: vilken/vilka teorier ter sig mest fruktbara och bäst 

argumentativa för den egna studien? Har man fått med den relevanta forskningen, och 

tolkat den ”rätt”? Under den förhållandevis begränsade tid som funnits till förfogande 

för en studie av denna typ (där både textuell analys och ett större fokusområde hade 

kunnat gynna analysen) menar jag dock att de teorier, argument och olika 
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utgångspunkter som presenterats trots allt utgör en bra bredd över området – vilket gör 

att den jämförande analysen får med vad jag anser det nyaste, viktigaste och mest 

hållbara forskningsmaterial som gjorts.  

Dessutom bör man vara uppmärksam på att studien ställer argumentation om national 

cinema i stort (eller på specifika platser andra än Sydafrika) mot argumentation om 

national cinema och filmindustrin i Sydafrika specifikt. Det är då lätt att tänka sig att den 

mer specifika forskningen således bör ha en bättre uppfattning om filmindustrins och 

filmkulturens situation i landet – något jag inte försöker bestrida. Däremot medför inte 

detta att den allmänna forskningen på något vis inte kan överföras på ett land som 

Sydafrika, även om det innebär att man då ibland får göra vissa modifikationer och 

tolkningar som den ursprungliga forskaren kanske inte tänkt sig. Den sydafrikanska 

litteraturen har själv sållat och fokuserat på specifika delar av forskningen, vilket 

innebär att det ändå finns utrymme att omtolka och argumentera för och emot denna 

specifika forskning. Även här är det en tolkningsfråga, en fråga om trovärdigheten i de 

argument som läggs fram, och huruvida det går att anpassa teorierna till det specifika i 

Sydafrika. Som jag hoppas kunna visa är denna typ av jämförande analys genomförbar 

och gynnande, för forskningens bredd och då det öppnar upp för nya förståelser av ett 

lands film.  

5. RESULTATREDOVISNING 

Studien är uppdelad i fyra huvudrubriker: 

1. ”National cinema under apartheid”: här läggs grunden för studien, där den 

övergripande argumentationen presenteras. En kortare diskussion om det 

nationella förs, för att senare återkomma i den sista delen.  

2. ”Dokumentär och kortfilm för de förtryckta” – en kortare presentation av de 

dokumentärer och kortfilmer som gjordes under apartheid ges.  

3. ”National cinema efter apartheid?” – här ges en presentation av några för studien 

centrala aspekter hos den samtida sydafrikanska filmkulturen, nämligen M-Net 

New Directions, STEPS for the Future och det transnationella – med störst vikt på 

de två första.  
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4. ”Det nationellas vara eller icke vara” – här möts de ovan presenterade 

diskussioner och filmer. En argumentation förs över hur den nämnda kort- och 

dokumentärfilmskulturen studien visat upp kan vara en del i en sydafrikansk 

national cinema, och på vilket sätt detta kan spåras i historien.  

5.1 NATIONAL CINEMA UNDER APARTHEID? 

To borrow a phrase from Morley and Robinson’s essay, our 

intention as editors of the present collection has been to encourage 

a mode of thinking that understands these ’identities’ not ’one by 

one and then, subsequently (as an optional move)’ think about how 

they relate to each other, but, rather, as always and ’only constituted 

in and through their relation to one another’ (Vitali och Willemen 

2006: 13) 

I mitt försök att ringa in vad det nationella i sydafrikansk film idag kan tänkas vara, blir 

det viktigt att först förstå hur och om den över huvud taget varit nationell i historien. 

Denna tillbakablick fokuserar på den film som gjordes under apartheids sista årtionden, 

där det gjordes ett aktivt motstånd till och fördes en kritik mot det rasistiska styret de 

svarta levde under. För att göra detta fruktbart låter jag kärnan i citatet ovan genomsyra 

studien, genom att ställa den samtida forskningen kring sydafrikansk film, och då i 

synnerhet Jacqueline Maingards historiska genomgång i boken South African National 

Cinema (2007), i relation till en bredare diskussion kring nationalitet, identitet och 

national cinema. Jag börjar med att kritiskt utforska Maingards förhållningssätt till 

konceptet national cinema, för att sedan göra en (i sammanhanget) kort genomgång av 

den senare apartheid-tiden fram till demokratiseringen. Detta för att lägga grund för hur 

industrin ser ut idag och varför, vilka aktörerna är och på vilka sätt det nationella tagit 

form efter apartheid. För en genomgång av den sydafrikanska filmen innan dess – vilket 

alltså inte är fokus för denna studie – hänvisar jag till de tidiga kapitlen i Maingards 

historiska genomgång.  

5.1.1 VEMS NATION VAR DET? 

Maingard inleder artikeln “Framing South African National Cinema and Television” med 

konstaterandet att det inte finns någon nationell film i Sydafrika, även om viss film kan 
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verka, eller försöka, representera det nationella (Maingard 2003: 115). Detta utvecklar 

och förklarar hon senare i boken South African National Cinema (Maingard 2007) med 

att hon skrev dessa ord 1997 när man, med starka spår från apartheid fortfarande kvar, 

ännu inte kunde se något som talade emot detta uttalande. Ett land som styrts av vita 

kolonisatörer, och som på många sätt uteslutit en svart filmkultur, har gjort nationell 

identifikation problematisk: den majoritet de svarta utgör har förbjudits att göra film 

som representerar dem på bioduken – så att säga talar med deras egen röst – eller har 

fått utstå censur för att filmerna skulle tillåtas gå upp på biografer. Det som funnits i 

form av svart film har således varit den av regimen tillåtna, som på många sätt arbetat 

för att förstärka och naturalisera apartheidregimen och ojämlikheten mellan vit och 

svart (Maingard 2003: 125-132). Landet är dock under förändring, vilket enligt henne 

ger ett mycket annorlunda perspektiv på vad film i Sydafrika innebär nu. Förstådd på 

detta vis innefattar således en nationell film – en national cinema – endast det av staten 

sanktionerade: innan landets demokratisering var film inom ramen för det förtryckande 

och rasistiska apartheidsystemet det dominerande, och detta ingår alltså inte i vad 

Maingard kallar national cinema.  

Med andra ord har det enligt Maingard inte funnits någon nationell film i landet förrän 

nu, en syn som tycks problematisk när man ställer den mot Stephen Crofts 

kategorisering av national cinema ovan (Crofts 2006: 44-52). Följer man hans 

uppdelning låter sig även regional och etnisk film innefattas av begreppet national 

cinema – han lyfter in Marvin D’Lugo som skrivit hur katalansk film kan ses som 

nationell – även om den står utanför den nationella industri och nationalstat den finns i. 

