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 Abstract 

 
Författare: Anna Hulth  
Handledare: Daniel Zachrisson 
Titel: Vagabond: En resa till fjärran länder genom ett postkolonialt perspektiv 
Ämne: Medie- och kommunikationsvetenskap 
År: 2006 
Syfte: Studiens syfte är att utifrån ett postkolonialt perspektiv undersöka Vagabonds researtiklar, 
för att se om det finns spår av koloniala och rasistiska diskurser i journalisternas och fotografernas 
porträttering av andra människor och kulturer utanför Europa och Västerlandet. 
Metod: Som kunskapsteoretisk utgångspunkt används ett kritisk hermeneutisk förhållningssätt. 
Kvalitativ metod har tillämpats i denna studie och i analysen av researtiklar används kritisk 
diskursanalys. 
Slutsatser: Slutresultaten visar på gemensamma drag i beskrivningar av länder utanför Europa 
och Västerlandet. Naturen och den primitiva livsstilen verkar vara det som journalisterna verkar 
mest intresserad av att beskriva. Modernitet får väldigt liten plats i Vagabonds artiklar om 
kulturer utanför Europa och Västerlandet. Resejournalistiken i Vagabond präglas av 
reporterjagets egna upplevelser och tolkningar av landet och människorna i linje med den 
koloniala diskursen. Miljöerna från Asien, Afrika och Latinamerika som dominerar är fångade på 
landsbygden. Det är stränder, djungler, vilda djur och höga berg. Moderna städer och bostäder 
förkommer inte ofta på fotografier eller i beskrivningar i texterna.  Av de totalt 129 bilderna finns 
det endast 7 stadsbilder. Ungefär hälften är bilder på naturen, eller människan i naturen.  
Thailand, Samoa, Venezuela, Bolivia och Uganda är de länder där naturen får den största platsen. 
Här är det storslagna vyer, klarblå vatten, gröna berg och vilda djur som får representera dessa 
fjärran länder. Det är den vilda naturen som blir föremål för vår dyrkan. Den primitiva livsstilen 
är också ett ofta förekommande tema i reportagen i Vagabond 2005. Vi får ofta läsa om en 
fiskare eller en mulskötare. Gamla mytologier, religioner och gudaberättelser är ett annat vanligt 
förekommande ämne som är med i tre av reportagen, däribland Samoa, Bolivia, och Egypten. 
Här knyts kulturerna till det förgångna. Reportagen i Vagabond 2005 ger en stark känsla av att 
journalisterna har sökt just det typiska i länderna och att det typiska därigenom blir det 
stereotypiska.  
 
Nyckelord: Postkolonialism, Stereotyp, Diskurs 
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1. Inledning 

I dagens svenska samhälle har vi tillgång till en ofantlig mängd information om världen. Genom 

tv, tidningar, böcker och diskussioner med andra människor skapar vi en bild för oss själva av 

världen. Även om vi aldrig har satt foten i, till exempel Indien, så har de flesta av oss en bild av 

detta land. Många kan kanske till och med berätta hur indier är till skillnad från oss svenskar. 

Bilderna av vår värld är många och varierande, men jag anser att det finns vissa bilder som är mer 

dominerande än andra. De tankar och bilder av andra människor i andra kontinenter som 

dominerade under kolonialismens epok, tror jag, till viss del lever kvar i dagens svenska samhälle. 

Bilden av ”den Andre” är ofta stereotypiska och nedvärderande på många sätt. Hur dessa tankar 

kan ha överlevt så här länge, i min mening, är att världen, så som vi känner det, är en social 

konstruktion som hela tiden produceras och reproduceras genom vår användning av språket. Har 

man väl etablerat en viss bild av något, ett land eller ett folk, så tror jag att det är väldigt svårt att 

radera den från våra tankar och fantasi. Det kan ta flera år, decennier, eller till och med 

århundraden att ändra en viss syn på något. Jag läste i en artikel som jag kommer att citera här 

nedan, där det stod något som jag fastnade för direkt. Det stämde på något sätt, tyckte jag. Och 

det är verkligen en tankeställare. 

 

Att skildra vad man ser – men inte alltid veta eller förstå vad man ser – är 

kanske utmärkande för den subjektiva resejournalistikens 

ögonvittnesskildringar. Den sortens texter kommer mer att handla om 

reporterjaget än om de platser han besöker och människor han möter. 

Platserna finns där i texten för att erbjuda lagom spännande upplevelser, 

människorna finns där för att tillhandahålla service till de västerländska 

resenärerna; skjuts, guidning, hotellbäddar och mat. Men de får inte finnas för 

sin egen skull och inte ha några egna behov (Killander-Braun, 2004:172). 

 

Jag tror dock inte att det finns enbart negativa bilder/stereotyper om andra människor i andra 

länder. Nej tvärtom, det finns många positiva bilder av världen, men alltför många stereotyper. 

Och det finns både negativa och positiva stereotyper av olika folkgrupper och kulturer. Det är 

farligt, tycker jag, att reducera en människa till ett fåtal, enkla karaktärsdrag, även om de är 

positiva eller negativa. Jag tror att vi alla mer eller mindre beskriver människor utifrån kända 

stereotyper och det är väl inget vi någonsin kan komma ifrån, men jag tycker det är viktigt att vi 

blir mer medvetna om detta. Blir vi det, kan vi bli mer försiktiga med hur vi beskriver och talar 

om andra människor, och kanske till och med kan minska på fördomar.  
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2. Syfte & Frågeställningar 
 
Studiens syfte är att utifrån ett postkolonialt perspektiv undersöka Vagabonds researtiklar, för att 

se om det finns spår av koloniala och rasistiska diskurser i journalisternas och fotografernas 

porträttering av andra människor och kulturer utanför Europa och Västerlandet. Jag kommer att 

använda mig av dikursanalys när jag närmar mig analyserna. Här nedan följs två huvudfrågor som 

uppsatsen bygger på:  

 

1. Hur framställs människorna och deras kulturer i researtiklarna? 

2. Hur ser journalisten, fotografen från Vagabond på de inhemska människor de 

fotograferar och berättar om? 

 

2.1 Uppsatsens disposition 

Uppsatsen inleds med ett kapitel om resetidskriften som artiklarna är tagna ifrån samt dess 

bakgrund och fakta. Kapitel 4 sätter in resande i ett historiskt sammanhang. Avsnittet är ämnat 

att ge läsaren ett helhetsperspektiv på resandets historia. Kapitlet därefter kan sägas bestå av 3 

teoretiska delar. I den första delen presenteras olika perspektiv och teorier, däribland det 

postkoloniala perspektivet, vilket är utgångspunkten i denna studie. I den andra delen redogörs 

begrepp såsom stereotyper och studiens huvudbegrepp diskurs. De två delarna ska ge bakgrund 

till studiens område samt förstärka uppsatsens analyser och slutsatser. Den sista delen av kapitel 5 

presenterar diskursanalysen. Denna del tar upp verktygen som ska användas för att ge vägledning, 

samt för att få reda på vad som bör uppmärksammas i artiklarna och hur jag bör analysera dem. 

Kapitel 6 ägnar sig åt temat bilden som följs av bildanalys och sist semiotiken. Därefter kommer 

kapitel 7, ”Kunskapsteoretiska utgångspunkt och metod”, vilket redogör studiens process; hur jag 

går tillväga i denna studie och hur jag förhåller mig till materialet. Avsnittet följs sedan direkt av 

analyserna av researtiklarna. Till sist avslutas uppsatsen med en slutdiskussion där det reflekteras 

över slutsatserna och resultaten.  
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3. Material 

Vi möter olika reseskildringar i många medier, såsom resereportage på tv, internet, böcker, 

dagstidningar och i vecko-/månadstidskrifter. Många tycker det är kul att läsa om resor och om 

fjärran länder. Och reseskildringar verkar vara en populär genre bland oss svenskar. Det finns en 

otalig mängd guideböcker om alla världens länder och städer. Vi kan läsa om olika resereportage i 

dagstidningarnas resebilagor. Sen har vi också tidskrifter som enbart skriver om resor. I Sverige 

har vi fem; (jag reserverar mig för eventuellt nya resetidskrifter som kan komma in i marknaden) 

Vagabond, RES, Allt om Resor, Escape 360 och När och Fjärran där de två sistnämnda är nya i 

marknaden.  Mitt val av medium är tidskriften, eftersom det är så lättillgängligt för alla. De 

svenska resetidskrifterna kostar mellan 40-50 kr och de finns i de flesta mataffärer. För att göra 

en begränsning vid valet av researtiklar om länder utanför Europa valdes en månadstidskrift ut; 

Vagabond. Anledning till att jag valde endast Vagabond är för att det är Sveriges största 

resetidskrift samt vid val av fler skulle denna uppsats bli alltför omfattande.  

 
3.1 Vagabond 

Företaget Vagabond Media AB grundades 1987 och arbetar med att producera och förmedla 

reseinformation och reseinspiration. Sedan hösten 2005 är Vagabond Media AB ett fristående 

dotterbolag till Egmont Tidskrifter AB. Resetidskriften Vagabond utkommer med tio nummer 

per år och har även en norsk edition som samproduceras med den svenska 

(http://www.vagabond.se/vb/sida.aspx?id=495, 2006). Enligt TS, Tidningsstatistik AB, 2005 är 

Vagabond Sveriges största resetidskrift. Deras upplaga är 35700 och läsare ca 162 000. 

Läsekretsen består till hälften av män, till hälften av kvinnor. De flesta bor i storstad, är 

akademiskt utbildade, oberoende resenärer, det vill säga reser oftast på egen hand. 

Genomsnittsåldern är 39 år, inkomsten är 13 % över genomsnittlig inkomst i Sverige. 

Tidskriftens innehåll består av ca 70 % redaktionellt material och ca 30 % annonser. Vagabond 

har sju fast anställda journalister. Därutöver ett tiotal frilansjournalister som de anlitar 

regelbundet. De har inga fast anställda fotografer. Det är en tjänst de nästan alltid köper in. 

Vagabond har ca 15 frilansfotografer som arbetar mer eller mindre kontinuerligt med dem. Deras 

resereportage är ofta personligt berättade, naturligtvis med fakta. Men hårdfakta som att resa 

runt, boende etcetera skrivs i guiderna. Varje reportage följs av en guide. 90 % av de bilder som 

är med i reportagen hänger ihop med texten (intervju/mejl med Bodil Sjöström, chefredaktör för 

Vagabond, 060516, http://www.vagabond.se/vb/sida.aspx?id=1985, 2006).  
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4. Resandets Historia 

 
Européerna reste till nya världar, bebodda av ”vildar” som ansågs stå närmare naturen än den 

mer kultiverade europén. Under 1700-talet och 1800-talet blev den vetenskapliga expeditionen en 

framträdande reseform, där de mänskliga ”naturvarelserna” blev föremål för klassifikation och 

jämförelser, gärna utifrån evolutionistiska utvecklingsmodeller. En tidig resenär från den 

evolutionistiska skolan var Alfred Rusell Wallace. Wallace ansåg de människor han studerade som 

moraliskt mer högtstående än den civiliserade människan. Han varnade därför för den 

depraverande effekt som civilisationen kunde ha på dessa kulturer. Liknande tankegångar 

uttryckte Carl von Linné om sina resor till lappland.  Hans bild av det nordligaste Sverige var 

dock motsägelsefull. Å ena sidan hyllade han det primitiva när han beskrev samernas liv, vilket 

betraktades som sunt och oskuldsfullt. Å andra sidan utryckte Linné idéer om den nytta som 

utnyttjandet av lapplands naturresurser kunde tillföra civilisationen (Andersson Cederholm, 

1999).  

