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Förord 

Jag vill observera mig för att användningen av vissa begrepp som exempelvis ras, svart, 

mulatt och indian inte är några begrepp som jag använder mig av i mitt vardagliga språk men 

då min teori, den postkoloniala teorin, har sitt ursprung i det engelska språket, där sådana ord 

förekommer i en mer frekvent grad, så väljer jag att använda mig av de ord som ingår i denna 

teori. Jag anser att ett översättande av dessa ord till förmildrade svenska begrepp kan bli 

missvisande för min kommande studie då jag har märkt att det är en fördel för mig att 

använda mig av de begrepp som ingår i teorin. 

Den postkoloniala teorin kan lätt framställas som rasistisk på grund av dess ordval men det 

beror som sagt på att vissa av dessa ord används oftare i andra språk än i svenskan så att göra 

ett aktivt val att inte använda mig av dessa begrepp blir enligt mig en form av ett icke-bruk av 

historien. 
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1. Inledning 

I min uppsats kommer jag att göra en postkolonial diskursanalys där det kommer att 

analyseras hur Dagens Nyheter väljer att skildra turism i länderna Haiti och Dominikanska 

Republiken under åren 1993-2018. På förhand så är det värt att nämna att alla tidningsartiklar 

som analyserats inte är turismartiklar men de har alla ett värde då de utgår ifrån personer som 

är eller har varit på plats i något av länderna.  

Analysen kommer att göras med hjälp av att titta på liknande aspekter i föregående studier, 

exempelvis Michael Johanssons studie Haitis hopp – En postkolonialt teoretisk diskursanalys 

av den mediala berättelsen om jordbävningen i Haiti. Det Johansson har gjort är att titta på 

två svenska tidningars nyhetsrapportering av Haiti under tiden efter som jordbävningen år 

2010 ägde rum och utifrån den postkoloniala teorin så kom han fram till att tidningarna skrev 

utifrån ett eurocentriskt perspektiv där haitierna beskrevs som annorlunda samt studien visade 

på en västerländsk överordning och en haitisk underordning1.   

I Latinamerika ligger det en ö vid namn Hispaniola som i dag består av två nationer, nämligen 

Haiti och Dominikanska Republiken. Vad för studier som i hög grad har gjorts, i relation 

mellan de båda länderna, är hur ländernas olika kolonialvälden styrde länderna genom att 

exempelvis införa olika styrelseskick som gav betydelse för ländernas framtida historia2`3.  

Vad för studie som däremot inte har gjorts i lika stor utsträckning är en analys av 

Västvärldens medier kopplade till mer underutvecklade länder, om det syns olika typer av 

postkoloniala mönster i denna rapportering. Den postkoloniala teorin handlar kort 

sammanfattat om att man idag kan se spår av dåtidens epok, kolonialism, genom ett tydligt 

maktmönster och ett Vi och De-tänk.  

Varför denna studie är viktig att göra är för att genom att titta på rapporteringen från två olika 

länder, men ändå så pass lika, så är förhoppningen att man får reda på varför medier kan 

skildra olika länder på olika vis. Det kan även vara viktigt för att jag anser att vi i Sverige är 

präglade av västerländska medier, som jag inte heller anser skildrar nyheter på ett 

värderingsfritt sätt, och därför blir min studie viktig för att då får man reda på hur och på 

                                                           
1 Johansson, Michael. Haitis hopp – En postkolonialt teoretisk diskursanalys av den mediala berättelsen om 

jordbävningen i Haiti. Kandidatuppsats, Södertörns högskola, 2010 
2 Diamond, Jared, Collapse: how societies choose to fail or succeed, Viking, New York, N.Y., 2005 
3 Acemoglu, Daron. & Robinson, James A., Why nations fail: the origins of power, prosperity and poverty, 

Profile, London, 2012 
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vilket sätt som man väljer att rapportera från ett fattigt land och vad som kan skilja i 

rapporteringen från ett land som har det bättre ekonomiskt ställt. 

Förhoppningen med min studie är att den ska ge en ökad kunskap inom detta område men det 

kommer även att ges förslag på hur mitt forskningsområde kommer att utveckla den historiska 

kunskapen hos elever i gymnasieskolan då jag i slutet av uppsatsen kommer att ge förslag på 

historiedidaktiska exempel under en historieundervisning.  

Efter att ha studerat mitt material, tidningsartiklar, så har jag sett att det postkoloniala 

mönstret syns i rapporteringen från dessa två länder. Det jag däremot kommer att undersöka, 

som jag anser är mer unikt än tidigare, är skillnaden i rapporteringen från Haiti jämfört med 

Dominikanska Republiken.  

1.1. Syfte  

Syftet med denna uppsats är att, genom att titta på hur Dagens Nyheter väljer att framställa 

länderna Haiti och Dominikanska Republiken när de rapporterar om turism i de olika 

länderna, ta reda på om rapporteringen skiljer sig ifrån dessa länder och att ta reda på vad 

detta kan bero på.  

1.2. Problemformulering och frågeställningar 

Trots att kolonialismen i stort sett är avvecklad idag så går det ändå inte att blunda för dess 

effekter på olika delar av världen. Det som är spännande, och som möjligtvis kommer att 

förklara varför man rapporterar på olika sätt ifrån två så pass liknande länder, är att analysera 

hur en svensk media valt och väljer att rapportera från de båda länderna. Jämförelsen mellan 

länderna är särskilt viktig för att på förhand så anser jag att Haiti är ett land som har tydliga 

kopplingar till Afrika och Dominikanska Republiken ett land som har tydliga kopplingar till 

Latin- och Sydamerika, vilket i förlängningen innebär att analysen av Haiti kommer att ge 

kunskaper om hur svenska medier ser på ett afrikanskt land och Dominikanska Republiken 

kommer ge insikt om hur man ser på latin- och sydamerikanska länder. 

Jag väljer att göra denna studie för att jag vill utveckla historievetenskapen och det gör jag 

genom att jag bidrar till Västvärldens synsätt på hur man ser på folk ifrån andra delar av 

världen, i detta fall haitier och dominikaner. Förhoppningen är även att studien ska fördjupa 

den postkoloniala diskursen i svensk media. Det kan vara spännande att få syn på detta synsätt 

då jag anser att i relation till andra länder så ser vi i Sverige oss ofta som upplysta, moderna 
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och anti-rasistiska, en bild av oss själva som härmed i denna studie kommer att ställas på 

prov.  

Frågeställningar: 

- Hur har Haiti och Dominikanska Republiken framställts i Dagens Nyheter under tiden 1993-

2018 utifrån aspekten turism angående natur och kultur? 

- Vad kan man se för postkoloniala mönster i rapporteringen från Haiti och Dominikanska 

Republiken?  

1.3. Bakgrund som förklaring för skillnader i rapportering från länderna 

När man åker över Hispaniola och ser remsan som skiljer länderna åt så är det som att en kniv 

har klyvt ön itu. Linjen syns så tydligt eftersom att öster om den, i Dominikanska Republiken, 

så är det ett grönare och mörkare landskap och väster om den, i Haiti, så är det ett blekt och 

brunt landskap4. År 2005 var så lite som en procent av Haitis landyta täckt av skog medan det 

i Dominikanska Republiken var så mycket som 28 procent5. Varför syns denna linje så tydligt 

idag? Jo, det har med följande att göra: 

Ön Hispaniola besöktes för första gången av Västvärlden år 1492 då den spanska sjöfararen 

Christopher Columbus gjorde sin första resa dit, då var ön befolkad av Tainoindianer6. 

Spanjorerna bosatte sig på den östra delen av Hispaniola, dagens Dominikanska Republiken, 

och utnyttjade denna ursprungsbefolkning så att indianernas befolkning minskade betydligt. 

Spanien övergav den västra delen av Hispaniola, dagens Haiti, till Frankrike.   

Fransmännen var drivande i triangelhandeln och importerade afrikanska slavar till Haiti. De 

haitiska slavarna drev igenom ett uppror så att självständighet till slut nåddes år 1804. Under 

slavupproret dödades många vita och mulatter, en person som härstammar från både vita och 

svarta förfäder, så att landet som helhet tappade den institutionella förmågan7. Slavarna 

dödade många av de vita i Haiti, förstörde planteringar och infrastrukturen som skulle leda till 

att det skulle vara omöjligt för något land att återuppbygga ett slavsystem i landet. Haitis 

erfarenhet samt rädsla för att återinföra slaveri ledde till att man förbjöd utlänningar att äga 

land eller kontrollera produktionen i landet. Dominikanska Republiken blev självständiga från 

                                                           
4 Diamond, Collapse: how societies choose to fail or succeed, s.329 
5 Ibid, s.329 
6 Ibid, s.333 
7 Ibid, s.335 
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Spanien år 1821, året efter tog Haiti kontroll över landet men till slut, år 1844, så förklarade 

sig Dominikanska Republiken slutligen som självständigt8. 

Dominikanska Republiken var jämfört med Haiti ett välkomnande land och erbjöd 

medborgarskap till invandrare och detta ledde till att omvärldens syn på länderna förändrades. 

Dominikanska Republiken hade exempelvis lättare att handla med andra länder för att det 

sågs som ett spanskspråkigt, europeiskt samhälle som var positiva till immigration och handel 

med andra länder. Haiti, däremot, sågs som ett kreolspråkstalande afrikanskt samhälle som 

bestod av före detta slavar och som var fientliga mot främlingar9. 

1900-talet i de båda länderna präglades av olika diktatorer. I Haiti var den främsta 

envåldshärskaren Francois ”Papa Doc” Duvalier och i Dominikanska Republiken var det 

Rafael Trujillo. Papa Doc brydde sig inte om sin befolkning och var varken intresserad av att 

modernisera landet eller att utveckla en fungerande industri. Trujillo lyckades utveckla 

ekonomin på grund av sitt intresse för modernisering av landet10. Haitis ledare bestämde sig 

för att skövla all skog på grund av dess energiförsörjning medan ledarna i Dominikanska 

Republiken drog ner på skövlingen för att istället kunna importera varor från utlandet för att 

hålla igång sin energiförsörjning11. Fram till början av 1960-talet såg ländernas ekonomier 

liknande ut men efter detta årtionde har Dominikanska Republiken mer än tredubblat sin 

ekonomi medan Haiti nästan halverat sin12. 

1.4. Tidigare forskning 

Det gemensamma med min tidigare forskning är att alla studier har på något sätt valt att 

analysera om den postkoloniala idéteorin synts i medier eller så har det enbart gjorts en 

diskursanalys på olika medier. Det som dessa författare har gjort studier på är negativa bilder 

av länderna som exempelvis jordbävningen i Haiti och översvämningen i Pakistan. Det som 

jag däremot anser saknas i forskningen är att studera mer positiva aspekter genom att använda 

sig av den postkoloniala diskursanalysen. Turism är min forskningsaspekt och det kan 

tillsynes anses vara någonting positivt men i och med att använda sig av den postkoloniala 

teorin så är min förhoppning att det kommer synliggöra hur medier väljer att framställa 

                                                           
8 Nationalencyklopedin, Dominikanska Republiken, 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/dominikanska-republiken#historia, 2017-12-20  
9 Diamond, Collapse: how societies choose to fail or succeed, s.335 
10 Ibid, s.337-338 
11 Ibid, s.341 
12 Arvidsson, Joel. Voodoo Child – En studie som jämför Haiti och Dominikanska Republikens ekonomiska 

tillväxt. Kandidatuppsats, Lunds universitet, 2015 
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ländernas natur och dess invånares kultur i samband med turism, vilket även kan göras på ett 

negativt sätt. 

1.4.1. Haitis hopp 

Michael Johansson är en student på Södertörns högskola och han har skrivit en 

kandidatuppsats i etnologi som är en postkolonial diskursanalys av den mediala berättelsen 

om jordbävningen i Haiti som ägde rum år 2010. Syftet med uppsatsen var att analysera 

Expressen och Aftonbladets rapportering av Haiti under tidpunkten 13 januari till 22 januari 

och att ta reda på om, och i så fall på vilka sätt, som postkoloniala diskurser om Västvärlden 

och de Andra präglat denna rapportering13.  

Uppsatsens resultat är att artiklarna konstruerar Haiti som annorlunda och haitier som de 

Andra, vilket innebär att det syns en eurocentrism – ett postkolonialt begrepp som kommer att 

definieras senare – i texten där västerländerna står som överordnat i jämförelse med Haitis 

underordning. Västvärlden framstår som rationellt, civiliserat, pålitligt och godhjärtat i 

relation till Haiti som beskrivs som passivt, farligt, korrumperat, opålitligt och laglöst. Vissa 

hjälpaktioner som exempelvis bistånd och hjälparbete framställs som ett medel för att hjälpa 

Haiti in i civilisationen utifrån deras egna värden som ledstjärna14. 

Genom att använda sig av den postkoloniala teoribildningen så har författaren försökt visa hur 

media framställer en händelse på ett visst sätt som döljer bakomliggande maktförhållanden. 

Johanssons antaganden om över- och underordning hänvisar han till att det är i själva verket 

ekonomin som determinerar denna föränderliga ordning då hans resultat tyder på ett 

marxistiskt påstående som handlar om att de härskande klasserna har de härskande idéerna15.  