I ett land som Spanien, med en egen spansk national cinema (se Núria Triana-Toribio 

Spanish National Cinema (2003)), innebär D’Lugos argument att landet har två separata 

nationella filmkulturer, en spansk och en katalansk, inom samma stat. Paul Willemens 

analys av den svarta brittiska filmen ger ytterligare en infallsvinkel: genom att separera 

nation från stat (i hans fall den brittiska staten från engelsk, skotsk och walesisk 

nation/alitet) får man alltså en stat där flera nationaliteter kan existera, och ha egna 

filmkulturer (Willemen 2006: 29-43). En nationell film behöver alltså inte enbart vara 

den i landet dominanta, på samma sätt som ett folk kan utgöra en nationalitet utan att 

för den skull vara majoritet. Detta resonemang kan fruktbart överföras på den anti-

apartheidfilm som gjordes under 60-, 70- och 80-talen då man började göra både 

dokumentärer och fiktion som bröt med apartheidkonventionerna. Maingard lyfter fram 
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Ngakanes Vukani/Awake! (1962) som var den första kritiska dokumentären, och inom 

fiktion kom den danska filmskaparen Henning Carlsens film Dilemma (1962) samma år. 

Dessa filmer, tillsammans med exempelvis Nana Mahomos Last Grave of Dimbaza (1974) 

och andra svarta filmer som gjordes under perioden, stod i strid med den film staten lät 

producera. Speciellt med videons intåg under 70-talet gjorde det möjligt för filmskapare 

att dokumentera de effekter apartheid förde med sig (Maingard 2007: 140).  

Med Crofts kategorisering av ”regional or national cinemas whose culture and/or 

language take their distance from the nation-states which enclose them” (Crofts 2006: 

45) bör man med andra ord även kunna inkludera den anti-apartheidfilm som gjordes 

under denna tid. Med en apartheidregim som grundades på afrikaans- och 

engelskspråkiga vita, när den större befolkningen består av olika svarta folk, är det alltså 

problematiskt att tala om ett Sydafrika i relation till en homogen nationalitet. Även med 

en stat som under tre årtionden formar filmindustrin till ett verktyg för regimen att i 

princip reproducerar apartheid på den vita duken – där det nationella så att säga 

kidnappas av de vita styrande och formas för att naturalisera de ojämlika 

maktförhållandena i landet – försvinner alltså inte nödvändigtvis en nationalitet hos de 

svarta. Ser man dessutom till det representativa i en nationell filmkultur (där den 

nationella befolkningen representeras i en filmproduktion) torde man kunna lyfta denna 

oppositionella anti-apartheidfilm till en med nationell status: då den ämnade porträttera 

de svartas syn på och liv under apartheid, i kontrast till vad staten tillät, utgör filmen 

inte bara ett motstånd till den styrande regimen, utan också en form av egen 

representation av och för de svarta som annars inte representerats av andra än de vita (i 

form av regissörer, producenter, finansiärer, distributörer m.m.). Denna representation, 

gjord för den majoritet svarta som i grunden formar andra nationaliteter än den 

styrande minoriteten, måste således ha varit en form av nationell film – även om den 

inte är den dominanta, eller förstådd i sin traditionella mening (som även inkluderar 

ekonomin bakom produktion, distribution, tillgång och mottagande) (Maingards 2007: 

125). 

Maingard adresserar dock både Crofts, Hjort och MacKenzie, och Vitali och Willemen, i 

sin diskussion om national cinema och vad detta koncept kan innebära för ett land som 

Sydafrika. Hon menar att den generella förståelsen för begreppet rör sig kring bred 

ekonomi och policy, kultur och estetik, snarare än den enligt henne nyare diskussionen 
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om det lokala och globala, regionala och transnationella. Hon ställer sig frågande till hur 

det kan hjälpa att rama in sydafrikansk film som nationell över huvud taget. Genom att 

peka på Hayward och Gittings som formulerat national cinema ”as a practice that should 

not conceal structures of power and knowledge but which should function as a mise-en-

scène of scattered and dissembling identities as well as fractured subjectivities and 

fragmented hegemonies” (Hayward och Gittings, se Maingard 2007: 14). I det 

apartheidstyrda Sydafrika gör sig denna formulering svår att applicera, menar hon, med 

tanke på användningen av ’det nationella’ i film för att visualisera både vit makt och den 

vita afrikand-nationella identiteten. Däremot får dessa ”fractured subjectivities” en 

funktion i en postapartheid-situation, där det enhetliga nationella får ge plats åt en 

vidare förståelse av nation och identitet. Hon hänvisar till Masilela och Balseiro som 

döpt sin bok till To Change Reels: Film and film culture in South Africa (2003), där hon 

menar att man lagt fokus på användandet av just ”film culture” i kontrast till ”national 

cinema”. Denna skillnad, menar hon, lämnar öppet för en diskussion om kulturell 

påverkan av en specifik film eller praxis, istället för att lägga vikt vid vad hon kallar 

diskutabla fakta om filmskaparens nationella identitet och var kapitalet kommer ifrån. 

En filmkultur i Sydafrika, istället för en Sydafrikansk nationell film, med andra ord 

(Maingard 2007: 14-15) .  

Denna distinktion är naturligtvis både viktig och intressant för hennes studie, där hon 

fokuserar på en historisk skrivning om Sydafrika och dess filmkultur, och just lyfter fram 

ett antal specifika filmer för debatt och kritisk granskning. Som jag visat är det däremot 

svårt att avfärda en term som national, även när den använts för att befästa den vita 

mannens överhet: det nationella har, som man tydligt kan se i forskningsfältet, alltid 

skapats och gjorts meningsfullt i händerna på den stat som har makten. Att låta 

begreppet förpassas till den styrande eliten eller, om man så vill, historien, är att 

förminska vikten av de nationella identiteter som lever vid sidan om, eller bakom, den 

dominanta. Denna argumentation skulle innebära att, i Willemens exempel, en 

nationalstat som Storbritannien enbart har en engelsk nationalitet, medan man i 

Skottland och Wales får klara sig med sina respektive ”film cultures”. Sydafrika må ha en 

annan historia och struktur än Storbritannien, men det finns trots det något att tala om i 

form av nationell/a identitet/er i landet, och som en följd även en national cinema – om 

än en mycket svag sådan ekonomiskt. Att begreppet är problematiskt och, som Maingard 
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menar, kan behöva omprövas, ska vi dock återkomma till längre fram (Hayward 2000; 

MacKenzie 2000; Willemen 2006). 