     En annan form av resande var bildningsresan. Denna form av resande var en del av de 

privilegierade européernas uppfostran under 1700-talet. Även privilegierade svenskar reste på 

bildningsresor. Bildningsresan innebar att unga adelsmän gjorde en resa i Europa efter avslutad 

högre studier. Resan skulle öka allmänbildningen och tillfredställa nyfikenheten. Dessa resor gick 

huvudsakligen till Italien. Man skulle besöka platser förknippade med den klassiska kulturen. 

Bildningsresor gick till resmål där kultur stod i fokus. Förutom bildningsresor var resor till det 

lantliga livet en del av resandet. Dessa resor var ideal för både aristokrater och borgerskap. I 

samband med industrialiseringen under 1800-talet växte det fram ett borgerligt lantlivsideal. Man 

ville komma bort från staden som förknippades med omoraliskt liv till lantlivet som skulle ge 

moralisk rening. Man längtade tillbaka till hembygden. Naturskildringar i litteraturen beskrev 

ängar, sjöar och små skogsdungar som fristäder för människan. Den orörda pittoreska naturen 

ansågs för första gången vara vacker (Thelander, 2002).  

     En allt populärare genre inom litteraturen blev reseskildringar. Det lockade läsaren till att bli 

resenärer. Reseskildringarna spelade även en viktig roll i de naturideal som växte fram. Mot slutet 

av 1800-talet blev reseskildringar så populära att genren närmast kan beskrivas som 

massmarknadslitteratur. Naturskildringar stod i fokus i denna genre. Det var inte förrän slutet av 

1800-talet man började resa till den vilda och orörda naturen. Den varierande, mångtydiga och 

storslagna naturen blev ideal. Bilden av natur skulle framkalla svindlande känslor (Johannisson, 

1984 i Thelander, 2002). Orvar Löfgren (1990, 1994 i Andersson Cederholm, 1999) beskriver hur 

den svenska urbaniserade 1800-talsturisten dyrkade den vilda naturen. Här var det bonden eller 
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fiskaren som blev föremål för romantisk nostalgi, primitivism och naturdyrkan. Det finns en 

mängd reseskildringar från 1800-talet som visar hur överklassresenärer finner ett nöje i att resa 

runt som en luffare, där de fattiga blev föremål för resandets estetik. På samma sätt blev 

lokalbefolkningen betraktad (Andersson Cederholm, 1999) 

 

Turismen i Sverige, både den inhemska och utlandsturismen, har under 1900-talet tagit många 

olika skepnader, både vad gäller mål, färdsätt, boende och restid. Med järnvägsbyggandet blev 

t.ex. den norrländska naturen mer tillgänglig. Under 1920- och 1930-talet blev stranden ett 

populärt resmål. Stranden var till för att betrakta havet. Landskapet skulle ge estetisk inspiration. 

Badande blev populärt och senare även solande och strandvistelse. Strandlandskapet skulle bestå 

av strand, stark solljus och blå himmel och var ett ställe att återhämta sig från vardagen och 

arbete. När bilen blev en mer allmän egendom blev husvagn ett möjligt alternativ. För ungdomen 

medförde bilismen att liftandet blev ett billigt sätt att resa, både inom Sverige och i Europa 

(Andersson Cederholm, 1999, Thelander, 2002). Under 50-talet växte utlandsturismen i form av 

charterresor, där de första resorna var till Medelhavet. Det var inte förrän kring 1960 som 

charterresande fick ett genombrott. Utbud av resmål är stort. Och gemensamt för dessa resmål 

kring Medelhavet, i Karibien, Afrika eller Asien är att de erbjuder ett annat klimat än vad vi har i 

Sverige. Dessutom ligger de flesta resmål vid havet så att det finns goda möjligheter till bad, vilket 

framstår som en viktig semesteraktivitet (Thelander, 2002).  

 

Andersson Cederholm (1999) talar om en ny typ av estetik i det senmoderna samhället, det 

antimaterialistiska och civilisationskritiska förhållningssättet. Här söker människorna det äkta, i 

vilken form det än representeras, som kan bli en fast punkt i en annars flyktig och föränderlig 

tillvaro. Längtan efter äkthet är emellertid inget specifikt senmodernt fenomen. Idén om ett 

paradisiskt ursprung någon annanstans, i ett fjärran land, eller förbehållet andra människor, tycks 

komma och gå. Den vilda naturen kan betraktas som mer autentiskt, medan kultur och 

civilisation (åtminstone västerländsk sådan), betraktas som artificiell och ”konstlad”. Det finns en 

glorifiering av den ”naturliga äktheten” i turismens exotiska framtoning Den kan ibland 

representeras av den orörda naturen, men även kulturen. Åtminstone den exotiska och annorlunda 

kulturen, oavsett om denna representeras av bönder på den svenska landsbygden eller av indiska 

stadsbor. 
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5. Teorier och Perspektiv 
 

5.1 Postkolonial perspektiv  

När Columbus seglade fel och hamnade 1492 i den nya världen, var det en händelse som 

markerar början på den moderna kolonialismen. Detta skulle leda till en flera hundra år lång 

process som omstrukturerade hela livsformer och samhällssystem. En process som utvecklade ett 

intimt beroendeförhållande till väst (McEachrane & Faye, 2001). Synen på världen och den 

Andre har skiftat under århundradena. Europeiska resenärer under 1500- och 1600-talet och 

början av 1700-talet som befann sig i Indien och Kina beundrade dessa högtstående kulturers 

rikedomar och utveckling inom byggnadsverk, siden, porslin, papper och fick dem själva att 

känna sig underlägsna. Och i det tidiga 1700-talets resebeskrivningar fick människorna från andra 

kulturer själva komma till tals och berätta sina egna historier.  I de många resebeskrivningar som 

gjordes av Européerna genomgick dessa under 1700-talet en förändring.  Mot slutet av 

århundradet tystnade dessa röster alltmer och resenären började tala för sig själv, tolka och 

tillrättalägga det han såg. Under 1800-talet då kolonialismen tog fart, började andra folk beskrivas 

som primitiva, aggressiva, promiskuösa och lata. De kunde även beskrivas som barn, en 

beskrivning som rättfärdigade olika former av ingripanden. De skulle uppfostras och tänka som 

västerlänningar. Den västerländska kulturen framställdes som den överlägsna (Ambjörnsson, 

1994). 

 

”Postkolonialism” betecknar en serie frågeställningar som handlar om sambanden mellan kultur 

och imperialism. Men enligt den postkoloniala teorin hör kolonialismen inte till det förflutna. 

Prefixet ”post” kan dock verka förvirrande eftersom det kan tolkas som om kolonialismen var 

över för gott. Istället är det ett synsätt som fortfarande i hög grad präglar världen, ekonomiskt och 

kulturellt. Postkolonialismen kan ses som kritik till de synsätt som placerar samtida kulturella 

processer utanför och bortom kolonialismens historia. Även de som inte tillhör de postkoloniala 

staterna är märkta av kolonialismen (Eriksson, Baaz & Thörn, 1999). Enligt Stuart Hall (se även 

kapitel 5.4) kan ingen del av världen förväntats ha gått oberörd ur kolonialismens epok. Dess arv 

har betydelse för skapandet av kulturella identiteter i västvärldens ”mångkulturella samhällen”. 

Även Sverige som inte direkt deltog i koloniseringsprocessen har oundvikligen präglats av 

kolonialismen (McEachrane & Faye, 2001). Att vara svensk är också att vara europé och 

västerländsk. Prefixet ”post” kan också beteckna ett försök att tänka bortom de gränser och 

identitet som instiftats under kolonialismen (Eriksson, Baaz & Thörn, 1999). 
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Frantz Fanon, betecknas ofta som ”den postkoloniala teoribildningens fader”. Hans bok Svart 

hud, vita masker, är en fenomenologisk studie av den svarta människans möte med och erfarenhet 

av kolonialismen och Europa. Han ställer frågor såsom hur rasismens stereotyper skapas och 

upprätthålls och hur dessa stereotyper bäst kan bekämpas. Det är kring dessa och andra frågor 

som Fanon och andra postkolonialister uppehåller sig (Eriksson, Baaz & Thörn, 1999). Jag 

kommer att redogöra för begreppet stereotyper och det postkoloniala perspektivet på rasism i 

senare kapitel.  

 

Edward Said, som räknas till postkolonialisterna har i sin banbrytande bok Orientalism analyserat 

hur kunskap om de Andra konstrueras i olika typer av västerländska texter om ”Orienten”. Vad 

Said menar med begreppet orientalism är de idéer, värderingar och den intellektuella makt som 

skapade uppfattningar om såväl européerna som orientalerna. Européerna fick där stå för 

rationalitet, progressivitet och demokrati, medan orientalerna sågs som sensuella, irrationella och 

despotiska. Enligt Said fungerade orientalismen som ett stöd till kolonialmakternas politiska och 

ekonomiska dominans genom att konstruera österlandet som ”den Andre”. På detta sätt kom 

även orientalismen att konstituera och stärka västerlandets självbild som en överlägsen civilisation 

(Eriksson, Baaz & Thörn, 1999, Killander-Braun, 2004).  

     Said menar också att vad alla beskrivningar om Orienten gör är att mer luta sig mot vad andra 

har skrivit och skildrat än mot vad skribenterna själva sett och upplevt. Orientalism som 

kunskapsform använde sig i huvudsak av perspektiv, ideologi och tankar från sina föregångare 

och den bilden förändrades inte mycket av nya resor och nya intryck. Det moderna Orienten 

uteslöts ofta ur beskrivningarna och allt blev vid det gamla. Orienten framstod som något 

förstelnat och opåverkbart (Killander-Braun, 2004).  

 

Förhållandet mellan Västerlandet och Orienten är ett maktförhållande, ett 

förhållande av dominans, av varierande grader av en komplicerad hegemoni. 

Orienten ”orientaliserades” inte bara därför att man upptäckte att den var 

”orientalisk” på alla de sätt som var vedertagna för en vanlig europé på 

artonhundratalet utan också därför att den kunde göras – det vill säga tvingas 

ikläda sig rollen som – orientalisk (Said 1978:69).  

 

”Ras” är för ytterst få vetenskapsmän en vetenskapligt meningsfull kategori. Ändå forstsätter 

kategorin spela roll för hur vi ser på oss själva och andra. Att vara ”vit eller ”svart” associeras till 

egenskaper som kan härledas till 1800-talets blomstrande rasbiologi. Man talar idag även om en 

nyrasism, kulturrasism för att beskriva en rasism som istället mot ”raser” rikta sig mot etniska 
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grupper och kulturer. I likhet med att vara man är ”vitheten” normerande. De egenskapar som 

traditionellt associeras med vithet är intelligens, civilisation och modernitet till motsats till de 

”icke-vita” som oftast är ofullkomliga och avvikande. Samtidigt uppfattas detta att vara människa 

ofta som en synonym till att vara vit. Med denna logik är det inte märkligt varför svarta sällan 

förekommer i historiebeskrivningar om moderniteten (McEachrane & Faye, 2001).  

 

5.1.2 Poststrukturalistiska perspektivet 

Det postkoloniala forskningsfältet är starkt influerat av poststrukturalismen, en kritisk 

samhällsteori. Det poststrukturalistiska perspektivet betonar språkets betydelse för skapandet av 

identiteter, institutioner och politik. Här söker man visa hur världen struktureras genom språkliga 

praktiker.  