Berättelserna om Haiti förklaras av att de står lågt på utvecklingsstegen och att det är Europa 

som har uppgiften att föra civilisationen till Haiti. Det ambivalenta med resultatet är att på det 

vis som tidningarna väljer att framställa haitierna så framställs de som otacksamma då 

biståndsarbetarna möts av våld och otacksamhet. Detta hänger även samman med att medier 

ber en att skänka pengar dit men på grund av deras framställande av stereotyper utav haitierna 

så leder det istället till ett avskärmande från dem16. 

                                                           
13 Johansson, Haitis hopp – En postkolonialt teoretisk diskursanalys av den mediala berättelsen om 

jordbävningen i Haiti. 
14 Ibid, s.3 
15 Ibid, s.30-31 
16 Ibid, s.31 
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I slutet av uppsatsen väljer författaren att visa på fördelar om man skulle vända på 

rapporteringen, om den skulle utgå ifrån haitiernas egna villkor. Då skulle en hjälp främjas 

som framför allt är ett stöd för deras egna kamp om social, ekonomisk och politisk rättvisa. 

För att komma dit så krävs det dock först att man framhäver de massmediala stereotyperna av 

haitierna17. 

1.4.2. Katastrofal rapportering 

Lisette Andersson och Kajsa Lundin är två studenter på Örebro Universitet som har analyserat 

svenska dagstidningars rapportering om jordbävningen i Haiti och översvämningen i Pakistan 

år 2010 och gjort en kritisk diskursanalys av denna rapportering18.  

Det som författarna gör är att göra skillnader i rapporteringarna i dessa länder genom att kolla 

på i vilken grad som medlidande syns. Medlidandet tar sig ursprung i hur två svenska 

dagstidningar, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet, porträtterar lidandet hos de offer som 

var med om antingen jordbävningen eller översvämningen. I en vidare analys så undras det 

över vilka det är som drar nytta av dagstidningarnas beskrivning av mänskligt lidande i den 

tredje världen. 

Resultatet visar att i rapporteringen från Haiti så skapar det en känslomässig involvering hos 

läsarna som troligen leder till medlidande. Det visas även i rapporteringen från Haiti att detta 

leder till att läsarna identifierar sig med de lidande invånarna. I Pakistan framgår inte detta 

lika tydligt utan därifrån så leder rapporteringen till att läsaren mer blir en åskådare.  

Denna uppsats mynnar ut i liknande slutsats som föregående, att rapporteringen ifrån dessa 

länder skapar en hierarki där ett tydligt Vi och De syns, där Västvärlden är de som är Vi och 

Haiti samt Pakistan är de som är De. Västvärldens medlidande är någonting som dessa länder 

ska ta efter, efter hjälp av Västvärlden, därför rapporterar svenska medier om detta efter denna 

uppfattning och hjälper till att upprätthålla Västvärldens dominans och makt i samhället19. 

1.4.3. Jordbävningen på Haiti i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet 

Maja Jägerlöv och Johanna Lundqvist är två kvinnliga författare som har undersökt om 

Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet har varit styrda av postkoloniala tankesätt när de 

                                                           
17 Johansson, Haitis hopp – En postkolonialt teoretisk diskursanalys av den mediala berättelsen om 

jordbävningen i Haiti, s.33 
18 Andersson, Lisette & Lundin, Kajsa. Katastrofal rapportering – En kritisk diskursanalys av svenska 

dagstidningars rapportering om jordbävningen i Haiti respektive översvämningen i Pakistan 2010. 

Kandidatuppsats, Örebro universitet, 2011 
19 Ibid, s.2 



9 
 

rapporterat från jordbävningen i Haiti år 2010. De har utgått från 38 artiklar under tiden 13 

januari till 26 januari 2010 och de beskriver att det centrala i den postkoloniala teorin är att 

västerlänningarna, Vi, ses som rationella och att de Andra styrs av sin kultur20. 

Undersökningen resulterar i att båda tidningarna framställer haitierna som beroende av 

omvärldens stöd i form av bistånd och på plats och att det är EU och USA som ses som 

huvudaktörerna i hjälparbetet. Slutsatsen är att båda tidningarna styrs av postkoloniala 

tankesätt i sin rapportering och att haitierna beskrivs som passiva offer som är oförmögna att 

reda ut situationen på egen hand21. 

1.5. Material & avgränsningar 

Jag har i mitt sökande efter nyhetsartiklar använt mig av mediearkivet Retriever. Retriever är 

ett svenskt elektroniskt arkiv som i dag ägs av TT22. De har flertalet äldre artiklar i arkivet och 

det passar min studie eftersom att min äldsta artikel är ifrån år 1993.  

Valet av Dagens Nyheter har skett dels på grund av att det är den största dagstidningen i 

Sverige och för att det svenska folket har stor tilltro till tidningen. Förtroendet för tidningen 

tar delvis sin grund i att just tidningens debattsida DN Debatt har stor betydelse för 

opinionsbildningen och den svenska politiska debatten, vilket får den exempelvis politiskt 

intresserade att se tidningen refereras i olika medier som i sin tur leder till en ökad tilltro till 

just denna tidning. I min studie har det dock inte refererats till någon debattartikel i DN 

Debatt men att tidningens olika delar är någonting som får tidningens status att öka är en av 

anledningarna till valet av tidningen.     

Det är just Dagens Nyheters resereportage som är någonting som jag har märkt kommer att 

passa bäst för min valda undersökning. Resereportagen känns så pass levande så att man får 

en känsla av att vara på plats och det är framför allt beskrivningen av exempelvis 

människorna, kulturen och naturen på platserna som fick mig till att söka efter resereportage 

ifrån den tidningen. För att jämföra med exempelvis Aftonbladet, en annan stor svensk 

dagstidning, och dess resereportage så har jag i en snabb överblick över dessa tidningsartiklar 

fått känslan av att där är det ett större fokus på att för resenären uppleva turistmålens olika 

innehåll, exempelvis mat, dryck och upplevelser. Det står alltså inte så mycket där om 

                                                           
20 Jägerlöv, Maja & Lundqvist, Johanna. Jordbävningen på Haiti i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. 

Kandidatuppsats, Södertörns högskola, 2011 
21 Ibid, s.2 
22 Mynewdesk, Retriever passerar drömgräns – 200 miljoner arkiverade artiklar, 2012-01-25, 

http://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/retriever-passerar-droemgraens-200-miljoner-arkiverade-artiklar-

726719, 2017-12-27 
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exempelvis människorna, kulturen och naturen på platserna vilket fick mig till att istället välja 

Dagens Nyheter. För att utöka mitt källmaterial så har jag dock även lagt till andra 

nyhetsartiklar från Dagens Nyheter som inte är just resereportage, exempelvis 

utrikeskorrespondens, reportage, kulturartiklar och nyhetsartiklar.  

Sökorden har varit följande: ”Haiti”, ”Dominikanska Republiken”, (Länderna +) ”turism”, 

”turist”, ”resa”, ”resor”. Jag reserverar mig för att jag kan ha använt mig av tidningsartiklar 

från Dagens Nyheters egna arkiv när jag sökt på samma sökord på Google men detta är 

någonting som jag inte anser äventyrar min undersökning. 

Jag har enbart utgått ifrån svenska nyhetsartiklar i min studie och valet av antal artiklar har 

varit 12 stycken. Alla dessa artiklar har varit nyttiga och därför har alla citerats i min studie i 

olika hög grad. Jag har i mitt val av artiklar valt att fokusera på innehållet i artiklarna. 

Att pröva den postkoloniala teorin på enbart två länder anser jag räcker för att få fram dels 

den koloniala betydelsen för forna koloniländer men även att få fram spår av kolonialismen 

idag. Jag anser även att det räcker för att genom att analysera rapporteringen från ett fattigt 

land, jämfört med ett land som är mindre fattigt, så får man fram varför rapporteringarna 

skiljer mellan dessa länder. 

2. Metod och teori   

2.1. Motivering av kvalitativ textanalys  

Jag kommer först att ha ett kvantitativt resultat på min data där jag förklarar hur många 

tidningarsartiklar jag hittat, om det varit övervägande fler ifrån det ena landet jämfört med det 

andra, sedan tänker jag i min kvalitativa del analysera dessa texter. 

Jag tänker göra en kvalitativ innehållsanalys där jag läser tidningsartiklar från ett svenskt 

medium och gör en postkolonial analys på dessa. Denna kvalitativa innehållsanalys anser jag 

passar min frågeställning för då kommer jag få möjligheten att gå in på djupet i artiklarna 

jämfört med om jag enbart skulle analyserat antal artiklar jag hittat eller mäta i hög grad som 

postkoloniala mönster syns i artiklarna.  

Jag kommer att utgå ifrån det som redan finns skrivit och sedan koppla det till den 

postkoloniala teorin. Om jag skulle gjort en kvantitativ studie så hade inte min valda teori 

passat då den utgår ifrån att man gör en innehållsanalys. Andra nackdelar med att göra en 

kvantitativ studie hade varit att då hade jag inte fått gå in på djupet i dessa texter då jag istället 

hade tvingats lägga min energi på att samla och värdera antalet artiklar. 
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2.2. Postkolonial diskursanalys 

Edward Saids bok Orientalism och begreppet orientalism kan sägas vara födelsen för den 

postkoloniala diskursanalysen eftersom att då lades grunden till den nya metoden att studera 

kolonialismen. Det som boken resulterar i är att framställningarna av Orienten – benämning 

på Asien utom det forna Sovjetunionen samt den nordöstligaste delen av Afrika23 – i 

europeiska romaner och exempelvis reseböcker bidrog till ett upprätthållande av en dikotomi 

– något som är uppdelat i två delar som inte har något gemensamt24 – mellan de Andra, 

personer från Orienten, och européerna. Denna dikotomi var lika viktig för att hålla kontroll 

över kolonierna som den var viktig för skapandet av den europeiska kulturen25. 

Orientalism bidrog i efterhand att befästa vissa syn- och tankesätt som i sin tur bidrog till att 

stärka kolonialmaktens funktioner. Det som orientalismen även bidrog med var att 

grundläggandet av hur kolonisamhällena skapades och upprättades blev en slags modell för 

den postkoloniala diskursanalysen framöver26. Under denna tidsperiod skapades det en 

särskild diskurs där begrepp som primitiv, sensuell, våldsam och barbarisk applicerades på 

Orienten. I kontrast till detta så menade Said att Europa framställdes på ett mer positivt sätt 

där begrepp som civiliserat, tekniskt avancerat, fredligt och förnuftigt applicerades27. 

Det som koloniala diskursanalytiker generellt intresserar sig för är att ta reda på hur 

stereotyper, bilder och ”kunskap” om koloniala subjekt hänger ihop med bland annat 

juridiska, ekonomiska, administrativa och andra kontrollinstitutioner28. Just sådana 

institutioner är inte något jag explicit kommer att undersöka i min uppsats men troligtvis 

kommer spår av detta att synliggöras i analysen av medias bild av länderna. 

2.2.1. Diskursanalys  

I Janicke Anderssons kapitel Diskurs i Josefina Syssners bok Perspektiv på turism och 

resande ges det ett exempel på hur diskurser tar sig till uttryck i turistguider. Turistguider är 

inget källmaterial jag kommer att använda mig av men man kan dra paralleller mellan dessa 

och tidningsartiklar som jag i stället valt. I texten ges det ett exempel på hur resebolaget 

                                                           
23 Nationalencyklopedin, Orienten, https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/orienten, 2017-

12-10  
24 Sveriges Utbildningsradio AB, Bildningsbyrån – ordförrådet, 2017, https://urskola.se/Produkter/189535-

Bildningsbyran-ordforradet-Dikotomi, Dikotomi, 2017-12-05 
25 Loomba, Ania, Kolonialism/Postkolonialism: en introduktion till ett forskningsfält, 2., [omarb. och utvidgade] 

uppl., Tankekraft, Stockholm, 2008, s.54 
26 Ibid, s.53 
27 Jonsson, Stefan & Syssner, Josefina. Postkolonialism. I Syssner, Josefina (red.), Perspektiv på turism och 

resande: begrepp för en kritisk turismanalys, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2011, s.226 
28 Loomba, Kolonialism/Postkolonialism: en introduktion till ett forskningsfält, s.61-62 
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Apollo erbjuder turkietresenärer utflykter till Alanya, de lockas med bland annat mat, dans 

och utflykter. Det som sägs i boken är att sådana typer av skrifter är föreställningar om 

diskurs då man i många fall ger sådana texter, tal och bilder uttryck för vissa bestämda 

normer, föreställningar eller sätt att se på världen29.  

I koppling till exempelvis turistguider så är det gemensamma för den diskursanalytiska 

forskningen att uppfattningen av våra handlingar och vårt vetande om världen är tolkade 

genom de språk, texter och praktiker som vi använder. I det perspektivet blir diskurser ett sätt 

att ordna världen och skapa ordning i det kaos som världen består av, att upprätta ramar eller 

gränser om en strävan att göra tillvaron mer hanterbar30. 