5.2 DOKUMENTÄR OCH KORTFILM FÖR DE FÖRTRYCKTA 

De trender och tendenser man kan se i dagens sydafrikanska filmkultur (vilka jag 

kommer gå in på närmare längre fram) har, som jag ska visa, sina föregångare under 

apartheid-perioden, och då specifikt i den dokumentära genren, och de många 

kortfilmer som gjorts (dokumentärerna och kortfilmerna var ofta de samma, 

uppdelningen jag gör här nedan ska endast ses som en pedagogisk uppdelning).  Här 

nedan följer så en kortare presentation av den dokumentär- och kortfilm som gjordes 

under apartheid. För att på ett tydligt sätt ställa den film som gjordes under apartheid i 

relation till den som görs i landet idag har jag valt att låta detta kapitel direkt följas av 

det om filmkulturen efter apartheid.  

5.2.1 DOKUMENTÄR 

Efter arbetarstrejker i början av 1970-talet, och studentuppror 1976, började anti-

apartheidfilm det under 80-talet växte sig större, bland annat med dokumentärfilmen 

som form, med filmer som FOSATU: Building Worker Unity (1981), Forward to a People’s 

Republic (1982), The Sun Will Rise (1982) och Mayfair (1984). Filmerna gjordes av en 

grupp filmskapare, där bland annat Laurence Dworkin medverkade i alla tre, och Tony 

Bensusan och Brian Tilley var delaktig i två av dem. 1985 grundade några av de 

inblandade filmskaparna Video News Services (VNS), som var uppbackat av det i exil 

placerade African National Congress (ANC, det efter 1994 styrande partiet). De VNS-

producerade filmerna som gjordes var kraftigt ideologiskt färgade, och sökte ge en röst 

åt svarta, urbana COSATU-anslutna arbetare – vilka också var publiken när de visades 

bland annat distriktsmöten och massdemonstrationer. Arbetarna och ungdomarna 

organiserade sig sedan under the Congress of South African Trade Unions (COSATU). En 

viktig faktor för spridningen och framgången för denna anti-apartheidrörelse var 

videotekniken och tillgången till den. Detta ledde till två saker: en 

dokumentärfilmsrörelse mot apartheid, och; möjligheten för ”localized community 

groups and associations to record their concerns and to publicize their views on 

apartheid” (Maingard 2007: 7).  
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VNS agerade på många sätt som en film- och videoförgrening till ANC, och de lokalt 

producerade dokumentärerna hade både höga produktionsvärden och en internationell 

koppling till det Storbritannien-baserade Afravision (efter organisationsförbudet slopats 

bytte VNS namn till just Afravision) gjorde att filmerna ofta sändes internationellt. De 

var dock inte de enda som gjorde dokumentär anti-apartheidfilm: det fristående 

filmkollektivet Free Film Makers, med en mindre inpräntad politisk agenda, gick ihop 

med The Weekly Mail (som senare blev The Mail and Guardian). Summan, Mail and 

Guardian Television, gav lovande filmmakare träning, och man producerade serien 

Ordinary People som sändes på det statligt ägda SABC mellan 1993 och 1995 med 40 

sända avsnitt (Maingard 2007: 143).  

5.2.2 KORTFILM 

Martin P Botha lyfter i artikeln ”South African short-film making from 1980 to 1995: a 

thematic exploration” (Botha 1996) upp just kortfilmen under denna tid. I början av 

1980-talet visade man dessa filmer och videos på lokala filmfestivaler, universitet, i 

kyrksalar, facklokaler och privata hem – även om de flesta av dem också censurerades. 

Ofta självfinansierade, alternativt med bidrag från progressiva organisationer, med liten 

budget producerade vita universitetsstudenter och svarta arbetare en rad filmer som 

ämnade ge dem, i Bothas ord, ”a voice and space in local films” (Botha 1996). Ämnet för 

filmerna var ofta att porträttera den verklighet majoriteten av Sydafrikaner levde i. Han 

menar att dessa kortfilmer, tillsammans med dokumentärer, community videos och 

fullängdsfilmer (han exemplifierar med Mapantsula, en film Maingard analyserar i detalj 

(Maingard 2007)), lade grunden för en ny, kritisk Sydafrikansk film (Botha 1996).  

Botha tycker sig se fyra teman för majoriteten av den kortfilm som gjordes under 

perioden: politisk frigörelse; återtagandet av historien; homosexuell frigörelse, och; 

anpassning till det nya Sydafrika. Huvudparten av dessa var dock av politisk karaktär, 

med klara anti-apartheidbudskap som exempelvis Barry Feinbergs filmer, bland andra 

Song of the Spear (1986), Any Child Is Mine (1988) och Makhalipile – The Dauntless One 

(1989), behandlade ämnen som barns lidande under apartheid och kulturens roll i det 

nationellas frigörelse. Botha påpekar hur majoriteten av de filmer som gjordes under 

IDAF (The International Defence and Aid Fund for South Africa), grundat i 

Storbritannien i syfte att främja kampen mot apartheid i landet, ofta fungerande som en 
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kampanj för frigörelsen, och alltså otvetydigt visade upp ANC:s politiska synvinkel 

(Botha 1996). Det var dock också IDAF som grundlade distributionsbyrån Afravision i 

London, något som främjade distributionen av filmerna ofantligt genom att nå ut till 

anti-apartheidgrupper internationellt. Då man ansåg att mycket av den sydafrikanska 

historien lämnats ute ur den samtida historieskrivningen, gjordes det ett antal filmer 

som porträtterade just dessa händelser. Regissörer som Ross Devenish, Yunus Ahmed 

och Lance Gewer belyste exempelvis de tvingade flyttningar av hela samhällen, 

exempelvis Kapstadens sjätte distrikt i Ahmeds Dear Grandfather Your Right Foot Is 

Missing (1984). Andra tog upp frågor om sexualitet, där Melanie Chait gjorde den första 

sydafrikanska filmen att behandla homo-frigörelse med sin Out In Africa (1989).  

5.3 NATIONAL CINEMA EFTER APARTHEID? 

Just dokumentär och kortfilm som verktyg att representera de i den officiella 

filmindustrin annars undanskuffade identiteter och nationaliteter (de svarta folken, 

homosexuella, kvinnor, förtryckta) har med andra ord skapat sig ett utrymme där de 

svartas röster kunde göra sig hörda, och där de fick möjlighet att representera sig själva 

(eller som i Mapantsulas fall, där den vita Schmitz får samma förtroende). Ett stort 

problem att nå ut med dessa till biobesökare var censuren, som både förbjöd och lät 

censurera innehållet i många filmer. En film som just Mapantsula, som Maingard pekar 

på som den mest betydande anti-apartheidfilmen innan det demokratiska valet 1994, 

fick aldrig en officiell release annat än ett fåtal visningar på the Weekly Mail Film 

Festival 1989 (Maingard, 2007: 150). Däremot fick den släppas på video med en 2-18-

års åldersgräns, vilket visade sig bli filmens starkaste forum tack vare den enorma 

spridning filmen fick. Den enkelhet videodistribution medförde skapade möjligheter för 

spridning både av de VNS-producerade dokumentärerna, kortfilmerna och annan kritisk 

film av sin tid. Man kan med andra ord tala om dokumentär, kortfilm (både fiction och 

dokumentär) och video-tekniken som både de diskuterbart viktigaste enskilda 

faktorerna för anti-apartheidfilm, men också som en slags kritisk treenighet där de 

samverkar med varandra för att skapa denna svarta Sydafrikanska representation.  