 

 ”…det är fråga om språk såsom det utövas i sociala praktiker, genom  

  vilka världen oupphörligen produceras och reproduceras”  

(Eriksson, Baaz & Thörn, 1999:18). 

 

Som kritisk teori (se kapitel 7.1) kan postrukturalismen ses som en arvtagare till den filosofiska och 

samhällsvetenskapliga tradition som knyter kritiken av sociala dominansförhållanden till 

ideologikritik, det vill säga kritik och analys av dominerande system av föreställningar och 

praktiker. Detta innebär en fokus på förhållandet kunskap och makt, vilket inbegrips i ett av 

postrukturalismens centrala begrepp: diskursen. En viktig tänkare inom detta område är filosofen 

Michel Foucault, vars teorier kring kunskap och makt jag kommer att ta upp i kapitel 5.5 

(Eriksson, Baaz & Thörn, 1999).  

 

5.2 Öst och Väst, Europa och resten av världen 

Europa är den enda världsdelen som namngivit sig själv. De andra världsdelarna har fått sina 

namn tilldelade. Europa är ett begrepp som inte alltid entydigt har gått att beskriva med hjälp av 

hav, bergskedjor och floder. Redan från början framstår Europa närmast som en klubb. Dess 

historia började på allvar först med upplysningen. En tid som brukar kallas för förnuftets 

tidsålder. Det var då Europa tog form som idé.  En idé formulerade av filosofer. Ett Europa som 

ännu inte existerade, men som filosofer anade och som de drömde om. När de västeuropeiska 

stormakterna under senare 1800-talet gick in i kolonialismens klassiska epok förelåg en bild av 

Europa, ett resonemang. Man skulle kunna säga att resonemanget var en del av erövringen, ett 
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försök att med ord tillrättalägga maktförhållanden. En vanlig beteckning på Europa bland 

upplysningsförfattarna var ”världens huvudstad” (Ambjörnsson, 1994). 

 

Mot Europa ställdes ett likaledes tänkt icke-Europa, i första hand det muslimska Asien. Det 

muslimska Asien var den första utomeuropeiska kultur som européerna kom i kontakt med, den 

första ”andre”. Först i förhållande till icke-Europa blev Europa synligt, väst existerade inte utan 

öst. Edward Saids begrepp ”orientalism” låter sig inte riktigt förstås utan sin motpol, bilden av 

Västerlandet, Europa. Ett motsatspar som normalt beskrev Europa och andra kulturer var ung-

gammal, barn-vuxen. Dessa ord hade en stor laddning under 1700-talet och tidig 1800-tal. Asien 

betecknades som gammal kultur, Europa som ung. Dock blir detta mycket mer komplicerat 

eftersom Asien ibland i den kulturhistoriska spekulationen beskrivs som ett barn. Men när 

Europa jämför sig med Amerika, är det tvärtom Europa som är gammalt och Amerika ungt. Det 

är då helt andra, delvis motsatta egenskaper hos Europa som aktualiseras än när jämförelsen görs 

med Asien, ett förhållande som förefaller ologiskt (Ambjörnsson, 1994). 

 

Den franske filosofen Montesquieus arbete Om lagarnas anda, 1748, är en av upplysningens 

viktigaste skrifter. Ett genomgående tema i arbetet är frågan om villkoren för ett fritt styrelsesätt. 

Montesquieu tog upp två begrepp, Europa och Asien, vilka ställs mot varandra. Möjligheten till 

frihet finns bara i Europa, och inte i Asien menade han. Dessa möjligheter har sin grund i 

klimatet. Montesquieu menade att i Europa övergår klimaten omärkligt i varandra till skillnad från 

Asien där kallt klimat gränsar till områden med varmt. Eftersom kyla härdar och värme 

förverkligar står i Asien hela tiden starka folk mot svaga. Asien är därför utsatt för ständiga 

erövringar där starka folk underkuvar svaga. I Europa håller folken varandra i schack, eftersom 

starka folk har starka folk som grannar. Detta är orsaken till Europas styrka och frihet, och 

Asiens svaghet och förtryck menade han (Ambjörnsson, 1994). 

     Ett annat återkommande inslag var Asiens tröghet och brist på initiativ. Ingenting verkställs, 

allt förblir vid det gamla. Trögheten hänger samman med det tyranniska styrelsesättet, som 

återfinns på olika nivåer i de orientaliska rikena. Friheten trivs bäst i en stat där makten är delad, 

precis som friheten blir större mellan likstarka stater. När stater och maktcentra konkurrerar och 

samarbetar kan ingen somna. Då uppstår den balans som är den främsta förutsättningen för 

frihet. Dessa förhållanden var dock inte rådande under Montesquieus tid, utan han ville skapa ett 

program för modernisering. Montesquieu ville ersätta tradition med tanke. Han ansåg det möjligt 

i Europa men inte i Asien. Asien är bundet av det som är natur: sin stora landmassa, slätternas 
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väldighet, de stora skillnaderna mellan klimat. Det är naturen som definierar Asien. Asien är natur 

och Europa är kultur, det vill säga odling och föränderlighet (Ambjörnsson, 1994). 

     Montesquieu och senare författare kommer gärna in på sexualitet när de skapar en bild av 

Asien. Förnuftet har inget utrymme i en despoti, där är det i stället passionerna som regerar. 

Harem och månggifte är det som präglar bilden av Asien, och skildringar av orientaliska miljöer 

är ofta erotiskt laddade (Ambjörnsson, 1994). 

 

En annan bild av Europa och Asien kan utläsas av Voltaire och Condorcet, två av 

upplysningstidens mest inflytelserika tänkare. I Europa enligt Condorcet finns ett offentligt 

förnuft som tar sig i uttryck i resonemang och debatt. Europa tillhör den civilisation som 

utvecklas till skillnad från Asien som stagnerar. Mänskligheten är i ständig marsch från 

okunnighet och godtycke mot medvetenhet och medmänsklighet. Här befinner sig Europa i täten 

medan Asien har stannat upp i utveckling. Europeisk vetenskap och teknik är överlägset asiatiskt. 

Framförallt har seder och attityder mildrats. Europa genomgår en kontinuerlig 

civilisationsprocess som blir tydligt vid jämförelse med Asien.  Men denna utveckling menade 

både Voltaire och Condorcet att Europa inte gör detta bara för sitt eget bästa utan för hela 

mänskligheten. Även Asien och Afrika dras in i denna europeiska utveckling. I själva verket 

väntar de utomeuropeiska folken på européernas hjälp. Europa talar gärna i mänsklighetens 

namn. Detta var en retorik som man ofta mötte hos kolonisatörer och självutnämnda befriare 

(Ambjörnsson, 1994).  

 

Med upptäckten av Amerika uppstod den utopiska traditionen i Europa. År 1516 publicerades 

den engelska humanistens Thomas More sin bok Utopia, den första i raden av europeiska utopier. 

Utopia handlar om en man som i Amerikas inre hittar ett rike, styrt av jämlikhet, gemenskap och 

social kontroll. Resorna till den nya världen sammanföll med drömmen om något bättre, ett 

rättvisare samhälle. Mötet med indianerna fick europén att se tillbaka in i mänsklighetens 

barndom. Som barn var indianerna goda och tänktes ha en naturlig fallenhet att handla moraliskt. 

Under 1600- och 1700-talen utvecklades föreställningen om den ädle vilden, en konstruerad 

varelse som européerna placerade lite varstans på kartan men framförallt i Amerika, där 

civilisationen ännu inte hunnit förstöra en ursprunglig moral. Ursprungligheten fungerar här som 

en utopisk föreställning som också handlar om det annorlunda mot det vanliga. Den gode vilden 

kontrasteras mot den depraverande europén (Ambjörnsson, 1994).  

     De flesta lämnade Den gamla världen med bitterhet. Det nya var oförstört, det gamla låst i 

existerande strukturer, omöjlig att bryta. Det är en dubbelhet som återkommer i det perspektiv 
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vari Europa och Amerika ses: Europa är å ena sidan djupt rotat i traditioner och antingen 

uppskattas eller fördöms, å andra sidan är Amerika ett framtida och bättre Europa. En 

uppfattning var att kulturer rör sig från öst till väst. Vanligen tänktes rörelsen avstanna i Europa, 

kulturens slutstation. Men det fanns också de som anlade ett vidare perspektiv. Kulturen stannar 

inte i Europa. Den gör ett hopp över Atlanten till det nya landet i väster. Ord som kunde 

beskriva Europa var nu stagnation och uppgivenhet som i en annan kontext beskrev Asien. Vi 

har nu två diskurser om Europa, en där jämförelser görs med Asien och en annan med Amerika 

(Ambjörnsson, 1994).  

 

Européerna var mycket upptagna av sin identitet, det vill säga de som uppfattade sig som 

européer, ett bildat folk inbegripen i ett moderniseringsprogram, där strävan var att ersätta 

traditioner, trosföreställningar och godtyckliga maktkoncentrationer med rationella begripliga 

regler och mer utspridd makt. Eftersom Europa, som program, var mer ideal än verklighet var 

det möjligt att vara mer eller mindre europeisk. Vissa nationer var mer europeiska än andra. Eller 

man kanske snarare ska säga att vissa nationer gjorde starkare anspråk på att vara europeiska. 

Kulturen har på sin västliga rutt här nått längst. De nationer som var minst europeiska var 

följaktligen de östliga. (De polska länderna kallades i slutet av 1800-talet för Halb-Asien). Men 

öst-väst-symboliken är bedräglig, eftersom kulturen, som jag just har behandlat, när den nått 

västligaste Europa kan fortsätta över Atlanten och fullfölja sin vandrande utveckling i Amerika. 

Under 1800-talet uppgick också Europa allt oftare i ett större begrepp, Västerlandet. Ett problem 

för Europa med denna beteckning var att det hamnar i Västerlandets östra del. Det är Amerika 

som är mest väst. Amerika framstod och var också i viktiga avseenden en långt mer modern 

kultur än Europa. Men Amerika visade också på moderniseringens avigsidor. Amerika kunde 

ibland beskrivas som ett Frankensteins monster, en skapelse av Europa som kommit att gå sina 

egna och alltmer tvivelaktiga vägar. Liksom Frankensteins monster var det hopsatt av delar som 

inte riktigt passade ihop, olika språk och olika kulturer som levde sida vid sida utan att uppnå en 

helhet. Europa reducerades aldrig till en del av Västerlandet, det bevarade istället och förstärkte 

sin egenart i jämförelse med Amerika. Nya drag lades till bilden av den gamla. Den tröghet som 

amerikanarna tycktes finna i Europa framstod allt oftare under 1800-talet som den erfarnes lugn 

och säkerhet.  Till skillnad från Amerika stod Europa för en modernitet med måtta, en utveckling 

under beprövad ansvar. Denna bild passade väl ihop med den roll av kolonisatör som Europa 

iklädde sig under 1800-talet och tidiga 1900-talet. En kolonisatör måste uppträda ansvarfullt, 

eftersom det är han som ska ta ansvaret för andra folkens öde. Europas världsherravälde 

backades upp av en filosofi, evolutionismen, som gav företräde åt Europa (Ambjörnsson, 1994).  
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I och med detta avslutar jag med några korta reflexioner om förhållandet nord-syd och 

världsdelen Afrika. 