Diskursanalysen hjälper en att upptäcka hur makten påverkar genom språk, litteratur, kultur 

och vardagliga institutioner. Diskursanalysen gör det även möjligt att spåra vilka länkar det 

finns mellan det synliga och det dolda, mellan idéer och institutioner samt mellan det 

dominerande och det marginaliserade31. Det handlar inom diskursanalysen inte om hur pass 

sann eller falsk den text, tal eller bilder är, utan det viktiga är de normer och föreställningar 

som uttrycks i texten, talet eller bilden. Man ser alltså sanningen som något som är 

konstruerat i och av samhället, inte huruvida sant det är eller inte32.   

2.2.2. Postkolonial teori  

Huvudargumenten inom den postkoloniala idéteorin/Varför den postkoloniala idéteorin passar 

mitt arbete: 

 ”Att kolonialismen satt djupa spår inte bara i de koloniserade samhällena, utan också i 

västvärldens mentala kartor, och att dessa spår har omfattande konsekvenser för 

relationer mellan människor, länder och kontinenter också i dag, flera decennier efter 

det att kolonialismen är formellt avslutad.” 

 ”Att vår samtida förståelse av kultur och kulturyttringar måste ses i ljuset av en 

imperialistisk världsordning, där det västerländska förnuftets benägenhet att rangordna 

människor efter utseende och härkomst haft förödande konsekvenser.”33 

                                                           
29 Andersson, Janicke. Diskurs. I Syssner, Josefina (red.), Perspektiv på turism och resande: begrepp för en 

kritisk turismanalys, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2011, s.37 
30 Andersson. I Syssner, Josefina (red.), Perspektiv på turism och resande: begrepp för en kritisk turismanalys, 

s.38 
31 Loomba, Kolonialism/Postkolonialism: en introduktion till ett forskningsfält, s.56 
32 Andersson. I Syssner, Josefina (red.), Perspektiv på turism och resande: begrepp för en kritisk turismanalys, 

s.41 
33 Jonsson & Syssner. I Syssner, Josefina (red.), Perspektiv på turism och resande: begrepp för en kritisk 

turismanalys, s.223 
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I den postkoloniala teorin är det de globala relationerna som står i fokus. Själva grundbulten 

är att den långvariga europeiska koloniala dominansen satte spår i länderna efter dess 

avkolonisering genom att det skapades en långlivad kultur. Andra regioners utformning har 

påverkats av den europeiska dominansen så till den grad att erövrarnas tankesätt, kultur och 

bild av de erövrade har tagit över koloniländerna. Detta har lett till att det är den europeiska 

kulturen och den intellektuella världen som dominerar dessa länder34. Det som den 

postkoloniala teorin går ut på, att en slags mental och strukturell kolonialism fortlever efter att 

kolonialmakten har upphört, ska det undersökas om i denna studie ifall fallet är så i länderna 

Haiti och Dominikanska Republiken.  

Den postkoloniala teorin kan kritiseras för att den har blivit beskylld för att ha framställt 

kolonialismen som något ont i historien. Men, detta negativa kan vändas till någonting 

positivt för att teorin har lyckats bra med att synliggöra den europeiska imperialismens arv 

och historia35. Tvärvetenskaplighet är någonting som symboliserar den postkoloniala teorin, 

att den kan innefatta en mängd olika angreppssätt, men varför den är nyttig i denna uppsats är 

att teorin kan användas vid litteraturanalys36. 

Hela världen kan idag anses vara postkolonial då kolonialismens tidsålder har passerat och 

ättlingarna till före detta koloniserade folk idag lever överallt. Dödförklarandet av 

kolonialismen kan idag dock ifrågasättas eftersom att begreppet ”post” kan betyda både 

”efteråt” och ”kommande efter” och i ideologisk mening kan post betyda ”överskridande”. 

Det är just den överskridande definitionen av begreppet som kritiker vänt sig emot, eftersom 

att de koloniala effekterna lever kvar i form av ojämlikheter över världen. Länder kan idag 

antingen vara nykoloniala, det vill säga ekonomiskt och/eller kulturellt beroende, eller 

postkoloniala, det vill säga formellt självständiga37. Det är det postkoloniala, i denna 

definition, som kommer att angripas i denna uppsats. 

Det är de globala maktförhållandena som står i centrum när man studerar turismen ur ett 

postkolonialt perspektiv38. Det som den postkoloniala idétraditionen kan hjälpa en är en 

förståelse av dagens turistströmmar och de konsekvenser som turismen har på lokalsamhällen 

                                                           
34 Berglund, Louise & Ney, Agneta, Historikerns hantverk: om historieskrivning, teori och metod, 1. uppl., 

Studentlitteratur, Lund, 2015, s.99 
35 Loomba, Kolonialism/Postkolonialism: en introduktion till ett forskningsfält, s.9 
36 Ibid, s.10 
37 Ibid, s.22 
38 Jonsson & Syssner. I Syssner, Josefina (red.), Perspektiv på turism och resande: begrepp för en kritisk 

turismanalys, s.215 
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i olika delar av världen. Vill man förstå över- och underordning, som den internationella 

turismen är en konsekvens av, så passar den postkoloniala teoribildningen för detta ändamål39. 

För att förstå resenärer som tar sig från Västvärlden till fattigare länder så måste man ta reda 

på hur imperialism och kolonialism under många århundraden har strukturerat relationen 

mellan dessa olika delar av världen40. När man studerar de bilder och berättelser som skapas i 

relation till resande i fjärran länder så kan man använda sig av den postkoloniala teorin. 

Europeisk vetenskap och kultur har länge präglats av att framställa Orienten som något 

primitivt och våldsamt men även sensuellt, erotiskt och exotiskt, menar Edward Said. Denna 

diskurs använder turistguider när de väljer att framställa sitt material på ett sådant sätt och 

därmed locka turister till just den delen41. 

Den turistiska serviceekonomin, den service och de tjänster som säljs och köps i turismens 

namn, kan också studeras ur ett postkolonialt perspektiv då den är sammankopplad med de 

frågor som handlar om de bilder och berättelser som skapas och återskapas i turismens namn. 

De stereotypa, och i vissa fall rasistiska, representationerna av den lokala befolkningen bidrar 

till struktureringen av mötet mellan turisten och den infödde. Den postkoloniala teorin handlar 

främst om länder och kontinenter men i sådana fall, som i möten med lokalbefolkningen, så 

ger teorin information om olika interaktionshändelser på det turistiska fältet42. 

2.2.3. Nyckelbegrepp inom postkolonial teori  

Följande nyckelbegrepp inom den postkoloniala teorin är de begrepp som kommer att 

appliceras på resultatdelen för att göra förståelsen av tidningsartiklarnas innebörd enklare. De 

kommer exempelvis inte att problematiseras och diskuteras i resultatet utan tanken är att 

denna begreppsförklaring ska leda till att läsaren enkelt ska förstå det postkoloniala i dessa 

texter. För att underlätta för läsaren så väljer jag att kategorisera de nyckelbegrepp som har en 

slags koppling mellan varandra. 

Nyckelbegreppen är från en bok som handlar om just nyckelbegrepp inom den postkoloniala 

teorin43. Boken är skriven av författare från Storbritannien och därför kan man i boken se 

tydliga exempel på deras egna uppfattningar om den postkoloniala teorin utifrån deras 

                                                           
39 Jonsson & Syssner. I Syssner, Josefina (red.), Perspektiv på turism och resande: begrepp för en kritisk 

turismanalys, s.216 
40 Ibid, s.228 
41 Jonsson & Syssner. I Syssner, Josefina (red.), Perspektiv på turism och resande: begrepp för en kritisk 

turismanalys, s.229 
42 Ibid, s.230 
43 Ashcroft, Bill, Griffiths, Gareth & Tiffin, Helen, Post-colonial studies: the key concepts, 2nd ed., Routledge, 

London, 2007 
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utgångspunkt, Storbritannien som en stor forna kolonisatör i bland annat delar av Afrika och i 

Indien. Jag tänker översätta dessa begrepp utifrån ett värderingsfritt sätt, oavsett vårt lands 

eller något annat lands koloniala historia. Beskrivningarna och översättningarna är 

författarens, min, egna tolkning med hjälp av diverse förkunskap och olika 

översättningshjälpmedel. 

2.2.3.1. Identitet - alterity(a), other(b), ethnicity(c) 

Alteritet(a) handlar om att vara någon annan och annorlunda angående både identiteten hos de 

koloniserade men även identiteten hos kolonialmakten44. De Andra(b) hänger samman med 

detta begrepp och då handlar det om just de som skiljer sig från en själv. Detta är viktigt när 

man definierar vad som är det naturliga och när man placerar sig själv på rätt plats i 

världsordningen45. Etnicitet(c) handlar om mänsklig variation i exempelvis kultur, tradition, 

språk och härkomst och kan kopplas till identitet på det vis att det bildas en uppfattning om 

andras levnadssätt utifrån den syn man har på deras etnicitet46. 

2.2.3.2. Vit överordning – binarism(d), chromatism(e), eurocentrism(f), modernity(g), 

othering(h), whiteness(i) 

Följande begrepp är på olika sätt sammanlänkade med hur Västvärlden ser på andra. 

Binarism(d) handlar om att vissa ord ständigt är dominant i relation till sin motsats, 

exempelvis att vit är normen och svart är det underordnade47. Eurocentrism(f) är ett begrepp 

som anser att man antar att Europa och europeisk kultur är ansedd som det normala jämfört 

med andra delar av världen48. 

I denna vita överordning så passar skapandet av de Andra(h) in då detta begrepp handlar om 

hur man inom den koloniala diskursen formar andra49. Detta hänger samman med att man 

inom kromatism(e) gör skillnader på människor utifrån deras hudfärg50 och inom vithet(i) så 

utgår man ifrån att de vita är de som är normala51. Modernitet(g) hänger samman med detta då 

det handlar om det koloniala landets egna uppfattning om sig själv som det normala i denna 

relation52. 

                                                           
44 Ashcroft, Griffiths, Gareth & Tiffin, Post-colonial studies: the key concepts, s.9-10 
45 Ibid, s.154 
46 Ibid, s.75 
47 Ibid, s.19 
48 Ibid, s.84 
49 Ibid, s.156 
50 Ibid, s.33 
51 Ibid, s.220 
52 Ibid, s.131 
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2.2.3.3. Stereotyper - authencity(j), deracinate(k) 

Autencitet(j) handlar om stereotypa representationer av olika kulturer där man inte tar hänsyn 

till olika kulturella skillnader inom samma etnicitet samt att dessa stereotyper inte kan 

ändras53. Stereotypiseringar kan även användas av de som blir utsatta för detta, exempelvis så 

kan man använda sig av stereotyper om sig själva för att framhäva sin egna kultur, som 

begreppet utrotning(k) handlar om54. 

2.2.3.4. Egen uppfattning om sig själva - cultural tourism(l), nativism(m), magic realism(n) 

Att uppfatta sig själv på olika sätt, och att dra nytta av detta, kan man se i begreppet utrotning 

som det tidigare redogjorts för, men i exempelvis begreppet kulturell turism(l) så använder 

man sig av sin egna kultur för att attrahera utländska turister55. Begreppet nativitet(m) handlar 

om att man återgår till olika praktiker och kulturella former som existerade i det förkoloniala 

samhället56 och exempel på detta kan exempelvis vara magisk realism(n) där man utgår ifrån 

sin egna identitet om sig själv som mer mystisk för att särskilja sin kultur ifrån de som 

antingen förtryckte en kolonialt eller rasmässigt57. 

2.2.3.5. Exotisering – exoticism(o) 

Exotisering(o) är ett begrepp som jag lägger extra stor vikt vid för att jag anser att detta 

begrepp är det som mest kommer att synas i mitt resultat. När ordet kom så betydde det bland 

annat utländsk, introducerat från utlandet och inte inhemsk, sedan fick det en utökad innebörd 

och kom att betyda främling, ett exotiskt och utländskt territorium samt ett exotiskt beteende. 

Till slut så kom ordet att innebära något spännande annorlunda, något som man på ett enkelt 

sätt i hemlandet kunde bli berikat genom. Exempelvis så förde man till Västvärlden exotiska 

djur, mineraler och även människor som visades upp för invånarna för att de ansågs som nya, 

exotiska och spännande58.    

3. Postkolonial diskursanalys på den mediala 

turismrapporteringen från Haiti och Dominikanska Republiken 

3.1. Antal artiklar i Haiti och Dominikanska Republiken  

En sökning på engelska träffar på sökordet ”Haiti” på mediadatabasen Retriever gav inte 

                                                           
53 Ashcroft, Griffiths, Gareth & Tiffin, Post-colonial studies: the key concepts, s.17-18 
54 Ibid, s.60 
55 Ibid, s.54-55 
56 Ibid, s.143 
57 Ibid, s.119 
58 Ibid, s.87 
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mindre än 299.603 träffar medan sökordet ”Dominican Republic” gav ett mindre utfall, 

nämligen 220.575 träffar. Att sedan snäva in sig på svenska träffar på länderna gav 86.470 

träffar på ”Haiti” och 31.762 träffar på ”Dominikanska Republiken”.  