Dessa centrala delar har visat sig fortsätta in i det nya demokratiska Sydafrikas försök 

att bygga en nationell identitet och filmindustri. I kontrast till det statliga, politiskt 

färgade VNS-produktioner vi sett växa fram mot slutet av apartheid står den mer 
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ideologiskt öppna dokumentärserien Ordinary People, som enligt Maingard tillät flera 

möjliga identifikationer – något som går i linje med det nya Sydafrikas anspråk på 

enighet med mångfald (Maingard 2003: 123). Hon menar även att serien, genom sitt 

fokus på multiplicitet snarare än fasta kategorier av identitet, öppnar upp för en ny 

nationell representation i Sydafrika (Maingard 2003: 118). 1997 startades det statliga 

National Film and Video Foundation (NFVF) med målet att, delvis tillsammans med 

privata aktörer, bygga upp en filmindustri med det nya Sydafrikas tredelade fokus: 

internationellt, kontinentalt och lokalt. Kortfilm har varit en viktig del, där man sett en 

möjlighet att träna upp lovande filmmakare, och på ett finansiellt gångbart vis producera 

film som talar ur den mångfald av historier ett land som Sydafrika måste inneha. Jag ska 

gå in närmare på några sådana instanser som visat sig fruktbara och effektiva, trots de 

stora svårigheter filmindustrin i landet har att utplåna (några av vilka jag kommer 

diskutera senare), och visa på hur dessa kan vara en möjlig ingång i en ny förståelse av 

vad national cinema kan innebära och komma att betyda i Sydafrika.  

5.3.1 M-NET NEW DIRECTIONS 

Lucia Saks pekar ut M-Net, landets största privata abonnemangsgrundade broadcast 

bolag, med kontinentala sändningar till över 40 länder i Afrika, som sedan starten av 

deras lokalfilmsinitiativ New Directions 1993 visat sig vara en av de mest uthålliga och 

progressiva i byggande av en kunnig och utvecklad filmindustri i landet (Saks 2010: 74). 

Man håller en årlig tävling för icke-professionella regissörer och manusförfattare, där 

man sedan handleder vinnarna och sänder de färdiga filmerna på deras nätverk. Med 

den räckvidd nätverket har når filmskaparna ut inte bara lokalt utan även till större 

delen av kontinenten. Både Maingard och Saks lyfter kortfilmsformatet, och New 

Directions i synnerhet, som blivit ett fruktsamt alternativ till den betydligt dyrare och 

resultat-styrda biograffilmen (Maingard 2007; Saks 2010).  

Då kortfilm under apartheid ofta fokuserade på politisk aktivitet och förtryck – och en 

vilja att representera de förtrycktas verkligheter – kan man se både ett skifte och en 

fortsättning på den tidens kortfilm i M-Nets satsningar. Med en ny generation 

filmskapare kommer också nya villkor och utmaningar, där man både handskas med 

minnet av, och fortsättningen på, livet under apartheid som ett enat svart folk, och 

försöker (åter)bygga personliga och varierade identiteter och liv. Dumisani Phakahti, en 
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Soweto-född regissör och resultat av M-Net New Directions, har regisserat ett antal 

kortfilmer, både dokumentära och fiction, som på ett bra vis fångar detta kollektiva 

minne och strävan att finna individualitet i dagens Sydafrika.  I en av hans kortfilmer, 

Waiting For Valdez (2002), skriven av Teddy Mattera (en annan produkt av M-Nets 

program) får vi följa den unge Sharky i ett 1970-talets Sydafrika, och ta del av hans 

erfarenheter av livet med sin mormor, skolan och vänner. Genom konversationer med 

Sharkys vänner och mormodern får vi ta del av Matteras egen självbiografiska 

upplevelse och tankar om identitet under den tiden (Maingard 2007: 158). Genom 

mormodern målas dock en mer komplex och mångfacetterad bild av de svartas identitet 

upp än den man kunde se i de VNS-producerade filmerna: hon visar Sharky bilder på sin 

vita far, något som på ett enkelt vis ringar in det Saks pratar om när hon hävdar att 

”[t]he South African nation is a celebration of diversity after a century of brutal and 

racist control” (Saks 2010: 6). Det komplexa med en Sydafrikansk nationalitet förstärks, 

och man kan ana en mer sökande strävan i filmen än den kamp-retorik anti-

apartheidfilmen förde sig med. Även Ntshaveni Wa Luruli, som gjort bland annat den 

prisbelönta Chicken Bizniz – The Whole Story (1998) och The Wooden Camera (2003) 

började sin karriär genom New Directions: Chicken Bizniz, utan tilläggstiteln, var från 

början en kortfilm som M-Net lät producera. Likaså är Bhekizizwe Peterson, 

manusförfattare till den hyllade filmen Zulu Love Letter, en produkt av detta direktiv, 

med sin kortfilm The Children and I (Kennet Kaplan 1993).  

5.3.2 STEPS FOR THE FUTURE, OCH KAMPEN MOT HIV/AIDS 

När Nelson Mandelas efterträdare Thabo Mbeki gick ut med åsikten att HIV inte 

orsakade AIDS var det många som reagerade. Han såg sig ha lärt sig något av historien, 

och att inte lita på vad västvärlden lär ut var en av dem. Han menade att den sjukdom 

man hade i Afrika (och specifikt i Sydafrika) var annorlunda än de i väst, och därmed 

måste man (i landet) hitta en egen vetenskaplig lösning på den. Att detta kan, enligt 

Saks, ha varit en politisk ståndpunkt: genom att förneka kopplingen HIV-AIDS avledde 

han uppmärksamheten från frågan om huruvida staten skulle betala för de mediciner 

(antiretrovirala) som behövdes för att bekämpa HIV. Saks pekar också på det faktum att 

om Mbeki kunde hitta en orsak i fattigdomen snarare än virus, så visade han också att 

felet låg i neokolonialism och apartheid. Denna ståndpunkt fick många forna anti-

apartheidkämpar – som hållit partiet ANC närmast hjärtat – att höja sina röster mot 
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denna förnekelse. Genom att svara mot statens motvilja att adressera de verkliga 

problemen, skapade man ett nytt offentligt forum, en ny offentlighet (Saks 2010: 133-

137).  