     Afrika var en världsdel som européerna inte hade någon större kunskap om. Genom en rad, 

och framförallt engelska, resor under 1800-talet kom en mängd reseskildringar om Afrika. De 

afrikanska kulturerna ansågs som primitiva, ett slags första steg på en utvecklingsstege där Europa 

kommit längst. Afrikanernas skildrades ofta som barnsliga. De afrikanska kulturerna hade av 

någon anledning stannat upp i utvecklingsprocessen, en omständighet som ansågs vara Europas 

ansvar att rätta till genom att för en tid ta över ansvaret från folket själva. Ett ansvar man kallades 

för ”den vite mannens börda”. Européerna var vuxna, de andra var barn. Polarisationen nord-

syd, vuxen-barn, som kolonialismen och evolutionismen gemensamt underströk, var alltså fullt 

möjligt att förena med det tidigare förhållandet öst-väst. De bilder som uppstod bekräftade 

varandra. Européerna hade kommit längst i utvecklingen, vare sig man jämförde med Afrika eller 

Amerika (Ambjörnsson, 1994).  

     

5.3 Postkolonialt perspektiv på Den Andre och rasism 

Europa var världens centrum och med sin iakttagande blick reducerades subjekten till objekt. I 

reseskildringar under 1700-talet plattades människorna ut, smälte samman med scenerierna. Vad 

som upptog resenärerna var yttre beteenden och attribut. Utseenden kommenterades, sådant som 

hudfärg och storlek var beroende av klimat och natur. Det är skillnaderna som beskrevs och 

kulturen skrevs in i naturen. Detta var klarast urskiljbart i skildringen av Afrika och indianernas 

Amerika men återfinns även i skildringar av Asien (Ambjörnsson, 1994). Enligt filosofen Valentin 

Mudimbe tillhörde Carl von Linné de första som med vetenskapliga anspråk ägnade sig åt att 

klassificera folkgrupper utifrån en föreställning om att de delar vissa inneboende egenskaper. 

Typiskt för rasklassifikationen var att reducera det svarta folkets kulturer till Naturen, eller 

naturaliseringen av olikheter. Om skillnaden mellan den svarta och vita människan var ”Kultur” så 

var de vita öppna för förändring och utveckling. Men var de sammankopplade med ”Natur” var 

de bestående och oförändliga (Hall, 1997). I samband med upplysningen knöts den vetenskapliga 

rasklassifikationen till framstegsbegreppet. Här ställdes ”naturfolk” och ”barbari” mot 

”kulturfolk” och ”civilisation” och folkgrupper inordnades på evolutionens stege, där de 

koloniserade och/eller utomeuropeiska folken befann sig längst ned i evolutionsstegen (Eriksson, 

Baaz & Thörn, 1999).  

 

Enligt den postkoloniala teoribildningen grundas det moderna västerländska projektets identitet 

på distinktion mellan de civiliserade européerna – som bärare av en universalhistorisk 
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utvecklingsprocess – och ”de Andra” - som står utanför denna process. Denna eurocentriska 

distinktion utgör en gemensam utgångspunkt för den moderna samhälls- och 

humanvetenskapernas olika discipliner såsom ekonomi, statsvetenskap, sociologi, antropologi 

och historia. ”Det mänskliga” definieras i dessa vetenskaper nu i termer av rörelse och utveckling. 

Friedrich Hegel, den moderna historiefilosofins förgrundsgestalt menade att Afrika inte kunde 

ses som en del av den historiska världen eftersom kontinenten inte uppvisade tecken av rörelse 

och utveckling. I många läroböcker börjar inte Afrikas existens i historien förrän det erövrades av 

Europas koloniala makter. Detta kan tolkas som ett klassiskt eurocentrisk perspektiv. 

Eurocentrismen grundar sig på ett hierarkiskt tänkande som rangordnar kulturer. Den 

eurocentriska diskursen blir inte automatiskt en rasistisk sådan, men den västerländska rasismen 

och nyrasismen har haft eurocentrismen som grundsten. De kriterier som har strukturerat 

klassificeringar har historiskt förändrats: från de företagsamma raserna, dömda av naturen och 

historien att underkuva andra folk och utnyttja andras resurser, till gränsdragningar mellan de 

framstegsvänliga och de bakåtsträvande kulturerna (McEachrane & Faye, 2001, Ajagán-Lester, 

1999).    

 

Enligt de mest grundläggande dragen i eurocentrismen är dess sätt att ordna världen i en rad 

olika, men utbytbara dikotomier, såsom Vi-de Andra, , intelligens–känslor, rationalitet-sensualitet, 

civilisation-barbari, vit-svart osv. Biologiska och kulturella egenskaper har med hjälp av liknande 

dikotomier kunnat organisera så att de låter skenbart naturliga, oföränderliga och legitima. Den 

franske lingvisten Ferdinand Saussure förde fram en bärande tanke som senare utvecklades av 

bl.a. filosofen Jacpues Derrida, som var att språket måste förstås som ett system av tecken och 

ord som ges mening genom implicita och explicita relationer av skillnader och kontraster. Detta 

innebär att begrepp som presenteras som antiteser egentligen är beroende av varandra. Såsom 

Väst kan inte förstås utan sin motpart Öst. Derrida poängterar också att förhållandet mellan 

dikotomier inte är symmetriskt. En del är dominerande, det vill säga den ges företräde över den 

andra, som anses svagare och beroende av den första. Begreppet man har på detta sätt fungerat 

som överordnat kvinna, såsom vit fungerat som överordnat svart (Eriksson, Baaz & Thörn, 

1999). Dessa dikotomier har fungerat som instrument för att upprätthålla Europas/västs 

överordnande maktposition genom en politisk, ekonomisk, rasistisk och kulturell underordning. 

Dikotomierna etablerar hierarkier som definieras och förknippas med negativa och/eller positiva 

värden och egenskaper. Dikotomier är således verksamma i skapandet och upprätthållandet av 

sociala hierarkier (McEachrane & Faye, 2001). Under upplysningstiden och romantiken skedde en 

polarisering av könen så att mannen kom att stå för allt som har med intellektualitet, självkontroll 



 17 

och vilja att göra, medan kvinnan representerade motsatsen: impulsivitet, intuition och känsla. 

Det är i detta sammanhang ingen tillfällighet att den andra kulturen vanligen beskrivs med 

”kvinnliga” egenskaper. Europas synonym är mannen (Ambjörnsson, 1994).  

 

Inom postkolonialismen betonas särskilt kolonialismens effekter på kulturer och samhällen. 

Rasläran, som dock inte var ett fenomen unikt för kolonialismen, utvecklades dess idé om 

européers och den vita rasens överlägsenhet snabbt till en av kolonialismens grundläggande 

stöttepelare. Den vetenskapligt förankrade rasismen rättfärdigade dess jakt på dominans och 

exploatering av territorier och människor, och var därmed oumbärlig för kolonialismen 

(McEachrane & Faye, 2001).  

     De hierarkier som rasläran etablerade har visat sig seglivad men har tagit sig en ny form som 

har kommit att kallas ”ny rasism” som huvudsakligen uttrycker sig i kulturella termer. Blaut (1992 

i McEachrane & Faye, 2001) menar att när rasläran förlorade sin makt under andra världskriget 

ersattes den delvis av en kulturell rasism. Samhällen utanför Europa beskrivs i den kulturella 

rasismen som kulturellt underlägset, enligt Blaut. Ord som förknippats med rasläran såsom, 

”vita”, ”svarta”, ”neger” tvättades bort ur det officiella språket. Den kulturella rasismens 

uttryckte sig istället med ord såsom européer och icke-européer eller genom nationella 

beteckningar. I andra beskrivningar av kulturell rasism är att man inte behöver beskriva olika 

kulturer som överlägsna respektive underlägsna, utan endast som skilda från varandra. Kulturella 

skillnader framställs som ett hinder för samlevnad och olika kulturer och folkgrupper sägs bäst 

leva med ”sin egen grupp” .  

     Goldberg (1993 i McEachrane & Faye, 2001) talar om rasistiska diskurser och menar att trots 

sin förändlighet uppvisar de återkommande element och grundläggande struktur. Denna struktur 

utgör först och främst av en klassificering och en strävan att placera människor i kategorier. 

Därutöver är rangordningen av människor i hierarkier utifrån föreställningar om skillnader i 

egenskaper ett grundläggande element i rasismen. Det tredje, är den särskiljande utestängningen 

det viktigaste, enligt Goldberg, eftersom det innebär att vissa grupper diskrimineras och utestängs 

från olika sfärer i samhället. 

 

I Richard Dyers bok White från 1997, pekar han på bland annat två företeelser. Den ena är vad 

vithet står för, det andra ljusets betydelse i film och fotografi. Dyer nämner tre olika betydelser: 

dels den rent vita färgen på ett papper, dels den vita hudfärgen och dels vitt som symbol för 

godhet och renhet. Dyer har bland annat undersökt hur människor framställs i film och på 

fotografi. Han menar att vita människor gynnas också för att den vita färgen konnoterar skönhet, 
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godhet och renhet. Han visar med noggrann tydlighet hur de vita ansikten används som norm vid 

ljussättning och exponering. Att vit hud reflekterar 43 % av ljuset, medan mörk hud reflekterar 

29% skapar tekniska problem när svarta och vita människor ska finnas med på samma bild. I 

studiet av en mängd skolfotografier av klasser med både svarta och vita barn kan Dyer konstatera 

att kamerainställning och ljussättning rättar sig efter de vita barnens ansikten. De blir rätt 

exponerade medan de svarta barnen förlorar i nyanser och ibland bara ser ut som svarta ovaler 

(Killander-Braun, 2004). 

 

Från postkolonialt håll formuleras en kritik av de strategier som bekämpar rasistiska 

föreställningar genom att söka ställa ”autentiska” bilder av t.ex. ”det afrikanska” i opposition mot 

de ”falska” bilderna, eller att vända den negativa värderingen av t.ex. vissa indiska kulturformer 

till en positiv. Denna strategi innebär bara att man vänder på rasismens stereotyper och därmed 

bekräftar dem. Postkolonialismen hävdar att rasismen har en djupgående förankring i de 

historiska processer som format de moderna västerländska kulturernas självförståelse. Rasismen 

utgör en latent, omedveten dimension av vår föreställningsvärld, inbäddad i de språkliga 

kategorier med hjälp av vilka vi definierar och ordnar vår omgivning. På en latent nivå 

reproduceras alltså rasismen via grundläggande begreppskonstruktioner i en kultur. En av 

postkoloniala teorins huvudpoänger är att kolonialismens stereotyper i förändrade former i hög 

grad präglar den samtida globaliseringen. I efterkrigstidens västerländska massmedier 

manifesterades rasismens stereotyper allt oftare i form av exotism, förkärlek till det främmande, 

vilket också utgjorde en betydelsefull kulturell form under kolonialismens epok. Här skedde på en 

plan omkastning i förhållande till den rasism som tydligt nedvärderar, föraktar och diskriminerar 

den Andre. Rasismens projektioner, t.ex. den aggressivitet, ohämmade sexualitet eller autentiska 

känslosamhet som kan tillskrivas de Andra, står här för ett ideal, en fascination och hyllning. Den 

Andre får representera ”den naturliga, genuina människan” som ställs i kontrast mot den 

västerländska människans förkrympta känslo- och sexualliv och hans undertryckta aggressivitet. 