Denna skillnad är intressant i sig och tittar man på vissa historiska händelser som skett sedan 

1990-talet, som är så långt bak som Retriever har nyheter ifrån, så har det skett ett stort antal 

olika naturkatastrofer som drabbat Haiti värre än Dominikanska Republiken, vilket kan vara 

en anledning varför det har rapporterats mer därifrån.  

Men, utökar man sökorden med exempelvis (Landet +) ”turism”, ”turist” så hamnar man hos 

Dominikanska Republiken till antal nyheter från 256 till 411 stycken och hos Haiti från 288 

till 456 träffar. Denna skillnad, som endast handlar om ett femtiotal nyhetsartiklars skillnad är 

ingenting jag vidare kommer att diskutera men att det däremot skiljer ungefär 55.000 träffar 

från de båda länderna, men att det sedan skrivs ungefär lika mycket om turism i de båda 

länderna, är någonting som jag tycker är spännande och förhoppningsvis kommer få svar på, 

efter att ha gjort min postkoloniala analys på ett fåtal av dessa nyhetsartiklar.  

3.2. Natur i Dagens Nyheter i Haiti och Dominikanska Republiken 

Natur är mitt ena analysobjekt i denna studie och valet har fallit på detta på grund av att 

turistorter ofta kan locka resenärer med sin unika natur. Det verkar här, som med kultur, att 

resenärerna i tidningsartiklarna åker dit för att både besöka naturen men även för att ge den en 

skildring i sin text sedan. Skillnaderna mellan ländernas natur är även något som jag förhåller 

mig till på förhand ska skilja mellan de båda länderna och att titta på olika aspekter inom 

natur, som länderna har för särskilda särdrag, blir för mig intressant att studera. 

Inom naturbegreppet så kan man tala om olika aspekter men en av dessa som jag kommer att 

titta på är ett begrepp som heter ”imaginära geografier” som myntades av Edward Said. Said 

visade att orientalism bygger på konstruktioner av olika avlägsna områden som inte säger 

något om det området som det talas om. Det som det istället säger är att just den platsen 

handlar om en föreställd, imaginär geografi som egentligen handlar om Västvärldens 

självförståelse samt hur detta tar sig uttryck i föreställningar om det exotiska59.  

De platser som uppfattats som annorlunda, exempelvis Kairo och Mumbai, enligt Said, har 

fått symbolisera Orienten, det exotiska, i sin helhet. Det exotiska med dessa platser har varit 

                                                           
59 Willim, Robert. Paradiset bland bergen? Ladakh som imaginär geografi. I Ek, Richard & Hultman, Johan 

(red.), Plats som produkt: kommersialisering och paketering, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2007, s.192 
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att de har framställts som en kontrast till det västerländska, där Orienten har framställts som 

bland annat en barbarisk och outvecklad värld och där Västvärlden har framställts som en 

plats med exempelvis demokrati och mänskliga rättigheter. Orienten har även framställts som 

en spirituell värld fyllt med bland annat asketism i relation till den sekulariserade och 

urbaniserade Västvärlden. Detta sammanfattas med att dessa framställningar av de båda 

världarna är tankar som har präglats av ett västerländskt tänk60.    

Imaginära geografier placerar även olika platser i en kronologi. Exempelvis så är den 

västerländska uppfattning om Afrika som den mörka kontinenten. Mörk i detta sammanhang 

handlar om att man ser på Afrika som oupplyst, ociviliserat, svårgenomträngligt och 

outforskat. Bilden av Europa som upplyst, civiliserat och kartlagt leder till att konstruktionen 

av Afrika blir ett område som ligger efter Europa och hela kontinenten placeras därför långt 

bak i en kronologisk utvecklingsmodell61.   

Begreppet imaginär geografi är någonting som jag kommer att titta på i tidningsartiklarna där 

jag kommer att titta på ifall detta stämmer överens med Saids förklaring om begreppet och om 

det i så fall möjligtvis skulle kunna skilja mellan de två länderna. 

Under detta kapitel om naturen i Haiti och Dominikanska Republiken kommer det även att 

analyseras hur Dagens Nyheter väljer att skriva om olika naturkatastrofer kopplat till 

utseendet i länderna och vad som skiljer rapporteringen mellan de båda länderna. Varför detta 

analysobjekt inte passar in under de ordinarie analysobjekten under natur är på grund av att 

jag inte anser att det ges en rättvis bild av ländernas utseende i nära anslutning till att olika 

naturkatastrofer har drabbat länderna, då exempelvis infrastrukturen slagits ut helt eller delvis 

i de båda länderna samt översvämningar som drabbat ländernas utseende som helhet.  

3.2.1. Haiti 

I artikeln I Haiti finns magin mitt i vardagen från år 2000 handlar det mycket om att om man 

som besökare i Haiti bara öppnar sina sinnen, om man bortser från den befolkning som kan 

uppfattas som främmande, så kan man omfamna landets natur med hela sin famn. Det som är 

natur i detta sammanhang är magi, musik och myter62. 

Det finns en stor ambivalens i texten vid en snabb första anblick. Författaren vill förmedla att 

Haiti var ett stort turistmål på 1980-talet, på grund av att dess diktator Baby Doc, son och 
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efterträdare till tidigare nämnda Papa Doc, lade ned mycket energi på att marknadsföra landet 

som just ett turistmål. Detta kunde vara möjligt för att de åkommor som är vanligt 

förekommande i ett mer nutida exempel, år 2000, exempelvis rån och överfall, kunde 

kontrolleras eftersom att diktatorn satte dessa brottslingar i fängelse som doldes för den 

utländske besökaren. De problem som idag finns kvar återstår enbart för besökaren att 

beskåda och att undvika detta är möjligt om man enbart öppnar sina sinnen. 

3.2.1.1. Landskap 

Beskrivningen av Haitis natur får ett upplyft i artikeln som handlar om Haitis magi. Det är 

framför allt bergen och skogen som får denna hyllning då det exempelvis doftar friskt och 

välbekant. Med välbekant menar författaren att tankarna får en hem till Sverige63. I artikeln 

kan man därmed se tydliga exempel på en eurocentrism, att det är den europeiska kulturen 

som är det normala, den friska och välbekanta skogen, och att det är detta som man bör sträva 

efter om man känner sig vilsen i landet. 

Artikeln handlar som sagt om Haiti men författaren väljer även att slå ett slag för 

Dominikanska Republiken, detta gör han när han själv åker därifrån till Haiti och då passar på 

att beskriva landskapet. I följande citat beskrivs ländernas skillnader i deras utseende: ”Den 

fem timmar långa bussresan går genom en levande, intensivt grönskande landsbygd, där de 

grå bergen långsamt rycker närmare”64. Här ser vi en stor skillnad i de båda länderna enbart 

genom att beskriva dess natur och kopplat till eurocentrism så framstår Dominikanska 

Republiken mer som ett europeiskt samhälle jämfört med sin granne.  

3.2.1.2. Stränder 

I Caterina Clerici och Kim Walls artikel Är den här lilla ön nyckeln till att återuppleva Haitis 

turism? så ges det beskrivningar på hur naturen och stränderna är i Haiti. Det ges en fantastisk 

bild utav platsen och det kan man se när ön Ile-à-Vaches interiör beskrivs med ”Pastellfärgade 

halmtak, med kullar som betas av getter och kossor, och över 20 stränder” 65 – här får man sig 

en känsla av en slags irländsk natur lagd på ett turistmål i Medelhavet. Beskrivningen om hur 

kustremsan ser ut är mer en liknelse till en slags mytisk plats där den beskrivs som ”Lagunen 

omgärdas av mangroveskog och dess kustremsa är beströdd med korallrev, skeppsvrak och 

legender om sjunkna skatter”66. Detta är oerhört intressant då det är författarnas egna 
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uppfattning om ön. Denna beskrivning kan kopplas till exotisering då det är något som är 

spännande och annorlunda som man inte kan få på en plats nära hemmet. 

3.2.1.3. Städer 

Huvudstaden Port-au-Prince får inget sken kastat över sig i artikeln som handlar om det 

magiska Haiti, utan stadens utseende får beskrivningen: ”I dag är det en förvuxen kåkstad, 

omringad av slumförorter, med ohyggliga sanitära förhållanden”67. Jag tycker det är 

fascinerande att få med ord som kåkstad och slumförorter i en och samma mening som ska 

skildra en text där man vill framhäva Haitis natur och kultur. Binarism är detta ett tydligt 

exempel på då skribenten väljer att använda vissa ord som är direkt nedvärderande.   

3.2.2. Dominikanska Republiken 

Naturen i Dominikanska Republiken får ett stort sken kastat över sig då det för det mesta 

handlar om en hyllningsrapportering till landet som har så unika strandmöjligheter. Några 

nackdelar framgår sällan i texterna om landet då författarnas upplevelse om naturen på något 

vis smittar av sig så att hela landet som helhet framstår som ett framgångsrikt land. 

3.2.2.1. Landskap 

Kryssningsfartyget som Helena Sjödin Öberg åker med i artikeln På kryss med strandhugg, 

som tar sig igenom en mängd olika öar i Karibien, anländer så småningom till den 

dominikanska ön Catalina. Interiören på denna ö beskrivs som vackert och bjuder in turisten 

till att bada där. På denna ö råder det heller inget lugn då de dominikanska dansöserna bjuder 

upp resenärerna till dans68, som det kommer beskrivas mer om i kapitlet kultur. 

Tidningsartikeln Sensuellt gung på Hispaniola. Dominikanska Republiken nytt chartermål i 

Karibien. Turism hopp för fattig ö är en hyllningsrapportering till landet och skribenten 

använder en mängd begrepp för att lyfta upp detta land till skyarna. I rubriken kan man se 

begrepp som sensuellt vilket i texten appliceras på både natur, beskrivning av landets interiör, 

och kultur, där musiken dånar och de dominikanska kvinnorna har svårt att sitta still. Naturen 

i detta syns när det ges exempel på hur landets regering ska föra landet upp ur dess fattigdom 

och då beskrivs ”de bländvita stränderna, de vajande palmerna och det turkosskiftande 

havet”69. Exotisering är detta tydliga exempel på då man framställer landet på ett förskönat 

sätt. Man kan även se exempel på binarism i denna artikel då ordvalen ger texten en viss 
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betydelse, det är just färgbeskrivningarna av landskapet, bländvit och turkosskiftande, som 

detta handlar om. 

Beskrivningen av grannlandet Haiti i samma artikel kan uppfattas som ganska ambivalent då 

det exempelvis ges beskrivningar av haitisk konst som färgstark men landet som helhet 

beskrivs som ett av världens fattigaste länder och som en misär70. De fatala skillnaderna 

mellan dessa två länder blir tydliga i denna text då Dominikanska Republiken beskrivs som en 

unik ö men Haiti som fattig, enbart utifrån att beskriva det exotiska i det förstnämnda landet. 

Det exotiska i Haiti syns inte alls i denna text. 

3.2.2.2. Stränder 

Stranden i Las Galeras, på halvön Samaná utanför Dominikanska Republiken, är ett paradis 

som beskrivs i Li Björnbergs artikel Las Galeras – paradiset vid världens ände som en orörd 

”kritvit” ”fantasistrand”71. Detta tyder på en upphöjning till skyarna av denna strand som 

möjligtvis ser ut som en helt vanlig strand, men i och med denna författares mål med texten, 

att locka turister, så får den en positiv bild av sig. Normerna om att vit är bra och svart är 

sämre syns även i denna text när stränderna beskrivs som kritvita och detta kan kopplas till 

det postkoloniala begreppet binarism. 

På denna ö, Samaná, finns det ännu en strand och den heter Playa Madama. Att komma till 

den beskrivs som problematiskt i texten samt att bada på stranden är inte aktuellt då den är 

fylld av sandkrabbor. Men, så nämns det att den argentinska och colombianska versionen av 

Expedition Robinson har spelats in på ön. Ett slags eurocentriskt perspektiv är detta ett 

exempel på då denna programserie även har sänts i Europa och i Sverige, som även var det 

första landet att producera programserien, och då blir det ett slags vedertagande i texten att 

detta är en plats som det är accepterat att befinna sig på. En liten ort i landet heter Caba rete 

och den är mest känd för sina vindsurfingtävlingar där det hållits flera internationella 

mästerskap på grund av att det är en av världens bästa stränder. Detta leder till, enligt texten, 

att många européer har flyttat dit och öppnat bland annat restauranger och kaféer. Möjligheten 

till aktiviteter och att den utförligt beskrivna naturen har lockat folk från andra sidan av 

världen dit anser jag är värt att nämna i detta sammanhang för det är spännande i sig att hur 

man kan uppfatta någonting så exotiskt så att det till slut leder till en flytt dit. 
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3.2.2.3. Städer 

Las Galeras väljer jag att tala om som en mindre stad, med sina uppemot 6.000 invånare. 