På grund av, och tack vare, denna debatt skapades det många filmer som tog upp just 

HIV/AIDS och dess verkningar, inte minst i en stor mängd dokumentärer under 

projektet STEPS for the Future: Simon and I (Beverly Palesa Ditsie & Nicky Newman 

2002) ger en historieberättelse om två personers – båda svarta och homosexuella, en 

med AIDS – kamp för homosexuella fri- och rättigheter; A Miner’s Tale (Nic Hofmeyr och 

Gabriel Mondlane 2001) om de migrerande arbetarna och rollen det spelar i spridningen 

av AIDS, och; Night Stop (Licinio Azevedo 2002), inspelad mestadels nattetid, och följer 

ett antal prostituerade och relationen till de många manliga lastbilschaufförer de tar 

hand om (ännu en stor faktor i spridningen av sjukdomen). En dokumentär gjord för 

STEPS är också It’s My Life från 2001, av filmaren Brian Tilley – en av personerna bakom 

flera av de ovan diskuterade VNS-producerade antiapartheidfilmerna, och även 

Dumisani Phakathi har gjort film för STEPS med bland annat Wa n Wina (Sincerly Yours) 

(2001), en dokumentär i tre delar om om livet med och runt HIV/AIDS i hans gamla 

hemtrakter i Soweto.  

5.3.3 DET TRANSNATIONELLA SYDAFRIKA 

Målet med denna studie är att försöka finna det nationella i den Sydafrikanska filmen, 

både under och efter apartheid. Att utforska ett så komplext ämne som det 

transnationella alltför ingående skulle både kräva och förtjäna en helt egen studie. Det 

kan dock ändå vara värt att lyfta in Durovicuvás formulering och användning av termen, 

nämligen genom att utforska, om än lite kort, hur detta nationella fungerar utanför det 

egna landet.  

Lucia Saks pekar ut som  hon ser två viktiga egenskaper hos afrikanska filmskapare 

(Saks 2010: 81-82). Det första är att nå ut till en transnationell publik. Som jag går in på 

längre fram så är det svårt för sydafrikanska filmer att nå en publik nationellt, hur hyllad 

filmen än är internationellt, så denna strävan att nå en publik utanför landets gränser 

blir naturlig för filmskapare om de vill få ut sin film. Detta, menar Saks, görs bland annat 

genom att göra mer publikorienterad film, arbeta med mer mainstream genres och 

använda liknande strategier som Hollywood vad gäller identifikation. Detta kan man se 
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bara genom att titta på vilken typ av sydafrikansk film som exporteras, och vilken som 

säljer bäst på hemmaplan: dramafilmer som Drum (Zola Maseko 2004) och Tsotsi (Gavin 

Hood 2005) har fått ett internationellt erkännande, medan de i hemlandet mest 

inkomstbringande filmerna varit tre slapstick-komedier – Mr. Bones (Gray Hofmeyr  

2001), Mama Jack (Hofmeyr 2005) och Mr. Bones 2: Return from the Past (Hofmeyr  

2007) (Saks 2010: 8). Den andra punkten hon tar upp är filmskaparnas syn på sig själv 

som transnationella snarare än nationella. Många av de regissörer och screenwriters  

som gör sydafrikansk film idag – däribland Gaston Kaboré, Ramadan Suleman och Zola 

Maseko – har tagit antingen akademisk examen, eller studerat på prestigefyllda 

filmskolor i väst. Genom att inte sluta sig i det egna landet kan, menar Saks, dessa 

filmskapare bygga relationer och nätverk på egen hand med andra filmkulturer utan 

några band till geografi, nation eller ras.  

En plattform där det transnationella lyser som starkast är på filmfestivaler. Här finns 

stora möjligheter för ett land som Sydafrika att knyta kontakter och visa upp sin industri 

och kultur som en bra samarbetspartner för samproduktioner. På Cannes 2008 hade den 

sydafrikanska delegationen parollen ”South Africa: Your co-production partner of 

choice”, detta utan att landet hade några specifika filmer representerade på festivalen 

(Saks 2010: 75-76). På samma sätt som enskilda filmskapare arbetar utanför nationens 

gränser för att få finansiering, distributionsmöjligheter och produktionspartners, gör 

alltså landets officiella delegation det på festivaler runt om i världen.  

5.4 DET NATIONELLAS VARA ELLER ICKE VARA 

Här nedan följer den diskussion och argumentation som följer på presentationen av de 

filmkulturer och trender studien lyft fram under föregående rubriker. 

5.4.1 FILM UTANFÖR RAMARNA? 

Susan Maingards påstående att Sydafrika inte haft någon national cinema fram tills 

möjligen idag är på intet sätt helt felaktigt. Som Vitali och Willemen pekade på var 

begreppet national cinema från början uteslutande ett ekonomiskt drivmedel för att 

bedriva konkurrens, och i förlängningen skapa ett monopol ”på hemmaplan”. Ser man 

till den dominans Hollywood har på många nationella marknader, och vilka olika 

nationella filmindustrier det finns (se Crofts kategorisering), blir det uppenbart att det 
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nationella i en national cinema på många sätt beror på den vikt, de lagar och de 

ekonomiska resurser en nationalstat lägger på den nationella filmproduktionen.  

Ur den aspekten kan det både historiskt och nu vara problematiskt att placera in 

sydafrikansk film under paraplyet national cinema. Både Lucia Saks studie av film i 

Sydafrika efter apartheid, och Maingards historiska genomgång, tycks antyda att en 

national cinema kräver officiella infrastrukturer som lyfter fram ett lands hela 

befolknings röster i en filmindustri – något som saknats dels under de förtryckande 

lagar och regler man hade under apartheid, men också idag när landet upplever svåra 

kriser med fattigdom och HIV/AIDS, fortsatt segregation och ojämlikhet bland de som 

har och de som inte har. Saks i synnerhet lägger stor vikt vid den statliga infrastrukturen 

för en filmindustri, något hon menar Sydafrika inte haft. Hon menar att de forskare som 

skrivit de bästa studierna om national cinema har haft just nationella filmindustrier som 

utgångspunkt där ”significant amounts of state infrastrukture were devoted to the 

cinema, which in turn produced a set of narrative forms and stylistic strategies reflecting 

and articulating the nation under a particular description” (Saks 2010: 5). Här, menar 

hon, faller Sydafrika utanför ramen för konceptet på grund av bristen på både den 

infrastruktur och stilistiska strategi hon menar andra nationella filmindustrier har.  