Denna typ av exotiskt präglad fascination för litteratur om ”främmande kulturer” eller för ”svart 

musik” har hävdats kunna vara en inkörsport till engagemang i solidaritetsrörelser och 

antirasistisk kamp. Inte desto mindre innebär exotismen en spegling av den skarpt nedvärderande 

rasistiska diskrimineringen – den vilar på samma projektioner och stereotyper och innebär en 

objektifiering av den Andres identitet, vilket essentialiseras, naturaliseras och fixeras. (Eriksson, 

Baaz & Thörn, 1999). 
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5.4 Stereotyper 

Att stereotypera är en representationshandling. Representation innebär språket, såväl det 

muntliga som det skriftliga, symboler och bilder, som representerar våra tankar och idéer om 

något/någon. Att stereotypera innebär att man tilldelar människor ett få antal enkla karaktärsdrag 

som anses oförändliga. I Richard Dyers avhandling Stereotyping (1977 i Hall, 1997) gör han en klar 

skillnad mellan typifiering och stereotypering. Han menar att utan användning av typifiering så 

skulle det vara mycket svårt, eller till och med omöjligt att förstå sig på världen. Vi förstår oss på 

världen genom att kategorisera objekt, människor och händelser. Vi refererar alltså olika objekt, 

människor och händelser till en kategori som enligt vår kultur passar inom. Vi kan till exempel 

avkoda en platt objekt på fyra ben och förstå att detta är ett bord. Vi kanske aldrig har stött oss 

på just detta bord, men vi känner till konceptet eller kategorin ”bord” och därmed kan placera 

detta objekt i denna kategori. På detta sätt är typifiering avgörande för produktion av betydelser. 

     Richard Dyer talar också om att människan försöker förstå sig på saker med hjälp av större 

kategorier. Vi kan veta något om en människa genom att ta reda på vilka roller personen har. Är 

han/hon en förälder, ett barn, chef, lärare? Vi tilldelar personen medlemskap till olika grupper 

beroende på personens kön, klass, åldersgrupp, nationalitet, ”ras” osv. Vi tilldelar människan 

personlighet; är han/hon glad, seriös, deprimerad? Vår bild av vem personen ”är” är uppbyggd av 

att vi placerar människan i dessa olika kategorier (Hall, 1997). 

     Men vad är skillnaden mellan typ och stereotyp? För det första använder sig stereotyper av dessa 

enkla, lättförståeliga och igenkännbara karakteriseringar om en människa, reducerar allt om denna 

människa till dessa egenskaper, överdriver och förenklar dem. För det andra verkar stereotyper 

genom åtskiljning av det normala och anormala, det acceptabla och det oacceptabla. Den binder 

ihop alla de som är normala, ”Vi”, och utesluter alla de som är annorlunda, ”Dem”. 

Stereotypering är en del av upprätthållandet av social och symbolisk ordning. För det tredje har 

stereotypering en tendens att förekomma där det finns stora skillnader av maktfördelning. Enligt 

Dyer (1977) kan man se en påföring av en viss kulturs normer på en annans kultur. Ser man på 

filosofen Jacques Derridas argument om dikotomier Vi/Dem (se föregående kapitel), handlar det 

inte om en fredfull samlevnad utan om en våldsam hierarki. En av dessa två dominerar. 

Stereotypering enligt filosofen Foucault är en kombination av makt och kunskap. Stereotypering 

placerar människan i olika kategorier, enligt en viss norm, och de som är uteslutna från denna 

norm hamnar i kategorin ”de Andra”. Den regerande gruppens värderingar och ideologi anses 

som naturlig och självklar – för alla - på detta sätt, genom stereotypering upprätthåller den 

dominerande gruppen sin hegemoni. (Hall, 1997). 
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 I föregående kapitel tog jag upp hur omvändningen av negativa värderingar till positiva kan 

upprätthålla och bekräfta rasismens stereotyper. Stuart Hall nämner hur filmer såsom Shafts och 

Superflys var en början på de svartas inflytande i den amerikanska filmkulturen. Här vändes de 

stereotyper som normalt hade ansetts vara negativa till positiva. Den svarta, våldsamma mannen 

blev något coolt och positivt. Ett försök att ersätta de ”negativa” bilderna av svarta med 

”positiva” var att föra fram bilder som representerade ”andra” sidor av den svarta befolkningen, 

det vill säga, sidor som inte varit en del av den dominerande representationen av de svarta. Här 

kunde man se foton på svarta män som tar hand om barn och svarta kvinnor som politiskt aktiva. 

Problemet med den positiva/negativa strategin är att tilläggandet av positiva föreställningar i den 

omfattande negativa repertoaren av dominerande representationer bara ökar mängden av de sätt 

som ”att vara svart” är representerad, men att det inte nödvändigtvis tar bort de negativa. Så 

länge dikotomier är på sin plats kommer mening/betydelse och uppfattningar vara format efter 

dem. Denna strategi kan utmana dikotomierna men inte underminera dem. Den fredliga, 

barnkära mannen kan fortfarande framträdas, i morgondagens nyhetstidning, som en exotisk och 

våldsam svart stereotyp…(Hall, 1997).  

 

Det finns ett sätt att studera hur språk och representation fungerar, semiotik är läran om tecken 

och den grundläggande tesen i semiotiken (se kapitel 6.4 om Semiotik) är att människor alltid 

skapar mening i deras tillvaro (Drotner, 2000). På senare år har detta intresse för 

mening/betydelse tagit en annan vändning och fokuserat mer på diskursens roll i kulturen. 

Diskursen tittar inte bara på hur språk och representation skapar mening som är fallet inom 

semiotiken utan hur den kunskap som en specifik diskurs skapar är sammankopplad med makt, 

reglerar uppförande, konstruerar identiteter och bestämmer hur vissa saker representeras, 

diskuteras, utövas och utforskas (Hall, 1997). Härmed kommer jag att redogöra för en av 

uppsatsens centralbegrepp; diskursen.  

 

5.5 Diskurs    

Vad är diskurs för någonting? Diskursbegreppets ursprungliga eller grundläggande definition är 

samtal. Om två eller flera personer samtalar om något skulle man således kunna kalla denna 

händelse för diskurs. Denna definition har utvecklats inom språkvetenskapen och närmare 

bestämt inom sociolingvistiken. Och inom detta område används diskurs-begreppet för att 

beteckna social interaktion, människors gemensamma användande av språk. Många studier inom 

detta har riktats mot hur språkanvändning fungerar i olika avgränsande sfärer. Ett samtal fungerar 

exempelvis inte på samma sätt i det privata (hemmet, familjen, vänner) som i ett mer offentligt 
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sammanhang (arbetsplats, myndigheter). Situationen bestämmer dels vad som sägs, dels hur 

något sägs. En annan delvis annorlunda definition av diskurs utgår från institutionernas framväxt 

i det moderna samhället och de specifika kunskaper som odlas i olika institutionella sammanhang. 

Inom institutioner såsom vetenskapen, byråkratin, massmedierna eller olika högskoleutbildningar 

produceras olika former av kunskap. Kunskapen konstrueras genom olika regler, rutiner och 

konventioner vilka bestämmer vad man gör och hur man gör saker. Om man summerar alla de 

saker som görs och sägs (handlingar) inom en institutionell sfär, kan man konstatera förekomsten 

av en särskild diskurs (Berglez, 2000). 

 

Poststrukturalismens centrala begrepp är som sagt diskursen. Med diskurs avses här all slags 

användande av språk; muntlig som skriftligt språk, gester, bilder, symboler och handlingar. En 

diskurs är en social text, där text står för de ovannämnda. (Alvesson & Skoldberg, 1994). Enligt 

Michel Foucault (Eriksson,Baaz & Thörn, 1999), som inspirerat många postkoloniala tänkare, är 

makt och kunskap intimt förknippade. Enligt Foucault finns det ingen maktrelation utan en 

motsvarande sammansättning av kunskapsfält och inte heller någon kunskap som inte samtidigt 

förutsätter och konstitueras av maktrelationer. Det är genom relationen makt/kunskap som 

föreställningar befästs i samhället. Makt cirkulerar således inom diskurser genom att skapa 

”sanningar”, genom att vi tar vissa saker för självklara och obestridliga och genom att vi därmed 

gör dem till våra egna (Eriksson,Baaz & Thörn, 1999). 

 

Filosofen Valetin Mudimbe är starkt präglad av Foucault. I hans böcker The Invention of Africa 

(1988) och The Idea of Africa (1994) vill han undersöka vad det är som möjliggör diskurserna, det 

vill säga de strukturer och strategier som definierar ramarna för vad som kan sägas och tänkas om 

Afrika. Här visar han hur Afrika, så som vi känner det, är en social konstruktion skapad under 

kolonialismen. Genom en analys av antropologi, konst och historia, visar han hur 

kolonialmakterna uppfann bilden av det primitiva Afrika som ett rättfärdigande av en ekonomisk 

och territoriell kolonialism. Det var ett resultat av ett tänkande präglat av klassificering och 

dikotomier, och därmed skapades en skarp åtskillnad mellan Afrika och Europa. I kontrast till 

Europa placerades Afrika inom konst och antropologi längst ned på den evolutionära stegen 

(Eriksson,Baaz & Thörn, 1999).  

      Även Edward Said är starkt influerad av Foucault. Liksom Faucoult är Said intresserad av hur 

diskurser, i detta fall orientalismen, fungerar som kunskapsregim, som etablerar kategorier av 

sanning genom att å ena sidan uppmuntra vissa typer av uttalanden å andra sidan hindra sådana 

som motsäger diskursens normer (ibid.). 
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Foucault studerade diskurs som ett system av representationer. Diskurs skapar enligt Foucault ett 

visst språk att tala om - ett sätt att representera kunskap om – ett speciellt ämne under en speciell 

tid i historien. Diskurs är produktion av kunskap genom språk. Det är viktigt att notera att 

begreppet diskurs i detta sammanhang inte är enbart en lingvistisk term utan det handlar både om 

språk och handling, eftersom all social handling medför betydelse och betydelser formar och 

influerar vad vi gör, vårt uppförande. All handling har en diskursiv aspekt (Hall, 1992 i Hall 

1997). Foucault menar att diskurs konstruerar samtalsämnen. Den styr hur olika ämnen 

diskuteras och resoneras. Den influerar också hur idéer blir till handlingar och reglerar andras 

uppförande. Diskurs både tillåter och hindrar vissa uppföranden, uttalanden och handlingar. 

Diskurs innehåller inte enbart en text, ett uttalande, en handling, utan begreppet diskurs kan sägas 

referera till en socialt och historiskt specifik struktur av representationer som ”refererar till 

samma objekt, delar samma stil och stödjer en och samma strategi” (Cousins & Hussain, 1984 i 

Hall, 1997). 

 

Sammanfattat så är Diskurser olika sätt att beröra, tala om eller konstruera kunskap om ett 

specifikt ämne eller handling, alltså sätt att se på saker, sätt att tala om och uppföra sig som är 

associerad till ett visst ämne, det sociala livet eller den institutionella delen av samhället. Dessa 

diskursiva formationer bestämmer vad som är och inte är passande i ett socialt sammanhang, 

vilken kunskap som anses användbar, relevant och ”sann” i denna kontext (Hall, 1997).  

 

5.5.1 Diskursanalys 

Eftersom researtiklarna innehåller relativt mycket text kommer jag att använda mig av en 

kvalitativ och textorienterad analysmetod, ur ett ideologiteoretiskt perspektiv. Ideologi kan 

betecknas som ett komplex av idéer som tillsammans konstituerar en tro eller övertygelse om 

någonting (Berglez, 2000). Denna vetenskapliga textpraktik betecknas som kritisk diskursanalys. 

Detta kapitel kommer att presentera diskursanalysen och dess olika angreppssätt. De mer 

konkreta tillvägagångssätten i en diskursanalys kommer att behandlas i metodavsnittet.  