Resenärens favoritställe för att beskåda solnedgången i Dominikanska Republiken är i artikeln 

en restaurang vid just Las Galeras och den beskrivs som ”något alldeles extra”. Grusvägen till 

denna restaurang, som ligger knappa 40 minuters promenad utanför staden, beskrivs som 

gropig och väldigt brant och besökare på platsen uppmanas att fråga om vägen för att hitta 

rätt72. Här ser man en exotisering av bland annat solnedgången i beskrivningen av denna. I 

uppmanandet att fråga om vägen kan man se ett tydligt exempel på att vara annorlunda kan 

vara någonting negativt. Att vara annorlunda, alteritet, kopplas detta till då skribenten gör 

skillnad på Vi och De och det får oss att uppfattas som annorlunda när vi besöker ett land som 

vi inte känner oss hemma i. 

3.2.3. Jämförelse mellan naturen i Haiti och Dominikanska Republiken  

I Dominikanska Republiken är rapporteringen från naturen betydligt mer positiv än i Haiti. 

Exempel på detta är att turismen är grönskande i Dominikanska Republiken medan Haiti mer 

har ett uppdrag att återinföra turismen. Det ges förslag på olika sätt hur Haiti ska återinföra 

turismen men ett av de, som är ganska enkelt men svårt att genomföra, är att öppna sina 

sinnen och kunna ta in sinnesintrycken från landet. Detta är möjligtvis en utopi för denna 

författare men det skulle kunna vara så att det skulle kunna höja turismen och ett 

möjliggörande för turister att få chansen att få insupa landets kultur, som det kommer att 

diskuteras mer om i nästa kapitel. 

Man kan se i de olika skribenternas ordval vilket land som antas må bäst samt att även detta är 

olika exempel på postkoloniala uttryck. Exempelvis i Dominikanska Republiken så beskrivs 

sanden som vit, medan sandens färg i Haiti inte är lika tydligt beskriven, men genom att inte 

rapportera om den så mycket, som är ett resultat i sig, så kan man tolka detta som att stranden 

just inte är lika lockande.  

Författarnas olika beskrivningar av länderna kan man se då Dominikanska Republiken 

uppfattas som sensuellt medan Haiti uppfattas mer som att det är upp till turisten själv att få 

upp intresset för landet då dess misär inte kommer att leda till någon större satsning till att 

locka dit resenärer. Dock ges det även fina beskrivningar om naturen i Haiti men den 

generella bilden av detta är att haitierna inte har kunskapen att kunna dra nytta av detta i ett 

turistiskt syfte. 
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Imaginär geografi framgår tydligt i tidningsartiklarna då Orienten, enligt Edward Said, 

beskrevs som spirituellt och som en kontrast till Västvärlden. Här väljer jag att placera Haiti 

inom begreppet Orienten och Dominikanska Republiken inom Västvärlden. Anledningen till 

detta är hur tidningsartiklarna har rapporterat om länderna, i Haiti handlar det om att uppleva 

den spirituella kulturen och att det är upp till resenären själv att ta in sinnesintrycken. Även 

Saids beskrivning om Orienten som underutvecklat syns i tidningsartiklarna då utseendet i 

exempelvis städerna i Haiti är under misärliknande förhållanden.   

Dominikanska Republiken kopplat till Västvärlden som civiliserat och demokratiskt tycker 

jag även syns i rapporteringen från landet då beskrivning av landet sker under mer ljusa 

förhållanden än grannlandet och att exempelvis städerna och stränderna ses som mer 

civiliserade. Men det kanske tydligaste exemplet på civiliseringen är att ländernas regeringar 

verkar ha lyckats olika bra i sitt uppförande av turism i landet, Dominikanska Republikens 

regering har lyckats mycket bättre än grannlandet. Detta är dock exempel som kan ha olika 

förklaringar, men just i dessa tidningsartiklar så får landets regeringar hyllningar för detta. 

3.2.3.1. Naturkatastrofer i Haiti och Dominikanska Republiken   

3.2.3.1.1. Haiti 

Beskrivningen av Haitis huvudstad Port-au-Prince sker i Michael Winiarskis artikel När livet 

plötsligt försvann i direkt samband med jordbävningen 2010. Att huvudstadens utseende har 

förändrats sedan dess går inte att utesluta men att utseendet är likadant i landet, åtminstone tre 

år efter detta, ges det exempel på i artikeln. Den svenske skribenten är på plats och i artikeln 

nämns bland annat den misär som hägrar i landet då gatan på en gatuhandelsplats är lerig och 

det stinker av bland annat sopor. Skribenten menar vidare att soporna på gatan uppstår på 

grund av att ingen sköter renhållningen73. Då ingen undersökning i denna text tidigare 

förekommit så är det ett antagande från skribenten att ingen sköter renhållningen, det kan 

möjligtvis enligt mig vara så att det är någons uppdrag men att det kanske inte har skett just 

den dagen. Här kan vi möjligtvis se ett eurocentriskt perspektiv i texten, att författaren utgår 

ifrån något som är normalt i Sverige trots att det inte var så främmande för oss för bara 200 år 

sedan. En reservering bör dock ske här då rapporteringen från staden sker i nära anslutning till 

en jordbävning som resulterade i förödande konsekvenser för hela landet. 
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Narkosläkaren på Läkare utan gränser, Maria Ernudd, är det som beskriver huvudstaden i 

Katarina Lagerwalls artikel Människorna i Haiti etsade sig fast i minnet och där ges det ännu 

en gång en misärliknande beskrivning av platsen. Hon ser ingen återuppbyggnad på gång i 

landet alls då alla öppna ytor och parker är fulla av tält. Framför presidentpalatset, som även 

det rasat ihop, är det tätt med fallerande tält och många bor under plastskynken som de själva 

tejpat ihop. Hon säger även att ”Det är som värsta slumområdet”74. Detta är en väldigt negativ 

framställning av landet. Autencitet kan man möjligtvis se i denna artikel då denna uppfattning 

om Haiti som ett u-land är väldigt stereotypt, att det inte pågår någon uppbyggnad av 

samhället eller en påbörjan av detta är en stor generalisering. Här bör man också nämna att 

rapporteringen kan speglas av att även denna artikel, likt den förra, sker i nära anslutning till 

jordbävningen och därför kan de olika postkoloniala begreppen möjligtvis få en mindre 

innebörd då landet, för tiden som artikeln skrivs, inte ser ut som det brukar göra på grund av 

jordbävningen som skapat förödande konsekvenser. 

3.2.3.1.2. Dominikanska Republiken 

Dominikanska Republiken är ett land som också drabbas hårt av olika naturkatastrofer och här 

är det främst orkaner som ständigt drabbat landet. När orkanen Irma drog in över landet i 

september år 2017 drabbades landet hårt då mycket regn kom vilket ledde till stora 

översvämningar i landet så att nästan hela strömförsörjningen slogs ut i de norra delarna av 

landet. Fler än 2.000 personer från områdena Irandiana och Capotillo i huvudstaden Santo 

Domingo tvingades fly till olika skyddsrum, städer och byar översvämmades och flera 

familjer tvingades fly sina hem75. Under orkanen Irma så förberedde flertalet europeiska 

länder hjälparbete för att hjälpa de värst drabbade länderna, vilket Dominikanska Republiken 

var, med rent mat och vatten76.   

I dessa rapporteringar från länderna kan man se tydliga exempel på eurocentrism då det är de 

europeiska länderna som själva ser sig som normala jämfört med andra delar av världen och 

därför tar man på sig rollen att hjälpa det drabbade Dominikanska Republiken med bland 

annat rent vatten och mat. Att ha förutfattade meningar om sig själva som de enda i världen 

som kan hjälpa vissa drabbade länder, som jag kan tolka i ena artikeln, är någonting som är 

värt att diskutera mera men det som man kan ha med sig här är att dessa europeiska länder tar 

på sig hjälterollen angående att hjälpa olika drabbade länder. 
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3.2.3.1.3. Jämförelse mellan naturkatastrofer i Haiti och Dominikanska Republiken 

Haiti efter jordbävningen beskrivs naturligtvis som ett land i total misär då naturkatastrofen 

slog otroligt hårt mot landet. Därför blir inte analyseringen av de artiklarna, kopplat till 

exempelvis hur landet brukar se ut, helt rättvis. Men man kan ändå dra slutsatser av denna 

rapportering och då gällande beskrivningen av landet. Det som man främst kan tolka av 

artiklarna i detta fall är sophämtningen, som tidigare skrivits om, att den just i samband med 

jordbävningen inte sker ter sig logiskt men att skriva att ingen sköter detta är en direkt 

missvisande fakta för att med väldigt stor sannolikhet är det någons uppgift men det kan vara 

svårt att sköta någonting så enkelt som sophämtning i och med att delar av landets 

infrastruktur slogs ut av jordbävningen. 

Dominikanska Republiken tar på sig rollen som en europeisk superhjälte här då 

räddningsorganisationen Oxfam har en av sina säten i Santo Domingo i Dominikanska 

Republiken. Detta sker på grund av att det visar sig att orkanen Irma inte drabbar landet så 

mycket mer än att det blir översvämningar i landet, utan de områden som drabbas värst visar 

sig vara öar som ligger mer norrut än Dominikanska Republiken, exempelvis Turks- och 

Caicosöarna. Här kan vi se tydliga exempel på modernitet hos dominikanerna då man genom 

att dra paralleller från sig själva till de europeiska länderna så väljer man att framställa sig 

själv som det normala landet i denna relation och de värst drabbade områdena av orkanen som 

mer annorlunda än sig själva. 

3.3. Kultur i Dagens Nyheter i Haiti och Dominikanska Republiken 

Varför kultur är mitt andra analysobjekt är för att när jag har tittat på tidningsartiklarna så har 

jag märkt att just olika aspekter inom kultur har synts tydligt, det kan även verka som att 

resenärerna har åkt till just det ena eller andra landet i syfte för att uppleva och skriva om just 

landets kultur. Ens egna kultur är någonting som resenärerna sällan har reflekterat kring då det 

sällan gjorts kopplingar mellan den utländska kulturen till den inhemska. Kultur är även 

intressant att studera för att denna studie handlar även om skillnader i beskrivningar mellan 

länderna och att dessa två länder ska ha samma kulturella likheter framstår för mig, på 

förhand, som osannolikt. 

Kultur kan innefatta all mänsklig aktivitet, såsom exempelvis levnadsmönster, språk, konst, 

värderingar, seder, klädsel, religion, ritualer, normer, regler och trossystem. Kultur kan 

kopplas till turism på olika sätt, exempelvis så kan turism förstås som ett kulturdrag i moderna 

samhällen, turister som grupp kan tillskrivas olika kulturmönster och när man besöker 
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exempelvis byggnadsminnen och historiska platser samt att besöka folk och länder med mer 

eller mindre exotiska livsstilar, matvanor, världsbilder och andra etniska kännemärken så kan 

man tala om kulturturism77.  

Kulturbegreppet handlar om delvis fyra överlappande huvudbetydelser och den betydelsen 

som har med gruppidentiteter att göra, det antologiska, är det begreppet som jag kommer att 

använda mig av när jag pratar om kultur78. Det jag tänker göra, och som man kan göra när 

man analyserar de antropologiska kulturbegreppen, är exempelvis att identifiera och 

karakterisera länder, regioner, samhällen, organisationer, folk, grupper och individer på grund 

av likheter i levnadsmönster och mentaliteter. Andra aspekter som man kan använda sig av är 

att normera etniska och mentala karakteriseringar för en stats befolkning, att förklara olika 

beteenden hos individer, grupper, organisationer och samhällen med hänvisning till 

gruppidentitet samt att legitimera beteenden hos individer och grupper med hänvisning till 

etnisk grupptillhörighet79. 

Det som jag även kommer att titta på inom kulturbegreppet är identitet och etnicitet. Valen av 

dessa är att identitet handlar inom turism hur turistens identitet uppfattas och hur den 

förändras i möte med andra80. Etnicitet handlar i detta fall om hur etnicitet konstrueras i 

kontakter mellan researrangörer, den lokala befolkningen och mellan turister samt att fokuset 

ligger på hur den lokala befolkningen, i samarbete med researrangörerna, använder sig av 

etnicitet och hur olika etniska fenomen visar sig i kontakt mellan de olika aktörerna81. 

Identitetsbegreppet är viktigt att studera inom turismforskningen för att idag handlar studiet 

om detta på vilka sätt som de upplevelser och utbud som turisten erbjuds av exempelvis 

arrangörer till på vilket sätt som denna service och utbud uppfattas av olika turister82. Det är 

just detta som kommer att ske i denna undersökning där fokuset kommer att ligga på hur 

exempelvis servicen uppfattas av de olika turisterna, som sedan ska kopplas till hur det skapas 

en relation med den lokalbefolkning som står för detta. 
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Ett grundantagande inom turismforskningen är att det turistiska fältet är ett fält som innehåller 

tydliga relationer av över- och underordning. Denna relation går att studera mellan individer 

och mellan olika grupper och när vi studerar exempelvis identitet och identitetsskapande kan 

det vara bra att ha kunskapen om över- och underordningsskapandet för att kunna göra en 

korrekt analys83, vilket är något som kommer att synas i resultatdelen. 