Det Saks tycks missa är dock just dessa narrativa former och strategier som faktiskt 

både funnits och fortsätter finnas i den sydafrikanska filmen idag. Som vi sett har den 

dokumentära genren visat sig vara både gångbar och en genre många sydafrikaner 

väljer att göra film i. Det faktum att landet befunnit sig under ett kolonialt förtryck ger 

det dokumentära en tydlig betydelse – det fanns många sidor av samhället och livet man 

ansåg undanhölls i den film regimen tillät de svarta att se. Maingard pekar ut de 

subventionerade filmer man producerade ”för svarta”, som i själva verket alltid var 

gjorda av vita regissörer, och ofta naturaliserade apartheidregimen och rasskillnader 

(Maingard 2007: 125-138). Här fick dokumentären en viktig roll, inte minst för de 

många arbetarna under FOSACU, som ett medel att representera de svarta som de själva 

såg sig, och att dokumentera de många problem apartheid förde med sig. Man använde 

sig av kortfilmsformatet då det var billigt att producera sådana, och man distribuerade 

dessa på video och, när man kunde, på TV.  

Att förminska denna anti-apartheidfilm till att endast vara just anti-apartheidfilm är, 

menar jag, att missa en viktig poäng med den komplexitet det nationella medför. Higson 
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och Anderssons idé om nationen som ett ”inbillat samhälle”, där folk uppmuntras dela 

en nationell identitet mellan varandra oavsett de statliga gränserna, innefattar ju även 

de nationer som lever inom staten Sydafrikas gränser men samtidigt utanför den nation 

apartheidregimen pådyvlade – där de vita Afrikaanstalande medborgarna snarare är de 

nationella invånarna (Higson 2000). Ser man till Haywards och Smiths tankar om det 

kollektiva minnet, blir bilden av Sydafrika som en nation ytterligare begränsad. Bara sett 

till apartheidtiden är det omöjligt att tänka sig att de svarta delade samma nationella 

minnen som de vita – snarare hade man något som kan liknas vid en gemensam svart 

nation (även om den byggde på ett stort antal olika folk) som delade erfarenheter och 

upplevelser, både i vardagen och i de dokumentärfilmer som gjordes utanför statens 

ramar. Här kan man med andra ord tala om en nationell film, med en narrativ och 

stilistisk strategi, som representerade och reflekterade nationen, även om den statliga 

infrastrukturen saknades för att stödja det.  

Detta kan man på många sätt se även i dagens Sydafrika, där många av de dokumentära 

filmerna fortfarande tar upp svartas upplevelser av livet i Sydafrika, och där kortfilmen 

fortfarande visar sig vara ett format med livskraft där biofilmen haft det svårare. 

Exempel som Ordinary People, M-Nets satsningar på TV och STEPS dokumentärer ger en 

fingervisning om en fortsättning på en redan aktiv struktur. Man kan med andra ord se 

en förhållandevis enhetlig rörelse (om man vill kalla det så), om inte alla gånger statligt 

uppbackad så åtminstone med en kulturell förgrund: både svarta och vita skapar film i 

ett försök att representera det sydafrikanska, och på många sätt gör de det under samma 

former och med samma metoder, även om budskapen kan variera. Denna film är ofta ett 

svar på, och ett ifrågasättande av, den problematiska vardagen och de svårigheter man 

tycker sig se – vilket går hand i hand med  det Higson och Faulkner talar om när de 

menar att nationell film bäst ska ses som konfliktfylld, att film inte bara uttrycker det 

stabila i en nation (Hjort & MacKenzie 2000: 4). Detta gäller både filmtexten specifikt, 

och filmindustrin i stort. Det finns alltså en poäng att tala om det nationella i en 

filmkultur och dess förmågor utanför det institutionella, och inte enbart låta nationen 

innefattas i ekonomiska och strukturella termer.   
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5.4.2 FILM UTAN BIOBESÖKARE? 

Ytterligare en svårighet Saks tar upp är antalet biobesökare, och tillgängligheten med 

biografer i mindre orter och på landsbygden (där majoriteten av de svarta, som i sin tur 

är majoritet i landet, bor) – i synnerhet när det kommer till lokalt producerad film. En 

hyllad film som Chicken Bizniz, som vunnit priser på festivaler i Milan, Montreal och 

FESPACO, hade bara setts av 800 personer i Sydafrika (Saks 2010: 60). Maingard 

beskriver filmen som en av de första filmerna efter aparthaid som ”one of the early post-

apartheid films focusing on black township characters, telling township stories, without 

an especially elaborated concern with apartheid and its” (Maingard 2007: 159). Man kan 

då diskutera hur pass effektiv den som biofilm är i egenskap av självrepresentation av 

de egna folken, när den knappt sågs av någon i det egna landet – och där sannolikt de 

flesta som gjorde det bodde inne i städer som Kapstadens eller Johannesburgs 

stadskärnor där biografer finns och en kultur att gå på bio redan är instiftat sedan länge. 

92 % av den film som visas på biografer i Sydafrika är amerikansk Hollywood 

mainstreamfilm genom kontrakt mellan distributörer och biografägare. De övriga 8 % 

slåss om av europeisk film, independent och konstfilm från resten av världen, liksom 

lokal film. Det är inte svårt att se den inhemska biofilmen som lidande i en situation som 

denna. Saks frågar sig om den lokalt producerade filmen lider på grund av att, som 

producenten och Videovisions chef Anant Singh hävdar, sydafrikansk biopublik har 

”grown up on American tastes” (Singh, i Saks 2010: 58). Alternativt menar hon att det 

kan ha att göra med antingen restriktioner i distribution och visning (där det lokala inte 

får samma visningsmöjligheter eller sprids lika mycket som annan film), eller om det 

helt enkelt är en fråga om innehållet i filmerna.  

Det något motsägelsefulla i detta är dock situationen man ser i TV-produktioner i landet. 

TV, ett medium som till sin struktur är mer internationell än vad biografen är (med sina 

omfattande sändningsmöjligheter och spridning), har nämligen visat sig vara en mycket 

framgångsrik plattform för lokalt producerat material. Sydafrikanska såpor har 

exempelvis fått en stor tittarskara jämfört med de amerikanska motsvarigheterna. M-

Net, med sitt omfång över hela kontinenten och en gratis ”open window” varje dag, tycks 

kunna vara ett alternativ som utforskas i väldigt liten utsträckning av i synnerhet 

Maingard. Här kan det vara läge att gå tillbaka till diskussionen om det fruktbara i ett 

begrepp som national cinema. Med de uppenbara likheterna som tycks finnas mellan 
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anti-apartheidfilmen från de sista årtiondena innan demokratiseringen, och den (ofta) 

dokumentära kortfilm som tycks fått fotfäste hos ett stort antal filmskapare och 

producenter, tycker jag mig kunna se en viss nationalitet i filmkulturen i landet, även om 

den inte var statligt sanktionerad under apartheidtiden. Med fokus på det kulturella kan 

man med stöd i litteraturen alltså ändå tala om en nationell film.  