 

Diskursanalys går ut på att komma åt intressanta mönster i beteende och/eller föreställningar. 

När man analyserar textens ideologiska egenskaper, försöker man att kartlägga förekomsten av 

implicit information, och närmare bestämt underliggande meningar, opinioner och värderingar. 

Men detta är dock inte alls så enkelt i analytisk bemärkelse, eftersom den implicita informationen 

är kulturellt betingad. Den framträder allt som oftast som ”objektiv fakta” (Berglez, 2000). Sådant 

som upprepas tillräckligt många gånger under en längre tid kommer att uppfattas som något 
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biologiskt och naturligt, trots att det handlar om ett kulturellt beteende. En uppfattning, 

värdering eller verklighetsbeskrivning som framstår som om det vore ”universell lag” kanske 

egentligen härstammar från en särskild intressegrupp eller klass (Zizek 1999 i Berglez, 2000).Vid 

en första anblick kan konstateranden och påståenden uppfattas som ointressanta under 

analyseringen, då de ger uttryck för ”det sanna”, ”det logiska” eller ”det självklara”. Denna 

problematik är central för ideologikritiken; huruvida en ideologi produceras och reproduceras 

med ett visst mått av omedvetenhet, genom språkliga och handlingsmässiga ritualer oberoende av 

människors vetskap. Därmed innebär den diskursanalytiska texthanteringen att man i viss mån 

måste försöka att ställa sig utanför den kultur man själv befinner sig i (Berglez, 2000).  

     I denna uppsats är diskursanalys en lämplig metod för att ifrågasätta och blottlägga eventuella 

koloniala och rasistiska föreställningar som ligger dold i språket, påståenden och beskrivningar 

som kan anses som naturliga och giltiga. I min mening har texter en selektiv funktion i det att den 

organiserar kunskap genom att välja och kombinera vissa värderingar och kunskaper. Texten 

tystar, eliminerar några värderingar och kunskaper, och accentuerar somliga världsåskådningar 

och kulturella traditioner (Ajagán-Lester, 1999). Den text som ska analyseras bör uppfattas som 

diskurs (se föregående kapitel). Begreppet diskurs refererar här till både texten och bilderna 

(Berglez, 2000).  

 

Winter Jörgensen & Phillips nämner tre olika angreppssätt inom diskursanalys. Dessa tre är 

Ernesto Laclau & Chantal Mouffes diskursteori, diskurspsykologi och kritisk diskursanalys (där 

Teun. A. van Dijk hör hemma). Gemensamt delar de utgångspunkten om att vårt sätt att tala 

spelar en aktiv roll i skapandet och förändring av vår syn på världen, våra identiteter och sociala 

relationer (Winter Jörgensen & Phillips, 2000). Jag kommer att använda mig av kritisk 

diskursanalys med inspiration av van Dijks teorier med egna tillägg och anpassningar i mitt 

analysarbete.  Dessa tre diskursanalytiska angreppssätt har bakgrunder i strukturalistisk och 

poststrukturalistisk språkteori. Här kommer en kort sammanfattning av dessa tre metoder;     

     Laclaus och Mouffes diskursteori hävdar att ingen diskurs är en sluten enhet. Diskurser omformas 

ständigt i kontakt med andra diskurser och kämpar hela tiden mot varandra för att uppnå 

hegemoni.  

     Diskurspsykologin vill studera hur människor strategiskt använder diskurser till att framställa sig 

själva och världen på bestämda, fördelaktiga sätt i social interaktion och vilka sociala 

konsekvenser de får.  

     Kritisk diskursanalys delar den diskurspsykologiska empiriska fokusering på specifika fall av 

språkbruk i konkret social interaktion. Till skillnad från diskursteorin håller KD fast vid att 
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diskurser bara är en bland många aspekter av varje social praktik. Inom Kritisk diskursanalys finns 

flera olika tillvägagångssätt att analysera texter. Men de har också flera gemensamma drag. KD 

ser diskursiva praktiker, skapelsen och konsumtion av texter, som en viktig form av social praktik 

som bidrar till att konstituera den sociala världen, inklusive social praktik och sociala relationer. 

Diskurs omfattar som tidigare nämnts även av bilder. Det erkänns att analyser av texter och 

bilder ska ta hänsyn till den visuella semiotikens särskilda egenskaper och relationerna mellan 

språk och bilder. Det finns dock inom den kritiska diskursanalysen en tendens att analysera bilder 

som om det vore skriftspråk (Winter Jörgensen & Phillips, 2000). I min analysering av bilder 

tänker jag däremot ta hänsyn till bildens visuella egenskap och därmed använda mig av visuella 

semiotiska verktyg. 

     För kritisk diskursanalys är diskurs en viktig form av social praktik som både konstituerar den 

sociala världen och konstrueras av andra sociala praktiker. I KD är språk som diskurs både en 

form av handling, varigenom människor kan påverka världen, och en form av handling som är 

socialt och historiskt situerad. KD hävdar också att diskursiva praktiker bidrar till att skapa och 

reproducera ojämlika maktförhållanden mellan sociala grupper, mellan olika klasser, mellan 

kvinnor och män, mellan etniska minoriteter och majoriteter. Dessa effekter betraktas som 

ideologiska effekter. Kritisk diskursanalys är kritisk i den mening att den ser det som sin uppgift 

att klarlägga den diskursiva praktikens roll i upprätthållandet av den sociala värld, inklusive sociala 

relationer, som innebär ojämlika maktförhållanden. Syftet är att bidra till social förändring i 

riktning mot mer jämlika maktförhållanden i kommunikationsprocesser och i samhället i övrigt 

(Winter Jörgensen & Phillips, 2000). 

 

5.5.2 Van Dijkinspirerad diskursanalys 

 

Märk väl att diskursanalys inte ska ses som en ”färdig” analysmetod vilken 

man mer eller mindre oproblematiskt kan tillämpa på texten. Diskursanalys 

ska istället ses som upprätthållandet av ett särskilt vetenskapligt och teoretiskt 

förhållningssätt till texten – ett förhållningssätt som i sin tur utmynnar i en 

särskild analytisk relation till texten (som i sin tur rymmer en rad olika 

analytiska varianter) (Berglez, 2000:217). 

 

Enligt van Dijk (1988 i Berglez, 2000) innebär en textorienterad diskursanalys att studera och 

tolka texten på såväl makro- som mikro-strukturell nivå. På Makronivån riktas fokus på textens 
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tematiska och schematiska struktur. Mikroperspektivet handlar om att analysera texten på 

”detaljnivå”, och närmare bestämt i fråga om koherens, implikationer och stil.  

     Den tematiska strukturen ger prov på en hierarkisk organisering av de händelser eller ämnen som 

blir föremål för den aktuella verklighetsbeskrivningen Den sak som hamnar högst upp i denna 

hierarki återfinns oftast i rubrik och ingress. Artikelns makrostruktur präglas även av en schematisk 

struktur. Den schematiska strukturen gäller journalistens regelstyrda berättande. De företeelser 

som blir föremål för artikeln underkastas särskilda schematiska konventioner. Analysen syftar här 

till att kartlägga hur den aktuella verkligheten konstrueras diskursivt inom ramen av dessa regler. 

Varje genre har sitt eget regelsystem. Men en standard version, för de flesta reportage, rese-, 

mode-, nyhetsreportage utgörs av rubrik och ingress, som ska summera artikelns innehåll. 

Rubriken ska (tillsammans med en bild) fånga in läsaren och locka till vidare läsning av texten, 

samtidigt som den ska förmedla åtminstone något om vad artikeln handlar om. Ibland blir den 

mer vacker än innehållsrik. Ganska ofta ser man rubriker bestående av ett enda ord. Ingress är den 

uppförstorade delen av brödtexten som ofta har till uppgift att sammanfatta det viktigaste ur 

artikeln. (Jais-Nielsen, 2004). Ett annat moment kan utgöras av historisk bakgrund, som syftar till 

att placera resehändelsen i relation till det förgångna. Till vissa reportage ges även utrymme för 

källor/aktörer som kommenterar. Dessa källor/aktörer ska i sin tur separeras från den enskilde 

journalistens kommentarer, vilket stundtals kan vara svåra att urskilja eftersom journalisten allt som 

oftast har som mål att ”låta verkligheten tala”. Det är verkligheten som anpassas sig efter genrens 

specifika karaktär.  

     När man studerar researtiklar utifrån ett mikrostrukturellt perspektiv koncentrerar man sig på 

koherens, implikationer och stilmässiga faktorer. Koherens berör frågan om hur ur produktions- och 

läsarperspektiv ”får ihop” textens olika partier till ”sammanhängande mening”. Med global 

koherens menas textens huvudsakliga och allomfattande mening. Studiet av de enskilda 

textpartiernas inbördes relationer handlar således om den lokala koherensen. Det är viktigt att ha i 

åtanke att mening, betydelse och koherens inte ”finns” i texten, dessa processer ”finns” enbart i 

relationen mellan text och uttolkaren. 

     Frånvarande information: När man tittar närmare på relationerna mellan mindre textpartier, 

framkommer allt som oftast att den aktuella informationen om något utelämnar potentiella 

informationer som läsaren på egen hand förmår att fylla i. Den närvarande informationen 

betecknar van Dijk som ett semantiskt isberg. Textens sammantagna mening konstrueras delvis med 

utgångspunkt från det empiriskt observerbara, det som är skrivet, lika viktigt är den aktive 

forskarens tolkning. Genom att läsaren förmår att förstå och skapa sammanhängande mening 

trots att det ”saknas” information, indikerar närvaron av en underliggande textuell koherens, 
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vilken läsaren således är införstådd i. Och genom att man försöker fastställa de textmässiga 

”luckorna”, registreras följaktligen förekomsten av kulturellt och socialt grundlagda kunskaper, 

verklighetsförståelser och möjligtvis ideologer.   

     Närvarande implikationer syftar till ”onödig”, ”överflödig eller ”irrelevant” information som kan 

förekomma i texten. Varför betecknas person X som muslim trots att artikeln inte handlar om 

personens religiösa åskådning. Svaren kan finnas på olika nivåer. Dels kan det vara fråga om en 

individual-psykologisk nivå, vilket antyder journalistens subjektiva verklighetsbild. Dels kan det 

röra sig om sociokognitiva konventioner, exempelvis att beskrivningen av en händelse eller 

företeelse följer det journalistiskt rutinmässiga sättet att berätta.  

     Om man uppfattar att en text präglas av en stil, innebär det att innehållet hade kunnat 

kommuniceras på ett annat vis. Den lexikala stilen syftar till själva ordvalet; de ord som förmedlas, 

uttalas eller tillskrivs en aktör/plats. Viktigt att uppmärksamma är vilka ord journalisten använder 

för att beteckna en särskild plats eller händelse. Valet att använda ett särkilt ord för att beteckna 

någonting i den sociala verkligheten kan rymma sociokulturella och ideologiska implikationer 

(Berglez, 2000). 
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6. Bilden 
 
Förenklat kan man dela upp bilder i tre kategorier: faktabild, prosabild och poetisk bild. Mellan de tre 

kategorierna finns inga skarpa gränser, alla bilder befinner sig någonstans på en flytande skala i en 

cirkel. 

    En faktabild är så neutral och tydligt redovisande som möjligt. Det kan vara rena produktbilder 

som visar tydligt och realistiskt hur produkten ser ut. 