Ett grundantagande inom begreppet etnicitet, men även ras och nation, är att det förmedlar en 

idé om att gränsdragningar uppstår på grund av bland annat kulturella skillnader eller vart 

man härstammar ifrån84. Denna gränsdragning kan ofta bli förstärkt i och med att den lokala 

befolkningen ibland kan framställas som exotisk och annorlunda. Att besöka etniska byar, där 

man får chansen att bekanta sig med lokalbefolkningen, är populärt att göra och intressant att 

studera eftersom att dessa byar antas representera något som upplevs som exempelvis 

exotiskt, traditionellt eller annorlunda85. 

Skillnader i etnicitet är något som skapas då vissa egenskaper kategoriseras som etniska. 

Vilken karakteristik som dessa egenskaper får beror på kontexten och exempel på detta är 

språket, matvanor, musiken eller vilka högtider man firar86. Detta är fyra aspekter som jag 

kommer att titta på. Angående matvanor väljer jag att istället ha med detta under kategorin 

seder och angående högtider kommer jag att koppla det till religionen i de båda länderna. 

3.3.1. Haiti  

3.3.1.1. Folk och språk  

I artikeln som handlar om det magiska Haiti så menar skribenten att det är upp till resenären 

att återupptäcka landets magi. Detta tar sig till uttryck i att skribenten vet om landets negativa 

sidor, då man kan ”känna sig vilsen” eftersom det är ”främmande människor” där och det 

talas ”främmande språk” men om man bara blir prestigelös så kan man få en upplevelse som 

har med ”magi, musik och myter” att göra87. Att man kan känna sig vilsen av att stöta på 

främmande människor är något som är värt att diskutera, det är något som framstår som både 

negativt och positivt i denna text men just i denna bemärkelse så framstår det som negativt då 

författaren har ett tydligt eurocentriskt perspektiv angående just denna aspekt. I dessa 

exempel kan man se tydliga exempel på vit överordning och här passar en mängd olika 

postkoloniala begrepp, inom den kategorin, in. Ett begrepp som passar in är skapandet av de 
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Andra då författaren väljer att beskriva invånarna på olika sätt så att ett slags skapande av 

främlingar skapas, han ger inte den svenska turisten någon chans att bilda sig en egen 

uppfattning om dessa invånare utan de är redan placerade i fack som är väldigt 

generaliserande.  

Författaren stöter på haitisk överklass, som det även görs i nästkommande artikel, och de är 

lika negativa i båda artiklarna. Överklassen i denna artikel talar bland annat om att i 

huvudstaden så kan man som förare tvingas lämna sin bil då man kan få ett vapen riktat mot 

sig och att dessa överfall kan hända såväl turister som den inhemska befolkningen. Här är det 

tydliga exempel på autencitet då det är tydliga stereotyper om den inhemska befolkningen och 

det görs inga skillnader på att det kan finnas kulturella skillnader inom denna kultur. 

Skribenten lämnar Dominikanska Republiken och när han träder in i Haiti så blir han 

uppmärksammad över den haitiska befolkningen då han skriver att alla där är svarta. Som 

kontrast mot detta tar han exempel från Dominikanska Republiken där den svarta hudfärgen 

är i minoritet. Det är väldigt värderande i texten då han utgår från en vithet, att det är de vita 

som är normala, och det syns även tydliga exempel på kromatism, att man gör skillnader på 

olika kulturer och ger de olika epitet beroende på deras hudfärg.   

I artikeln träffar författaren en som arbetar på turistministeriet vid namn Jaqualine Labrom. 

Hon säger en sak i intervjun av författaren som får mig att vilja analysera, i samband med att 

hennes största problem för besökarna är kommunikationerna och inte säkerheten som man 

annars kan tro. Hon menar att landets överfyllda bussar och lastbilar är ett stort hinder 

eftersom att haitier är bättre på att tränga ihop sig än utlänningar. Detta speglar inte svenska 

mediers syn på folket i landet men det är ändå intressant eftersom att hon har större tilltro till 

sina egna än andra, ett slags omvänt Vi och De-tänk. Det kan även vara så att hon använder 

sig av stereotyper av sig själva för att framhäva sin kultur, som det görs inom utrotning.  

Författaren gör en promenad i Haiti över landets högsta bergskedja. Dennes uppfattning om 

promenaden är mödosam men det är den inte för de kvinnor han stöter på som gör samma 

promenad varje dag. Dessa kvinnor som beskrivs som ”seniga och magra” utstrålar dock en 

”stark värdighet och okuvlighet” när de promenerar där med sina flätade korgar som är 

”dekorerade med en konstnärlig känsla”88. Detta är ett hyllande till lokalbefolkningens 

kvinnor, en slags alteritet där det att vara annorlunda framstår som något positivt. 
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I artikeln som handlar om ön Ile-à-Vache har Haitis före detta turistminister Stéphanie 

Villedrouin intervjuats och hon vill återinföra denna ö som nästa storsäljare i synnerhet och 

landet Haiti i allmänhet89. Artikeln belyser en kamp från invånarna på ön som inte vill att 

turismsatsningen ska ta kraft, då bland annat de lokala böndernas mark kommer rivas upp. 

Denna kamp kontrasteras mot en välbärgad haitier som tillhör de gamla borgerliga familjerna. 

Han vill att öborna ska se de långsiktiga fördelarna med turismsatsningen som han menar är 

bättre än att få bistånd och att turismen i förlängningen ska ge exempelvis bättre infrastruktur 

och politisk stabilitet. Här får vi ett tydligt exempel på en skillnad bland även haitierna, de 

rika anses mer vara i närkontakt med turisterna än vad lokalbefolkningen anses vara. 

Begreppet autencitet falsifieras därmed i detta fall eftersom att det görs skillnader mellan 

olika kulturella skillnader inom denna kultur. 

Narkosläkaren Maria Ernudd blir intervjuad i artikeln som handlar om att människorna i 

landet etsade sig fast i minnet ett tag efter att hon har varit där och arbetat i samband med 

jordbävningen. Läkaren vet om landets negativa sidor men har samtidigt en positiv syn på 

folket då de trots deras personliga tragedier och orolighet över sin framtid så var de positiva 

och hade ork att kämpa samt kunde känna glädje90. Denna positiva syn, som inte syntes lika 

tydligt i föregående artikel, kan kopplas till att Maria varit i närkontakt med 

lokalbefolkningen och inte objektifierat de som ett tydligt De. Invånarnas etnicitet ser hon i 

denna text som något positivt då uppfattningen man kan ha om andra, utifrån vissa aspekter, 

framstår för henne som värderingsfritt och inget att lägga någon större vikt vid. 

I artikeln som handlar om när livet plötsligt försvann intervjuas en man vars försäljande inte 

går så pass bra som han önskat. En av anledningarna till detta är att han skyller på utlänningar 

med vit hy för att lokalbefolkningen tror att han får en massa pengar av dem91. Här ser vi ännu 

en kritik mot turismen för lokalinvånarna och det verkar som att försäljaren kopplar detta till 

att hela befolkningen är kritisk till turismen, åtminstone de inom hans yrke. Faderns yttringar 

kopplas till modernitet då han utgår ifrån att det är han själv som är normal och utlänningarna 

som är icke-normala.  

3.3.1.2. Kulturell turism och religion 

I Haiti använder man sig mycket av sin voodoo-kultur för att locka turister. I en artikel om det 

magiska Haiti får resenären uppleva denna kulturella turism på nära håll då han får följa med 
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en fiskare som lyckas fiska upp en blåsfisk som ”häxdoktorerna ska använda sig utav i sina 

voodoo-seanser för att försätta människor i koma och sedan förvandla dem till zombies”92. 

Detta framställs i artikeln på ett ironiskt sätt, att resenären inte köper detta resonemang helt 

rakt av, men att ett intresse väckts som leder till ett framtida deltagande i en voodoo-seans går 

inte att utesluta. Denna typ av ironi som resenären får voodoo-kulturen att framstå som 

kopplas till autencitet och alteritet. Detta är olika typer av maktutövanden som författaren 

skriver om då han får fiskaren att framstå som annorlunda eftersom att det är en stereotypisk 

representation av haitiska fiskare.    

Graden av kulturell turism kan utnyttjas i positiv bemärkelse i artikeln då kulturen i fråga 

möjligtvis försöker få sin kultur att framstå som något positivt genom att försköna sin 

uråldriga historia. Det är talan om en nativitet här då invånarna återgår och upplever olika 

kulturella former som fanns långt före det koloniala samhället tog form. Det negativa i detta 

kan handla om vilka det är på platsen som tjänar på det. I just denna artikel är det den lokala 

fiskaren som tjänar på denna kulturella turism.  

Artikeln som handlar om ön Ile-à-Vache handlar också dels om voodoo och där får dock dess 

seanser en mer värderingsfri och en mer positiv beskrivning93. Men deltagarna i voodoo-

seansen beskrivs återigen som annorlunda och det ges stereotypa representationer av dem, 

autencitet, men det som skiljer denna beskrivning från den föregående är författarens 

perspektiv jämfört med de inhemska utövarna. Att det är västerlänningen som befinner sig i 

centrum framgår inte lika tydligt då han i texten blir en utövare under samma villkor som de 

andra. Författarens ambivalens till voodoo-kulturen har via ett deltagande i seansen lett till en 

dragningskraft av kulturen, istället för ett frånstötande om han inte fått möjligheten att delta 

på nära håll.   

På Falun Folkmusikfestival som hölls år 1993 fick besökarna enligt artikeln Urkraften gav 

mod. Falun-aktuellt band tände revolt av Karin Bojs uppleva ett haitisk band vid namn 

Boukman Eksperyans. Musiken beskrivs som voodoomusik och framträdandet fick ”vita, 

stela svenskar” att ryckas med i denna musik i ”en sådan kraft, en sådan rytm, en sådan 

färgsprakande värme”94. Här kan man se tydliga exempel på binarism och kromatism fast 
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ifrån det forna koloniserade landet, ett slags omvändande av dessa begrepp där man utgår 

ifrån en modernitet, att det är det egna landet som är det normala i detta sammanhang. 

3.3.1.3. Seder 

När författaren i tidningsartikeln om det magiska Haiti lämnar sin instängda plats, en buss i 

detta fall, och möter allmänheten så möts han av tillrop som ”Blanc, blanc!”, som enligt 

författaren betyder främling. Författarens son, som är av haitiskt ursprung och samma hudfärg 

som övriga befolkningen, får också det tillropet efter sig. Författaren uppfattar detta som lite 

provocerande och nyfiket, men inte så elakt95. Detta är exempel på eurocentrism då 

författaren uppfattar detta som provocerande för att detta är något vanligt förekommande i 

Haiti men i Europa, som han har som utgångspunkt som det normala, är det inte lika normalt 

och därför uppstår en viss orolighet över att få detta tillrop efter sig. Haitierna framställs som 

trevliga och tillmötesgående i artikeln medan turisterna framställs som hänsynslösa när de 

invaderar landet.  

3.3.1.4. Musik 

”På natten, under fullmånen och det dimmiga ljuset från en sollampa, blir dansen allt hätskare. 

Musikerna – med flöjter, maracas och trummor – blundar och gungar till rytmerna när de blir 

snabbare. Nästan 100 öbor formar en cirkel runt dem; sjungande, klappande och dansande, 

drivna av oändliga flaskor månljus och lokal öl. Musiken ekar in i nästa by. Här är Voodoo-

magin levande och välmående. Långt ifrån skräckfilmsklichén liknar Haitis mytomspunna 

religion mer dancehall än Hollywoodstereotyper. Unga kvinnor virvlar ohämmat i jeansshorts, 

linnen och kraftigt smink. Blickarna fixerade i fjärran, eller kanske vid någon sinnlig punkt i 

tid och rum, deras kroppar darrande med nakna fötter som ursinnigt stampar i dammet. Deras 

hud glimmar av svett, och när musiken under en kort stund avstannar ger åskådare dem 

handdukar när de snubblar från golvet.”96 Denna beskrivning av lokalbefolkningen är hämtad 

ifrån artikeln om ön Ile-à-Vache. Detta är en tydlig exotisering av lokalbefolkningen då de 

framstår som annorlunda och spännande. 

3.3.2. Dominikanska Republiken 

3.3.2.1. Folk och språk 

I artikeln om det sensuella Dominikanska Republiken stöter resenären på ett svenskt par som 

gjort sex resor till landet under 1990-talet. De har en stor tilltro till lokalbefolkningen och de 
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tycker att vänskapen som uppstår på Dominikanska Republiken ”liknar ingen annan i 

världen”97. Det svenska paret har tydliga tecken på alteritet i synen på förhållandet med 

lokalbefolkningen eftersom att de här annorlunda människorna får ett mer positivt sken kastat 

över sig än de hemma i Sverige. 

I artikeln Turismen – vår tids kolonialism av Kajsa Ekis Ekman där turismen framställs som 

något negativt, då hon likställer turismen med dåtidens kolonialism, nämns Dominikanska 

Republikens invånare eftersom att de inte ens har rätt att beträda sina egna stränder. Detta 

beror på att eftersom turisten, som här anses som viktigare än själva lokalbefolkningen, inte 

gillar att bli ”påflugna” av försäljare. Men när turisten sedan behöver tjänster från 

människorna i landet så erbjuds de istället ut till försäljning som i sin tur leder till att turisten 

har svårt att se lokalbefolkningen som människor98. Här ser vi exempel på en eurocentrism i 

texten, en objektifiering av lokalbefolkningen och ett tydligt Vi och De-tänk där turisten är 

den ledande europén som framstår som viktigast i sammanhanget.      