Det svåra i begreppet är, som jag ser det, snarare när man okritiskt låter ”cinema”-delen 

av konceptet stå som en självklarhet i en diskussion om en filmkultur och 

filmrepresentation. Maingard hävdar att TV var och är en relativt otillgänglig lyx för 

många hushåll (Maingard 2007: 151), medan Saks menar att 48 % av hushållen har en 

eller fler TV-apparater, och att TV når 80-90% av befolkningen ”any given week” (Saks 

2010: 59). Astrid Treffry-Goatley visar, med siffror tagna från Finscope från 2008, att 

85% av hushållen i Sydafrika har TV-apparat (Treffry-Goatley 2010: 50). Saks 

uppmärksammar att studier som mäter biobesök runt om i världen visar på sjunkande 

siffror överlag, vilket antyder att det (åtminstone i dessa fall) kan handla om ändringar i 

livstil och beteende, snarare än enbart en bristfällig filmindustri i landet. Med den stabila 

ställning lokal TV tycks ha, är det dock inte svårt att se en möjlig väg för den nationella 

film exempelvis M-Net och STEPS producerar, och ett sätt få industrin att växa genom att 

skifta fokus från biografen. Treffry-Goatley pekar även på den mycket framgångsrika 

nigerianska filmindustrin, det så kallade ”Nollywood”, där man arbetar med väldigt låg 

budget tack vare digitala tekniker, och släpper filmerna direkt på DVD med den lokala 

marknaden som mål. Enligt samma källa hon använt finns det DVD-spelare hos 62 % av 

hushållen, vilket med andra ord skulle innebära en enorm möjlighet att sprida den 

lokala filmen. Hon lyfter fram två exempel på filmskapare som redan arbetar efter dessa 

principer: en grupp från det förhållandevis avlägsna Vendaland, där man använder sig 

av digital teknik för att producera och distribuera lågbudget-filmer till de egna 

samhällena, samt Joziewood Films, ett företag startat av de tre filmskaparna Batana 

Vundla, Charlie Vundla och Ziggy Hofmeyr i Johannesburg, vilka jobbar efter just 

Nollywood-modellen. Ett framtida alternativ till finns, menar hon, i form av film 

distribuerade via internet och för mobiltelefoner, men trots att mobiltelefonen är en 

förhållandevis vanlig tillgång är det än så länge få som innehar en som kan spela upp 

video (Treffry-Goatley 2010: 51-53). 
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5.4.3 NATIONAL FILM, ISTÄLLET FÖR NATIONAL CINEMA 

Med aktörer som M-Net, som distribuerar film på TV över majoriteten av Afrika, och 

STEPS som släpper flertalet av sina filmer på DVD och VHS (STEPS, 2010), finns det 

alltså en möjlig alternativ ingång till att förstå national cinema i Sydafrika. Att utesluta 

film på TV och DVD/VHS, både historiskt och idag, på grund av att den filmen inte 

fokuserar på biografen – cinema – gör det naturligtvis svårt att över huvud taget tala om 

en national cinema i Sydafrika – som både Saks och Maingard påpekar. Om man däremot 

vidgar begreppet till att tala om en national film snarare än cinema – där national, som 

jag visat, inte behöver inneslutas i rent ekonomiska och politiska förståelser utan förstås 

i ett vidare kulturellt perspektiv – och på så vis får med den film som distribueras på 

andra sätt än på lokala biografer (en institution som uppenbarligen har en svag ställning 

i landet idag), blir det nya begreppet både fruktbart och lyckas ringa in en existerande 

filmkultur med rötter i anti-apartheidfilm som annars riskerar förminskas till 

enskildheter och en smalare ”counter-cinema”. Med den bakgrund och verklighet 

Sydafrika lever under är denna typ av film en stor del av den sydafrikanska filmkulturen, 

kanske till och med den viktigaste och mest centrala.  

6. SLUTSATSER 

Som vi har sett är konceptet national cinema – vare sig man fokuserar på det nationella 

eller det biografiska i begreppet – ett svårgripbart ämne som gärna låter sig omformas 

och omdebatteras beroende på hur man applicerar och tolkar det. Lucia Saks väljer till 

och med att distansera sig något från ämnet genom att formulera de (som hon ser det) 

svårigheter konceptet har att formuleras på en filmindustri (eller brist därpå) som den 

Sydafrikanska. Även Jacqueline Maingard ställer sig skeptisk till att landet skulle haft en 

egen nationell film innan möjligen idag, där hon ser bland annat den samtida kortfilmen 

som ett steg i vad hon menar är rätt riktning. Båda deras respektive studier fokuserar 

stort på representationen av de svartas upplevelser och liv på film sett ur ett 

institutionellt perspektiv: man låter apartheidregimens orättvisor och den samtida 

statens svårigheter att skapa en (ekonomiskt och svart representativt) fungerande 

filmindustri stå som argument för att Sydafrika skulle sakna något att kalla en national 

cinema.  
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Detta sätt att formulera national cinema är dock, som jag visat, något förenklat och i sig 

problematiskt: att låta de institutionella delarna av national cinema ensamt 

representera begreppet innebär att man förringar den kulturella aspekt flera av 

forskarna i fältet pekar på som minst lika central för en nationalitet och en nationell film, 

nämligen de kulturer och identiteter som lever vid sidan om den ekonomiskt eller makt-

dominanta. I strävan att ringa in den Sydafrikanska filmen tycks Saks och Maingard i viss 

mån tappat bort komplexiteten i begreppet ”national”, vilket jag visat genom att ställa 

deras forskning mot bland annat Crofts och Higsons studier. Crofts i synnerhet har med 

sin uppdelning och kategorisering av national cinema låtit regional film vara en form av 

nationell film, och det är i stor utsträckning denna regionalitet som på många sätt ringar 

in Sydafrikas mångfald och splittring – ett land med 11 officiella språk, en mängd olika 

folk med olika seder, med olika erfarenheter och upplevelser från apartheid och nu 

HIV/AIDS är inte en brist på en nationalitet, utan snarare en mängd nationaliteter med 

en gemensam strävan och vilja att representeras. Att kräva av national cinema att 

representera ett enda folk i ett land – en nationalitet – skulle innebära att det inte i något 

land kan finnas en nationell film.  

Som bland annat Crofts visat så finns det alltid olika nationaliteter och folk, olika 

intressen och erfarenheter, tillräckliga för att försvåra en enkel kategorisering av det 

nationella. Däremot kan man, som jag visat, i Sydafrika tydligt se specifika former och 

format i filmskapandet som varit fruktbara och uthålliga från apartheid och framåt. 