     Prosabilder uttrycker känslor. En prosabild förmedlar en personlig tolkning, ett personligt 

ställningstagande. Det finns ofta inslag av arrangemang eller regi i prosabilderna och det är inte 

nödvändigt att verkligheten är exakt återgiven.  

     Poesibilder är starkt personliga där fotografen uttrycker något eget. De är ofta experimentella 

och innehåller en stor medvetenhet om ljus och form, som ofta dramatiseras. För många är 

poesibilder och konstfoto samma sak.  

     Bilder i tidskrifter består huvudsakligen av fotografier men också av teckningar och grafik. 

Bildens kanske viktigaste roll i all visuell kommunikation är att väcka intresse och fånga 

betraktarens uppmärksamhet. Hur det görs, med vilka bilder, beror bland annat på vem den 

avsedda betraktaren är (Jais-Nielsen, 2004).  

 

Inom foto och film skiljer man mellan fyra eller fem olika bildförråd. Dessa beskriver avståndet 

till motivet. I Thelanders avhandling En resa till naturen på reklamens villkor (2002) nämner hon fem; 

totalbild, helbild, halvbild, närbild och extrem närbild. Totalbilden är en avståndsbild eller vy som 

beskriver miljöer. Med vy avses att ett vidsträckt område avbildats, ofta rör det sig om ett 

landskap. Totalbilden är oftast från en hög utsiktspunkt. Människorna tenderar här att bli 

opersonliga. Helbilden är tagen på närmare avstånd. Den beskriver människor som 

huvudpersoner. Till skillnad från närbilder visas oftare grupper av människor, ofta i en bestämd 

miljö, sammanhang eller situation. Halvbilden beskriver människor tillsammans med andra 

människor på närmare avstånd än helbilden. Närbilden är tagen på kort avstånd. Närbilder visar 

ofta ansikten eller personer i halvfigur. Ansikten utgör fokus av bilden. Betraktaren kan avläsa 

subjektets känslotillstånd. Dessa bilder skildrar det personliga. Slutligen finns extrema närbilder som 

är tagna på mycket kort avstånd och kan exempelvis beskriva delar av en människokropp eller 

kroppsdel (Thelander, 2002). 

     Kameravinkel är också betydelsefull för bildintrycket. Ett objekt kan exempelvis skildras 

ovanifrån vilket kan tolkas som att betraktaren har någon form av makt över objektet. När en 

parallell kameravinkel används blir tolkningen däremot att relationen mellan betraktaren och 

objekt är jämbördig (ibid.).  
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6.1 Bilder och Ord: ett samspel 

Fotografi och text berättar om verkligheten på olika sätt. Fotografiet visar oss ett utsnitt av den, 

medan text beskriver och förklarar. Bilder är i princip polysemiska, dvs. flertydiga. Den inledande 

beskrivningen av vad en bild visar är bara en av många möjliga. Beroende på medvetna och 

omedvetna orsaker och behov söker vår blick av bilder i en jakt på betydelsemöjligheter 

(Drotner, 2000). En bild förekommer alltid i ett sammanhang. Ensam eller tillsammans med 

andra bilder och text i en tidning, tillsammans med text och logotyp i reklam och så vidare. Man 

kan säga att sammanhanget (kontexten) avgör hur vi ser och tolkar bilden. En och samma bild 

med olika bildtexter kan förändra bildens budskap radikalt. Bildtexter och rubriker i anslutning till 

bilden är de tydligaste medlen för att styra bildens budskap eller tolkning av den (Jais-Nielsen, 

2004).   

      Ett av de första försöken att beskriva samspelet mellan bild och text finns i Roland Barthes 

artikel Rhétorique de l’image (Barthes 1964 se Drotner, 2000). Barthes beskriver två grundfunktioner 

för textens relation till bilden: förankring och avbyte.  

     Förankring: Utgångspunkten är att bilden är polysemisk. Texten hjälper att reducera bildens 

flertydighet genom att svara på frågor som vart, vem och hur? På så sätt identifierar texten 

bildens olika element. Barthes poäng är att identifikationen sker dels i form av en förankring av 

bildens betydelse inom ett verbaltspråkligt definierat betydelseuniversum, dels inom ett 

värdeuniversum i form av en ideologisk förankring. På detta sätt fungerar orden som ett slags 

metaspråk om bilden, i och med att den gör en selektiv översättning av den. Metaspråk har den 

funktionen att den ställer sig lite utanför en text/ett meddelande och kommenterar det.  

     Avbyte: Förekommer bland annat i tecknade serier, där ord och bild båda ingår i själva 

berättelsen och var för sig bidrar till berättelsens samlade betydelse. Det är inte nödvändigtvis så 

att det är texten som avgör hur vi ska läsa/tolka bilden, utan bilden kan likväl fungera 

metaspråkligt i förhållande till texten (Drotner, 2000).  

      

6.2 Resefotografier 

Det har skett en förändring av fotograferandet. Studier av resefotografier över tid, visar tydliga 

skillnader, i spontanitet, mellan fotografier för femtio år sedan och de som tas idag. Förr var 

människor uppställda framför kameran för att fotograferas. Idag fångas människor i situationer 

som framstår som mer spontana. Mycket tack vare den tekniska utvecklingen. Det finns två 

dominerande motiv bland resefotografier, menar Löfgren, och dessa är vyer och speciella 

attraktioner exempelvis monument, kyrkor och ruiner (Löfgren, 1999 i Thelander, 2002). Även 

om motiv kan tyckas vara de samma har det funnits olika föreställningar om vad som är vackert 
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och hur det ska fotograferas. Enligt Clarke har landskap fotograferats på olika sätt och hör ihop 

med de föreställningar som funnits om natur. Under tider då människan har setts som härskare 

över natur har landskap fotograferats ur fågelperspektiv. Fotografen förmedlar på så sätt att 

människan står över naturen genom att han/hon tittar ut över sitt rike (Clark, 1997 i Thelander, 

2002). Undersökningar har även visat att fotografier ofta skildrar det accepterade, ideala, goda 

och önskvärda. Människor fotograferar när något ser som bäst ut. Fotografier tagna från den 

”bästa sidan” har gjort att attraktiva beskrivningar blivit en konvention (Sontag, 1981 i Thelander, 

2002).  

     Det finns flera likheter mellan resefotografier och reklam. Det kan bero på att resenären redan 

känner till resmålet genom den mängd professionella bilder som finns av ett resmål. Charterresor 

går exempelvis till platser som är relativt välkända. Bilder av dessa platser finns i reklamannonser, 

i resebroschyrer, resemagasin och på vykort. De skildrar utvalda platser ur fördelaktiga vinklar. 

De skildrar det positiva, ideala kring en plats och vad man kan förväntas uppleva där. 

Tillsammans utgör dessa bilder en beskrivning av en plats. Genom dessa bilder kan resenären 

skapa föreställningar om en plats redan innan de reser dit. Resenärer kan bli inspirerade att 

beskriva platsen på samma sätt genom sina fotografier. De kan välja samma eller liknande motiv 

eller vinklar. Enligt Walker och Moulton försöker resenären ta fotografier som bekräftar 

förhandsföreställningarna och de bilder han/hon tidigare har sett (Walker och Moulton 1989 i 

Thelander, 2002).    

 

6.3 Bildanalys 

Att analysera bilder är inte helt okomplicerat. Beroende på våra egna erfarenheter, minnen och 

livsvillkor, fascineras vi olika starkt av olika bilder. En och samma bild kan i teorin ha lika många 

tolkningar som betraktare. För att förstå bildens betydelse måste vissa tekniska aspekter beaktas. 

Ett och samma motiv kan framställas i olika perspektiv och betraktaren kan då få olika intryck av 

bilden. Det finns åtminstone tre tillvägagångssätt att studera bilder. Dessa tre metoder kan även 

tillämpas på hela researtikeln. Den första kallas för intentionsanalys där fokuseringen ligger på 

sändaren och intervjuar fotografen om hans/hennes idéer och syfte med bilden. Genom detta får 

man kunskap om intentioner, och tankar bakom en viss bild eller text. Den andra metoden, 

näranalys, är forskaren själv som studerar och analyserar bilden med hjälp av någon form av bild- 

eller innehållsanalys. Det som fokuseras är innehållet och vad meddelandet kan ha för betydelser. 

Det tredje sättet att analysera bilder kallas receptionsanalys där mottagaren intervjuas. Min fokus 

kommer att ligga på artiklarnas innehåll, själva meddelandet, och därmed är näranalysen 

lämpligast att tillämpa (Thelander, 2002).  
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Det finns ett antal frågor man bör ställa sig själv när man analyserar en bild eller flera bilder. Vad 

innehåller bilden? Vad eller vem syns i den, det vill säga vad är motivet?  Och hur är det gestaltat? 

Hur är bilden komponerad? Vilka element i bilden dominerar i fråga om storlek, ljus, placering, färg? 

Är bilden relevant i förhållande till texten? Kommunicerar bilden hela det redaktionella budskapet 

eller idén till läsaren? Är bilden trovärdig? Är det sannolikt att det ser ut som på bilden också i 

verkligheten? Bilden i relation till andra bilder i samma artikel. Vad berättar helheten? Hur passar 

bilderna ihop med avseende på tema, komposition, färg etc (Jais-Nielsen, 2004)? Fler frågor 

kommer att tas upp i metodavsnittet.  

      

Det finns en mängd olika metoder för att analysera bilder och dessa kan kombineras på olika sätt. 

En semiotisk analys innebär att man försöker klarlägga bildernas helhetsbetydelse, ofta för att 

klargöra vad de har för betydelse utöver det direkta och uppenbara (Thelander, 2002). Jag har 

hämtat inspiration från semiotiken och därför kommer jag nedan att kortfattat redogöra några av 

semiotikens begrepp.  

 

6.4 Semiotik 

Semiotik är läran om tecken. Det är en vetenskap som försöker förstå kulturen i sin helhet, genom 

förståelse av alla delaspekter där människor med hjälp av olika tecken skapar betydelser i språk, i 

bild, i musik och så vidare (Drotner, 2000).  

     Den franske bildteoretikern Roland Barthes använder sig av begreppen denotation och 

konnotation. Enligt Barthes är denotation det man ser och kan peka ut direkt i bilden. Ett tecken 

kan dock ge upphov till associationer hos läsaren. Konnotation är de associationer som man kan 

förknippa med ett bestämt föremål eller plats. Paris är namnet på Frankrikes huvudstad, men 

”Paris” kan ge associationer, det kan konnotera något mer än att det är en stad, exempelvis mode 

eller romantik. När tecken sätts samman till en bild kan bilden konnotera något mer än vad 

enskilda tecken på bilderna gör. De som skapar bilder, exempelvis reklam, kan använda sig av 

detta för att ge bilder en speciell betydelse eller mening (Thelander, 2002). 

     Det finns ännu ett centralt begreppspar inom semiotiken; syntagm och paradigm. Syntagm är ett 

begrepp som hänvisar till förloppsdimensionen i en text, en ordningsföljd av tecken. Paradigmet 

är det så kallade teckenförrådet där man valt ut sina tecken. Paradigmet består av en rad enheter 

som konkurrerar om samma plats i den syntagmatiska kedjan och varje vald enhet (ord, bild, ljud 

osv.) får sin betydelse genom jämförelse med andra som kunde ha uppträtt på samma ställe 

(Metz, 1982 i Gripsrud, 2000). Ett exempel på ett syntagm är ordningsföljden förrätt, huvudrätt 

och efterrätt. Denna ordningsföljd kan betraktas som en kulturspecifik syntagmatisk kod. Det finns 
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även syntagmatiska koder för olika sammansättningar, såsom smoking och finskor, medan 

smoking och gympaskor skulle bryta koden. I den syntagmatiska koden gör man sina val utifrån 

paradigmet. Inom tex. efterrättsparadigmet finner man flera olika alternativ såsom tårta eller glass. 