I artikeln som handlar om orten Las Galeras skrivs det om den inhemska guiden William där 

hans spanska inte är till förstånd för turisterna och turisternas engelska inte är till någon nytta 

för guiden då han knappt talar det. Men ett bevis på detta tillmötesgående så ”pekar och 

gestikulerar” guiden så att ett gemensamt förstånd skapas99. När turisterna anlänt till ett 

utkikstorn så berättas det om två yngre manliga inhemska arbetare som talar samma spanska 

och har samma kroppsspråk som guiden. Denna generalisering som här uppstår syns tydligt 

vid denna händelse men även på flera andra ställen i texten. Detta är en generalisering, 

autencitet, då författaren drar likhetstecken mellan dessa invånare på grund av deras 

språkkunskaper och rörelser som dock leder till ett förstånd med de som inte förstår språket. 

”I Dominikanska Republiken är det ingen som har bråttom” står det om befolkningen på orten 

angående att vägen där är dålig och att färdmedlen tar lång tid100. Detta är en generalisering, 

autencitet, då författaren drar alla dominikaner över samma kam. Det är även spännande här 

att läsa om författarens koppling mellan att de dåliga vägarna resulterar i att landets invånare 

inte har något behov av att fixa det heller, eftersom att de ändå inte har bråttom. Detta är 
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exempel på de Andra eftersom att det är vi, västerlänningar, som är normala och de andra 

framstår som annorlunda i detta fall. 

I artikeln som handlar om en kryssning i Karibien så anländer resenärerna så småningom till 

det dominikanska fastlandet och där har de blivit varnade av fartygets reception, som inte är 

dominikaner, att det bland annat kan vara fattigt och farligt i landet. Denna varning är inget 

som resenärerna stöter på utan istället möts de av vänliga dominikaner så fort de kliver av 

bussen. På fastlandet kommer de till slut in i en butik där expediten José arbetar och där 

betalar de en viss summa för en flaska rom, turisterna antar att de har betalat ett överpris på 

romen eftersom att José verkar glad101. Att dra denna slutsats, att en utländsk expedit 

troligtvis har lurat turisterna på pengar eftersom att han verkar glad, är någonting som 

författaren drar paralleller mellan i sitt kategoriserande av deras etnicitet, att om en sådan 

person med en sådan etnicitet beter sig på ett visst sätt så betyder det en viss sak eftersom att 

de är mer annorlunda än dem.  

3.3.2.2. Kulturell turism och religion 

Kulturell turism och religion framgår inte lika tydligt i rapporteringen från Dominikanska 

Republiken. Detta kan förklaras genom att dominikanernas religion kristendom är mer likt 

den svenska kulturen och därför behöver inte skillnaderna inom denna aspekt förklaras lika 

utförligt i de olika tidningsartiklarna. Haitierna är också kristna men voodoo-kulturen har tagit 

överhand i rapporteringen om det landets religion. 

Det enda som man skulle kunna koppla till just kulturell turism är det som händer på en 

restaurang som en resenär besöker i artikeln om det sensuella Dominikanska Republiken. 

Restaurangen är julpyntad och servitörerna där dansar hellre än att ta beställningar102. Just 

julen blir i detta sammanhang inte något förvånansvärt då det ser ut på samma sätt i Sverige, 

dock inte från och med oktober varje år som är fallet i denna text. Men dansen är någonting 

som dominikanerna möjligtvis använder sig av för att locka turister och för att få turisterna att 

insupa deras kultur, det framgår dock inte om dominikanerna börjar dansa enbart för att locka 

turister eller för att detta ingår i deras kultur. Om fallet är så att de använder sig av detta för att 

locka turister så kan begrepp som antingen kulturell turism eller magisk realism passa in här 
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då de använder sig av sin egna kultur, dansen i detta fall, och försöker få detta att framstå som 

mer mystiskt så att det leder till en ökad turism. 

3.3.2.3. Seder 

Turisten besöker samma restaurang varje kväll i artikeln om det sensuella Dominikanska 

Republiken och ifall landet i stort, eller enbart den restaurangen, som vaknar till under 

kvällarna som dansen merengue står på temat, framgår ej. Men oavsett, om det är ett helt land 

man talar om eller just en specifik restaurang, så är det en lite väl snabb slutsats att dra att 

enda gången som stället vaknar till är under just de tillfällena. Att landet, eller restaurangen, 

vaknar till kopplar skribenten till att hela lokalbefolkningen lär sig att dansa innan de kan 

gå103. Innan man falsifierar denna analys, som skribenten troligtvis skrivit med en viss ironi, 

så är det ändå ett tydligt exempel på Vi och De när man skriver att hela befolkningen lär sig 

att dansa. Det är även tydliga exempel här på autencitet då man generaliserar den 

dominikanska befolkningen. Det kan även vara så att dominikanerna använder sig av sin dans 

för att skapa en slags sammanhållning bland medborgarna. Genom att dansa, och möjligtvis 

återgå till en stereotyp representation av sig själv för att framhäva sin kultur, kan detta även 

handla om och där passar begreppet utrotning in. 

Olika bokrecensioner står det om i artikeln Resenärer: Författare med smak för världen. 

Ständigt på resa. Många av Peter Kihlgårds romaner har kommit till utomlands av Ann 

Persson och där är det författaren Peter Kihlgårds romaner som behandlas. Böckerna han 

skrivit är reseskildringar och en av böckerna, Strandmannen, skrev han år 1992 i 

Dominikanska Republiken. I denna recension förklaras anledningar till varför han besöker 

landet, en av anledningarna var att enligt dåtidens guideböcker så fanns det bland annat en 

dans där som var så erotisk så att regeringen förbjöd den104. Denna skildring av folket är 

måhända inte lika tydlig i denna men att vilja bege sig till ett land för att få uppleva en dans, 

som lokalbefolkningen är stolta över, är ett tydligt eurocentriskt perspektiv då han utgår ifrån 

sig själv som normal och folket som exotiskt.  

3.3.2.4. Musik 

I artikeln som handlar om det sensuella Dominikanska Republiken inleds berättandet om att 

beskriva landet som exempelvis sensuellt och själfullt. Denna beskrivning tar sin grund i att 

                                                           
103 Arbman. Sensuellt gung på Hispaniola. Dominikanska Republiken nytt chartermål i Karibien. Turism hopp 

för fattig ö.  
104 Persson, Ann. Resenärer: Författare med smak för världen. Ständigt på resa. Många av Peter Kihlgårds 

romaner har kommit till utomlands. Dagens Nyheter. 1998-06-27 
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när turistens transportmedel åker förbi på gatan så dånar musiken och det kopplas till att en 

ung, manlig försäljare står och ”gungar rytmiskt” och ”kvinnorna hänger med i denna rytm” 

då de har ”svårt att sitta still” samtidigt som de gör sig vackra inför kvällen105. Att som 

utländsk turist dra paralleller mellan ett helt lands aura kopplat till en utvald skara av 

inhemska invånare är någonting denna författare gör, detta kan kopplas till alteritet då dessa 

dominikaner är annorlunda och de beskrivs även som de Andra då de skiljer sig från 

skribenten som enligt honom själv är den normala. 

I en sekvens som beskrivs i artikeln om kryssningen i Karibien där resenären anländer till en ö 

vid namn Catalina, strax utanför Dominikanska Republiken, kan man se tydliga exempel på 

ett Vi och De-tänk. Sekvensen som inträffar är att Carmela, en kvinnlig lokalbo som tillhör en 

dansgrupp som är iklädda dominikanska färger, möter upp kryssningsresenärerna och så fort 

som fartyget anländer till just deras ö så ”sluter de upp i en dans som även lockar de inhemska 

männen att inbjudas till dans”106. Detta är tydliga exempel på exotisering men även skapandet 

av de Andra då författaren antar att just kvinnornas dans inbjuder männen att vilja dansa, 

någonting som inte är helt självklart men eftersom att han har placerat dem i vissa fack så 

framstår detta på det här viset. 

3.3.3. Jämförelse mellan kulturen i Haiti och Dominikanska Republiken 

I rapporteringen från båda länderna kan man se tydliga tecken på exotisering. Det exotiska 

med haitierna är bland annat kvinnorna som bär upp sin last med ståtlighet medan det exotiska 

hos dominikanerna är den merengue-dans som lockar flertalet resenärer dit att själva uppleva. 

Den exotiska beskrivningen av lokalbefolkningen görs i högre grad i rapporteringen från Haiti 

där även kontrasterna är större, fattiga haitier framställs som lägre ställda än fattiga 

dominikaner och rika haitier framstår som rikare än rika dominikaner. 

Denna exotisering syns tydligt när dominikanerna uppfattas som dansanta medan haitierna 

uppfattas som både främmande och mycket mörkare än författarna själva. Just hudfärg är 

något som det tydligt syns skillnader i, dominikanerna ses mer som oss då de inte är lika 

mörka som befolkningen i Haiti och de framstår då som mer annorlunda än oss. 

En tydlig skillnad i Haiti är klasskillnaden mellan medel- och överklass. Det pågår en kamp 

mellan dessa klasser, framgår det i artiklarna, där överklassen är mer beredd på att satsa på 

                                                           
105 Arbman. Sensuellt gung på Hispaniola. Dominikanska Republiken nytt chartermål i Karibien. Turism hopp 

för fattig ö. 
106 Sjödin Öberg. På kryss med strandhugg.  
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turism än vad medelklassen är, vissa som tillhör medelklassen anser till och med att turisterna 

får dem att framstå i dålig dager. 

I artiklarna från Haiti finns det inga exempel på hur man som turist ska ta ställning till 

grannlandet men i Dominikanska Republiken så nämns det flertalet gånger att man bör 

undvika att åka till Haiti för att det är farligt där. 

Sederna i Haiti framstår som mer främmande än de i Dominikanska Republiken. Detta kan ha 

att göra med att de framstår som mer främmande för den svenska turisten då det inte är några 

upplevelser som man är van vid hemma, att exempelvis få höra ”Blanc, blanc!” till sig är 

ingenting som tillhör den svenska jantelagen. I Dominikanska Republiken nämns det 

ingenting om ifall detta bemötande har en motsvarighet i det landet men att man uppmanas att 

bemöta lokalbefolkningen med ett glatt humor är någonting som framkommer i 

rapporteringen från båda länderna. 

4. Avslutande diskussion  

I läsprocessen av tidningsartiklarna har jag utgått från föreställningar som berört två aspekter; 

Natur och Kultur. Efter att ha läst artiklarna så har jag kategoriserat innehållet i dem i olika 

underrubriker. Under Natur har underrubrikerna varit Landskap, Stränder och Städer. Under 

Kultur har underrubrikerna varit Folk och språk, Kulturell turism och religion, Seder och 

slutligen Musik.   

Valen av dessa aspekter och de följande underrubrikerna har för mig varit självklart efter 

läsprocessen då dessa artiklar har haft en stor prägling av dessa beskrivningar. Natur har det 

redogjorts för i artiklarna på ett ungefär liknande sätt i rapporteringen från båda länderna, med 

ett litet övertag i rapporteringen från Dominikanska Republiken. Kultur har det däremot skiljt 

en del i andel plats i rapporteringen från de olika länderna, en mycket större rapportering från 

Haiti angående deras kultur har förekommit och framför allt så är det deras religion som har 

fått ett visst utrymme i mer eller mindre alla tidningsartiklar.  

4.1. Diskussion angående frågeställningarna 

De frågeställningar som jag utgått ifrån har varit följande: 

- Hur har Haiti och Dominikanska Republiken framställts i Dagens Nyheter under tiden 1993-

2018 utifrån aspekten turism angående natur och kultur? 

- Vad kan man se för postkoloniala mönster i rapporteringen från Haiti och Dominikanska 

Republiken? 
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4.1.1. Hur naturen och kulturen har framställts  

Om jag ska besvara min första frågeställning så har Dominikanska Republiken framställts på 

ett mer positivt sätt i tidningsartiklarna än vad Haiti har gjort. Exempelvis så har Haiti för det 

mesta framställts som en misär där vissa platser i landet bör undvikas att åka till, på grund av 

bland annat regeringens misslyckande i kontrolleringen av befolkningen och den ännu 

misslyckade återuppbyggnaden efter deras olika naturkatastrofer. Däremot har Haiti på olika 

sätt framställts som ett oupptäckt paradis och att det är upp till turisten själv att upptäcka dess 

olika fördelar då regeringen och befolkningen har gjort vad de kunnat men ännu inte lyckats. 

Haitierna har framställts på ett väldigt stereotypt sätt och ett stort avvikande ifrån den 

europeiska normen har synts tydligt i rapporteringen. Det har inte getts många möjligheter för 

läsaren att bilda sig en egen uppfattning om haitier utan skribenterna har redan placerat dem i 

olika fack som det blir omöjligt för läsaren att placera om. Exempel på detta är att kvinnorna 

på en plats i Haiti har beskrivits som seniga och magra samt att de beskrivs som exempelvis 

häxdoktorer, en beskrivning som jag omöjligt kan tro att de själva säger om sig själva. 