Kortfilm och dokumentärer i synnerhet har varit och blivit folkets språk, där Sydafrika 

som mångfacetterad stat representerats inte som ett enat land med ett enat folk, utan 

som just splittrat och varierat men med uppenbara gemensamma metoder att nå ut. Det 

nationella blir här inte nationaliteterna i sig, utan sättet på vilka dessa många 

nationaliteter försöker skapa sig en plats i en stat som annars ännu inte lyckats skapa 

denna (i mer traditionell mening) nationella film Saks och Maingard tycks tala om.  Det 

filmspråk man valt att använda, kort- och dokumentärfilm, blir det enande språket som 

bildar det nationella när de talade språken och nationaliteterna inte kan vara det.  

Syftet med denna studie var att jämföra anti-apartheidfilmkultur under de sista 20 åren 

av apartheid med den samtida filmkulturen, och på så vis försöka se samband och 

kopplingar perioderna emellan. Genom att ställa den övergripande forskningen kring 

national cinema mot den specifika forskningen om Sydafrikansk film hoppades jag sedan 
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kunna utröna huruvida Sydafrika hade haft, och nu har, något som kan kallas en national 

cinema. Som vi sett har jag, med stöd i bland andra Botha (1996) och Treffry-Goatley 

(2010), kunnat visa på en filmkultur som bygger på kortfilm och dokumentärer i 

synnerhet – en kultur som i stor utsträckning varit svart både i fråga om representation, 

produktion och distribution – och som på ett övertygande sätt kan kallas national 

cinema i sin utformning. Den filmkultur som växte fram under apartheid med kort- och 

dokumentärfilm har visat sig ha fortsatt fotfäste hos de svarta sydafrikaner som jobbar 

med den idag. På samma sätt som man idag använder denna film för att ta upp frågor 

som HIV/AIDS och fattigdom, använde man under apartheid kort- och dokumentärfilm 

för att sprida kunskap och väcka frågor hos den svarta populationen. Den filmkultur som 

Maingard och Saks pekar ut i dagens Sydafrika som en möjlig national cinema, slog med 

andra ord rot redan under apartheid, och lade grund för ett svart, nationellt uttryck. 

Genom att koppla den samtida filmen till sina rötter under apartheid blir det alltså 

tydligt att en national cinema funnits redan under denna period.  

Breddar man dessutom begreppet national cinema till att innefatta film snarare än bara 

cinema får man ett än starkare argument för att landets filmproduktion är och har varit 

en nationell sådan. Då stora delar av den filmproduktion som de svarta tog del av under 

apartheids sista tjugo år distribuerades på video är det svårt att förbise den enbart på 

grund av att den inte visats på biografer. Dessutom innebär denna breddning en större 

förståelse för och beskrivning av den filmproduktion och distribution som finns i 

Sydafrika idag, med sin fokus på TV och DVD-distribution. Under de förhållanden svarta 

tagit, och tar, del av film på video, DVD och TV, som talar deras språk, och som talar till 

och för dem på ett sätt som den vita biograffilmen inte kunnat eller försökt göra, skulle 

det vara problematiskt att utelämna den när man försöker ringa in en sydafrikansk 

national cinema. Man kan, menar jag, med andra ord fruktbart tala om en national 

cinema i Sydafrika, även om den kan tyckas ha mer likheter med den nigerianska 

filmkulturen än, till exempel, den franska eller brittiska.  

Så, är frågan om Sydafrikansk film och national cinema definitivt löst nu, kan man fråga 

sig? Som jag tagit upp tidigare finns det många olika ingångar i en filmkultur så ny och 

med en så intressant historia som den sydafrikanska, vilket medger en mängd olika 

studier. Dock är national cinema, som vi sett, även det ett komplicerat och omfattande 

område, med rum för olika tolkningar och tillämpningar. Jag har i min studie letat efter 
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och, menar jag, funnit en möjlig ingång i en Sydafrikansk national cinema, och man kan 

tänka sig att en ingående textanalys av de filmer jag nämnt kan ge en större inblick i 

denna filmkultur som just nationell. Däremot går det, som den stora spridd forskningen 

visar, mycket väl att tänka sig andra sätt att tolka materialet utifrån alternativa 

positioner och synsätt, i synnerhet vad gäller hur man förstår vad det nationella som 

koncept innebär.  

7. SAMMANFATTNING 

Intresset för afrikansk film i allmänhet, och sydafrikansk film i synnerhet, föddes med 

insikten av att väldigt litet forskning gjorts om dessa filmkulturer. Det förhållandevis 

nya forskningsfältet kring national cinema gav också studien en möjlighet att 

omformulera begreppet och användandet av det på den sydafrikanska filmkulturen.  

Målet med studien har varit att undersöka sydafrikanska filmkulturen under de sista 

tjugo åren av apartheid, med den samtida filmen i landet idag. Studien ställde den 

specifika forskningen om sydafrikansk film mot den övergripande om national cinema i 

stort. Jacqueline Maingard (2007) menade att Sydafrika inte hade haft någon national 

cinema tidigare, och Lucia Saks (2010) formulerade de problem hon såg med att tala om 

en sydafrikansk national cinema. Den teoretisering kring national cinema som lyftes 

fram i uppsatsen var bland annat Stephen Crofts (2006) och Andrew Higson (2000). 

Crofts indelning och kategorisering av olika former av national cinema visade sig ge en 

möjlig ingång för den sydafrikanska filmen att vara national cinema.  

Genom att utforska den svarta anti-apartheidfilm som gjordes mellan 1974-1994 kunde 

man se en svart filmkultur som byggde på motstånd och distribution via video då man 

inte tilläts visa filmerna på biograferna. Denna filmkultur har visat sig leva vidare, 

genom bland annat satsningar som M-Net New Directions och STEPS for the Future, som 

producerar och distribuerar film för och av svarta på video, DVD och TV. Studien har 

visat på en klar koppling mellan den film som Maingard pekat ut som en början på en 

samtida national cinema, och den som gjordes under apartheid. Genom att koppla denna 

filmkultur till Crofts kategorisering, och den debatt om det nationella som tagits upp, har 

jag kunnat visa på en filmkultur i Sydafrika som både är och har varit en national cinema 

för de svarta i landet. Jag har också föreslagit en överprövning av begreppet national 

cinema, för att inkludera film som inte bara visas på biografer utan även den film som 
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distribueras på video, DVD och TV. Med en sådan omdefinition kan, har jag visat, den 

svarta kort- och dokumentärfilm som gjordes under apartheid och som görs idag 

innefattas i en svart sydafrikansk national cinema.  
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