Dominikanska Republiken har framställts på ett mer positivt sätt och bland annat så har deras 

natur blivit hyllad till skyarna. Detta har visats när det getts exempel på hur flertalet européer 

flyttat dit för att de har lockats av detta land samt olika mästerskap som har hållits i landet 

som gett dem ett slags vedertagande att det är ett land som är fullt möjligt att besöka utan 

några illavarslande konsekvenser.  

Dominikaner har framställts på ett någorlunda positivt sätt, jämfört med haitierna, men det har 

även här skett en hög grad av stereotypisering. Det har här, likt Haiti, inte getts någon 

möjlighet för läsaren att bilda sig en egen uppfattning om hur dominikaner är och beter sig 

utan de har exempelvis beskrivits som en dansant befolkning som tar turismen på större allvar 

än vad haitierna gör.  

4.1.2. Postkoloniala mönster i rapporteringen  

Utifrån min andra frågeställning så har rapporteringen från länderna flödat av flertalet 

postkoloniala mönster. Rapporteringen från Haiti har präglats av en vit överordning där 

begrepp som eurocentrism och vithet har präglat denna diskurs där man ständigt ser tecken på 

att det är Västvärlden som är normen som man skriver utifrån, att det är de Andra som är de 

onda och ociviliserade samt att det är den vita befolkningen som är det normala i 

världsordningen. 
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Rapporteringen från Dominikanska Republiken har på liknande sätt skildrat denna aspekt men 

det har inte synts lika tydligt. Att det är Västvärlden som har den största uppgiften i att hjälpa 

landet att ha en fortsatt framgångsrik turism syns tydligt. Skillnaden i rapporteringen från 

grannlandet kan även ha att göra med kromatism och vithet då skillnaden i hudfärg mellan 

dominikaner och haitier blir till en fördel för dominikaner i denna bemärkelse och därför 

väljer skribenterna att beskriva dessa olika invånare på olika sätt.   

4.2. Diskussion angående resultatet kopplat till tidigare forskning 

Michael Johanssons kandidatuppsats stämmer överens med min undersökning då hans 

resultat, och även min, mynnade ut i att det är Västvärlden som är överordnat i relationen med 

Haitis underordning och att landet beskrivs som bland annat farligt och opålitligt. Han har inte 

gjort någon analys på Dominikanska Republiken men hans marxistiska påstående, som han 

väljer att använda sig av som har med ekonomi att göra, att de härskande klasserna har de 

härskande idéerna, kan förklara den skillnad jag märkt i rapporteringen från länderna då 

Dominikanska Republiken fått en mer positiv bild i tidningarna och det kan ha att göra med 

att det går bättre för det landet ekonomiskt än sitt grannland. 

Lisette Andersson och Kajsa Lundins kandidatuppsats om jordbävningen i Haiti och 

översvämningen i Pakistan år 2010 resulterar även denna i en hierarkisk över- och 

underordning där dessa nämnda länder är underordnade den Västerländska överordningen. 

Det har däremot synts skillnader i rapporteringen från de båda länderna och genom att 

synliggöra medlidandet hos haitierna på ett mer tydligt sätt än hos pakistanierna så skapar 

detta för läsaren en identifiering med haitierna och angående pakistanierna så blir läsaren mer 

en åskådare. 

Detta skulle kunna förklara min uppsats om jag väljer att jämföra Västvärldens syn på 

Pakistan med synen på Dominikanska Republiken. Rapporteringen från Haiti i min 

undersökning har varit på ett mer känslomässigt plan då invånarnas känslor har fått en större 

plats än i rapporteringen från Dominikanska Republiken, man har gått in mer på djupet i 

beskrivningen av landets lokalbefolkning och mer tillåtits lära känna dem. Rapporteringen 

från Dominikanska Republiken har, som sagt, utgått från en stereotypisering utan att ha gått in 

så mycket på deras känslor och inte tillåtits lära känna dem. Detta skulle kunna leda till att i 

rapporteringen från Dominikanska Republiken, likt rapporteringen från Pakistan, så blir 

läsaren mer en åskådare av rapporteringen om dominikanerna medan det skapar ett större 

medlidande till haitierna. Detta medlidande skulle kunna bidra till en känslomässig 
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dragningskraft till dem som i förlängningen skulle kunna få oss att vilja återuppbygga deras 

turism.  

4.3. Förslag till vidare forskning 

När jag började min analys så utgick jag ifrån att det skulle vara skillnader i rapporteringen 

från Haiti och Dominikanska Republiken. Det hade däremot varit spännande att göra en 

vidare analys inom detta område men att då istället byta ut mina två valda länder mot andra 

länder som är mer lika. Då hade den postkoloniala teorin kunnat sättas in i ett annat perspektiv 

och kunnat synliggöras om man utgår ifrån mindre förutfattade meningar än vad jag utgick 

ifrån. 

Det hade varit spännande att analysera olika länder utifrån Huntingtons civilisationsteori. Det 

är en teori där världen är uppdelad i sex till åtta civilisationer och att pröva en medieanalys på 

ett land ifrån varje civilisation hade kunnat göra upp en mall för hur Västerländsk 

rapportering ser ut från dessa olika delar av världen. Indirekt så märker jag i efterhand att jag 

har gjort en medieanalys på två olika civilisationer, Västerlandet och den Latinamerikanska, 

så min uppmaning är att du nu tar vid min studie och applicerar detta på de övriga fyra till sex 

civilisationerna som återstår att undersöka. 

4.4. Historiedidaktisk tillämpning 

Jag tänker mig en lektionsundervisning där eleverna, efter att under föregående lektioner ha 

fått lärdom om kolonialismens orsaker, händelser och konsekvenser, själva ska få tolka fyra 

olika källmaterial, med hjälp av den postkoloniala teoribildningen. De ska först få läsa om det 

Bartolomé de Las Casas skrev om indianerna på Hispaniola, i kort anslutning till den 

begynnande koloniseringen, som kort sammanfattat handlade om att han beskrev invånarna 

som försiktiga och försvarslösa och spanjorerna som hänsynslösa107. Den andra texten 

eleverna ska få läsa är kung Ferdinand II av Aragoniens beskrivning om indianerna och 

svarta, där indianerna beskrevs som väldigt sköra och att en svart kunde göra fyra indianers 

jobb108. 

Efter att eleverna fått tolka dessa texter så ska de nu få läsa olika tidningsartiklar som handlar 

om turism i länderna Haiti och Dominikanska Republiken och se om liknande rapporteringar 

finns i dag. Texterna som de kommer tilldelas är en ifrån Haiti och en ifrån Dominikanska 
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Republiken, nämligen Sensuellt gung på Hispaniola. Dominikanska Republiken nytt 

chartermål i Karibien. Turism hopp för fattig ö och I Haiti finns magin mitt i vardagen.  

Frågorna som kommer att ställas till de äldre artiklarna är: 

 Vad säger dessa två texter om denna tidens syn på indianer och svarta? 

 Vad skiljer mellan de Las Casas och kung Ferdinand II av Aragoniens inställning till 

koloniseringen? 

 Var det givet att man tyckte på detta vis om indianer och svarta, utifrån dessa 

uppfattningar om främmande människor? 

 Vad ledde de Las Casas inställning till svarta historiskt sett, vad kom att förändras i 

Latinamerika efter detta sett till befolkningsförändringen på hela kontinenten?   

Frågorna som kommer att ställas till de nyare artiklarna är: 

 Hur beskrivs haitierna och dominikanerna i de båda artiklarna? 

 Varför beskrivs invånarna på olika sätt, utifrån vad du vet om de båda ländernas 

historiska utveckling? 

 Använd dig av den postkoloniala teoriramen och bryt ner artiklarna utifrån detta. 

Använd dig av begrepp som exempelvis exotisering, eurocentrism och alteritet. 

 Vad säger dessa artiklar om synsättet vi i Europa har på ”de Andra” idag? 

 Kan du förstå vår nutid genom att analysera dessa artiklar? 

Slutliga frågor som kommer att ställas till både de äldre och de nya artiklarna är:  

 Anser du att de äldre och de nya artiklarna hänger samman? Redogör för olika 

förklaringar och koppla detta till den postkoloniala teoriramen. 

 Redogör för hur du tror att vår nutida uppfattning om ”de Andra” kommer att leda till 

att förstå liknande frågor i framtiden. 

I Skolverkets ämnesplan om historieämnet står det att syftet med ämnet är bland annat 

följande: 

”I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att arbeta med historiska begrepp, 

frågeställningar, förklaringar och olika samband i tid och rum för att utveckla förståelse av 

historiska samhällsförändringar.” 
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”Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin historiska bildning och 

förmåga att använda historia som en referensram för att förstå frågor som har betydelse för 

nuet och framtiden.”109 

Dessa två aspekter kommer det ges möjlighet för eleverna att utveckla då det under första 

punkten bland annat kommer att arbetas med historiska begrepp och olika samband i tid och 

rum genom att det kommer att läsas äldre texter men även nutida texter. Under den andra 

punkten kommer detta ges möjlighet att utvecklas på under samma sätt som under den första 

punkten men här mer ett fokus på att utveckla elevens historiemedvetande sett till att 

elevernas referensram för att förstå frågor som har betydelse för nuet och framtiden genom att 

både behandla äldre och nyare texter. 

Bidraget från denna studie till en viss undervisningssituation anser jag passar bäst till kursen 

Historia 1a1 och Historia 1b som båda har följande krav i det centrala innehållet i vad som ska 

undervisas: 

”Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt viktiga globala 

förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning 

och ökat välstånd, teknisk utveckling, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, 

jämställdhet, kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter.”110 

Detta centrala innehåll kommer att behandlas då epokerna kolonialism och imperialism är det 

behandlade ämnesområde som arbetas med under denna tid och de exemplen under dessa 

punkter är migration, resursfördelning, kolonialism och konflikter. Detta kommer tydligt att 

arbetas med då fokus kommer att ligga på kolonialism och imperialism sett till Europa, Afrika 

samt Latin- och Sydamerika. Genom att få kunskap om spanjorer, ursprungsbefolkningen på 

Hispaniola och öns utveckling till en tvingad migration av svarta från Afrika till ön kommer 

delvis att förklara hela kolonialismen och imperialismen så som de är kategoriserade som 

olika historiska epoker. 

I kunskapskraven för Historia 1a1 och Historia 1b står det följande: 

”Eleven ger […] exempel på, och förklarar […], samband mellan skeenden i det förflutna och 

förhållanden i nutiden.” 
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2011, s.66 
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”Eleven kan […] söka, granska och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska 

skeenden samt göra […] reflektioner över materialets relevans.”111  

Det är elevernas historiemedvetande som är i fokus under denna uppgift. Den gemensamma 

kärnan angående historiemedvetande är att man ska förstå att dåtid, nutid och framtid hänger 

ihop. Vi som lever nu är produkter av vad som hänt i historien och allt vi gör kommer ge 

effekter i historien då det kommer att bidra till hur framtiden kommer att utformas112. Därför 

passar min följande arbetsuppgift bra in på detta, då eleverna ska få tolka texter från dåtiden 

och jämföra det med nutida texter för att förstå dess plats i historien idag samt ge en potentiell 

bild av hur framtiden kommer att påverkas av nutidens förståelser.  

För att betygsätta dessa elever så skulle ett E-betyg kunna uppnås sett till det första 

kunskapskravet att man ger enkla exempel på samband mellan skeenden i det förflutna och 

förhållanden i nutiden, exempelvis om eleven nämner en aspekt i de Las Casas text, att man 

hade en mycket mer positiv syn på svarta än indianer under denna tid, men att det idag har 

förändrats då man i tidningsartikeln från Haiti beskriver haitier mer som ”de Andra” än vad 

dominikanerna beskrivs som i tidningsartiklarna från Dominikanska Republiken. 

Under det andra kunskapskravet så skulle eleverna tolka de olika texterna för att uppnå ett E-

betyg genom att översiktligt redogöra för historiska skeenden genom att redogöra för 

innehållet i de Las Casas text och angående att ta reda på det materialets relevans så skulle 

eleverna få chansen att redogöra för om detta var en generell bild man hade på dessa 

befolkningar eller om det möjligtvis enbart var denna personens dåtida uppfattning om dessa 

människor. 

Min förhoppning är att eleverna ska kunna förklara skeenden i det förflutna och förhållanden i 

nutiden samt att deras historiska bildning och förståelse för olika samband i tid och rum och 

historiska samhällsförändringar nu har utökats. Denna typ av historiemedvetande är bra för att 

om eleverna inser att dåtidens människors agerande förr inte var givet eller självklart, på 

samma sätt som vi har möjlighet att agera för att förändra framtiden, så kommer man att förstå 

varför vissa saker ser ut som de gör i nutiden113.  

 

                                                           
111 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, Skolverket, s.74 
112 Wendell, Joakim. HISTORIEMEDVETANDE. 2012-06-04. http://www.historia2.se/historia123/?p=1059. 

2018-02-19  
113 Wendell. HISTORIEMEDVETANDE. 2012-06-04.  
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