Men allt hör inte till efterrättsparadigmet, såsom soppa skulle vara ett kodbrott, i alla fall i den 

svenska kulturen. Tittar man på paradigmet, förrådet av alternativa tecken kan det ge bilden en 

annan dimension eftersom man tittar även på de tecken som inte blev valda. Varje val ger en 

betydelse som skulle kunna förändras om man gjorde andra val. Även de omedvetna valen kan 

vara lika intressanta eftersom sådana val uttrycker normer och tänkesätt som är så inrotade att 

man inte funderar över dem (Gripsrud, 2000).  

     Att människor kan tolka en bild likadant beror på att de koder som finns med är en 

överenskommelse mellan användarna i en gemensam kultur. Koder är system där tecken är 

organiserade och som förmedlar betydelse. Koder och konventioner utgör därför den 

gemensamma kärnan i vår kulturs erfarenhet och gör det möjligt för oss att förstå den sociala 

tillvaron och orientera oss i vår kultur (Fiske, 2000). 
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7. Kunskapsteoretisk utgångspunkt och metod 

 
Metodavsnittet har som avsikt att ta upp mitt vetenskapliga förhållningssätt. Som 

kunskapsteoretisk utgångspunkt används ett hermeneutiskt förhållningssätt. Hermeneutik kan 

fritt översättas som tolkningslära. Hermeneutik handlar om tolkning av innebörder och det kan 

handla om många olika slags tolkningar, från ”avkodning” av konventioner eller symboler, till att 

förstå ett meddelande trots störningar och språkfel, till att uttolka diktverk och konstverk. En 

tolkning innebär ofta att man visar på innebörder eller sammanhang som ”ligger bakom” det som 

direkt framträder i en text, bild eller handling (Wallén, 1993). Här nedan presenteras misstankens 

hermeneutik och den kritiska hermeneutiken. Varför jag tar upp de båda är att jag finner dessa 

förhållningssätten nära besläktade med varandra. Båda ser kritiskt på texter och söker finna 

underliggande och dolda meningar i dem, samt ifrågasätta det som anses vara naturliga sanningar 

och därmed oföränderliga. Metoden är kvalitativ, eftersom studien är subjektiv till sin natur när 

det gäller tolkning av analyserna. Detta avsnitt tar även upp de konkreta tillvägagångssätten i en 

kritisk diskursanalys av text och bild. Bildanalyserna kommer vara inspirerade av van Dijks 

textorienterade diskursanalys, men med anpassningar till bildens visuella egenskap. Därmed 

kommer jag att kombinera diskursanalysen med semiotiska verktyg. 

 

7.1 Hermeneutik 

Att utgå från hermeneutik som ett förhållningssätt är effektivt i texter och bilder därför att de kan 

innehålla många tolkningsmöjligheter, vilket är lämpligt i denna uppsats eftersom mitt syfte med 

analyserna inte är att få fram ett sant/rätt svar. I modern litterär och kulturell kritik är 

hermeneutik ett sätt att avslöja meningen i en text. Men den underförstådda föreställningen är att 

en text inte har en enda giltig tolkning. Den som tolkar har alltid anknytning till ett perspektiv, 

disciplin, identifierar sig alltid med en social eller politisk grupp och det är viktigt att ha i åtanke. 

Forskaren är också underkastade sociala och politiska inflytanden, trender och dylikt. Ingen 

närmar sig en text förutsättningslös (Berger, 1999).     

    Det finns som sagt olika sätt att tolka. Alvesson och Sköldberg (1994) tar upp den hermeneutik 

som de väljer att benämna aletiska. Uttrycket är hämtat från det grekiska aletheia, ofördoldhet, 

dvs. uppenbarande av något som är dolt. Inom den aletiska hermeneutiken finner vi misstankens 

hermeneutik, vars mening är att blottlägga något som hittills varit fördolt. För misstankens 

hermeneutik framstår det fördolda som något skamligt och därför bortträngt, t ex i form av 

ekonomiska intressen, sexualitet eller makt.  Freud, Marx och Nietzsche har alla tre trängt bakom 

det de uppfattade som ett illusoriskt självmedvetande till ett mer underliggande, och på ett eller 



 33 

annat sätt obehagligt eller skamligt sådant. Hos Freud uppträdde de sistnämnda som libidon, hos 

Marx som det ekonomiska intresset och hos Nietzsche som viljan till makt. Misstankens 

hermeneutik överlappar Frankfurtskolans kritiska teori. Kritisk teori, omtalas ibland som kritisk 

hermeneutik. KT kännetecknas av en tolkande ansats kombinerad med ett utpräglat intresse för 

kritiskt ifrågasättande av den realiserade sociala verkligheten. Den kritiska teorin vill väcka 

medvetenhet om sociala fenomens politiska karaktär och utveckla forskarens förmåga till kritisk 

reflektion av de ta-för-givna verkligheter vilka man såväl ingår i som beforskar. 

 

En viktig del i hermeneutiken är växlingen mellan del- och helhetsperspektiv. Ska man kunna 

motivera en tolkning av vissa delar av ett verk så måste man ha en tolkning av hela verket. Och 

för att motivera en viss tolkning av hela verket så måste man basera sig på tolkningar av de 

enskilda delarna Denna princip kallas för den hermeneutiska cirkeln (Gilje & Grimen, 1992).  

 

7.2 Kvalitativ metod 

Hur kvalitativ metod ska definieras är inte självklart. Ett centralt kriterium är beaktande av och 

fokusering på öppen och mångtydig empiri, såsom upplevelser, känslor och fotografier, även om 

en hel del kvalitativa metoder betonar vikten av kategoriseringar. Kvalitativa forskningstraditioner 

används ofta för att karakterisera innebörden i kvalitativa studier. Hit hör då främst hermeneutik 

som beskrivits ovan (Wallén, 1993). 

 

Kvalitativ metod är lämpligt när forskaren söker få en djupare analys och förståelse och söker 

inte skapa statistiska slutsatser av studiens analyser som oftast är fallet inom kvantitativa studier. 

Som mottagare kan man uppfatta researtiklarna på olika sätt. Därför är både kvalitativ metod och 

hermeneutik lämpliga eftersom det är mitt syfte att tolka och analysera de valda materialen för 

denna studie. En nackdel med en kvalitativ metod kan vara att jag som författare omedvetet låter 

mitt subjektiva tolkande påverkar hur jag drar slutsatser vilket skulle kunna ses som mindre 

vetenskaplig trovärdig. Det är därför viktigt att jag lyfter fram och är medveten om detta och dess 

påverkning på analyserna och slutsatser. Mina slutsatser avser inte att spegla en objektiv 

verklighet.  
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7.3 Analysverktyg  

Detta kapitel kommer att redogöra för de konkreta tillvägagångssätten i analysen av 

researtiklarna.  Först kommer en beskrivning av diskursanalysens olika steg, med inspiration av 

Teun van Dijks teorier, därefter semiotiskinspirerad diskursanalys av bilderna. 

     Först bör man se researtiklarna som en social handling istället för informationsbärare. Här 

ställer forskaren kritiskt till texten. Ur vilket perspektiv beskrivs verkligheten? Kan texten tänkas 

representera en särskild ideologi eller diskurs som ger uttryck för en specifik värdering eller 

särskilda maktförhållanden? (Berglez, 2000). 

      

7.3.1 Textanalys 

När man sitter med en artikel som ska bli föremål för analys, kan det inledningsvis vara 

meningsfullt att försöka få ett grepp om artikelns huvudsakliga innehåll. Vad handlar artikeln om? 

Det är viktigt att bekanta sig med texten inför de kommande analysmomenten. I detta 

inledningsskede bör man även kartlägga bilder och/eller faktarutor; vilken funktion kan dessa 

tänkas fylla i relation till texten? 

     Researtikelns tematiska struktur (makro): Hur organiseras de ämnen och/eller händelser som 

förekommer i artikeln? Här tittar man inledningsvis på rubriken och ingressen. Därefter gäller det 

att klarlägga hur huvudhändelse är knuten till andra, ”sekundära” händelser. 

     Textens schematiska struktur (makro) – karläggning av berättandets kategori:. Detta moment kan delas 

in i följande moment: a) Vad förmedlas i rubriker och ingress? b) Vilka aktörer förekommer i 

texten, och vad representerar de aktuella aktörerna (institution, organisation, företag, sig själva 

etc.)? c) Enligt vilket mönster redogörs för den eventuella historiska bakgrunden – utifrån 

särskilda aktörers/journalistens handlingar/kommenterar? d) Vem/vad riktas aktörernas 

kommentarer till/mot? e) Hur kommenteras och beskrivs aktörerna och/eller platserna av den 

aktuella journalisten? f) Hur stor plats har journalisten i berättelsen/händelsen? g) Hur beskrivs 

journalistens situation i artikeln?  

     När man exempelvis studerar rubrik och ingress tematiskt, handlar det om att kartlägga 

organisationen av händelser/ämnen. Den schematiska analysen av samma textparti intresserar sig 

istället för hur den aktuella informationen konstrueras (vilka aktörer förekommer? Vilka 

verklighetsperspektiv framträder framför allt?). 

     Mikroorienterad analys av texten: Här inleds en mer detaljerad studie av texten. Lokal koherens och 

frånvarande information: Undersök i vilken mån en förståelse av den närvarande informationen (det 

semantiska isberget) baseras sig på läsarens förståelse, och förkunskaper om den aktuella saken. 



 35 

Vilken information befinner sig på det frånvarande planet, vilket således indikerar läsarens 

självständiga ifyllande av textmässiga ”hål”?   

     Närvarande implikationer: Undersök i vilken mån det förekommer ”överflödig” eller ”irrelevant” 

information, vilken kan tolkas med utgångspunkts från sociokulturella och ideologiska perspektiv.  

     Den lexikala stilen: undersök ordval hos aktörer och framförallt journalisten. Eftersom genren 

resereportage utgår allt som oftast från journalistens egna upplevelser av resan. Vilka ord 

förmedlas, uttalas eller tillskrivs en aktör/plats? Här bör man också notera eventuella förekomster 

av dikotomier och dess betydelse (Berglez, 2000).   

 

7.3.2  Bildanalys 

Fotografierna är en del av hela researtikelns berättande. Som tidigare nämnts influerar texten och 

bilderna varandra. Jag kommer som sagt att inspirera mig av van Dijks diskursanalys i min 

analysering av bilderna och kommer även att använda mig av några semiotiska verktyg i 

diskursanalysen.  

     Bildernas tematiska och schematiska struktur: Till att börja med bör man se över alla bilderna. Vad 

är det för bilder? Är de närbilder, totalbilder, halvbilder? Vad innehåller bilden? Vad eller vem syns i 

den, det vill säga vad är huvudmotivet?  Nu tittar vi på den denotativa nivån. Var är den tagen? 

Vad gör människorna på bilden?  

    Mikroorienterad analys: Här inleds en mer detaljerad studie av bilderna. Lokal koherens och 

frånvarande information: Här ska man undersöka i vilken mån en förståelse av de aktuella bilderna 

baseras sig på betraktarens förståelse och förkunskaper. Vilken information befinner sig på det 

frånvarande planet, vilket indikerar betraktarens självständiga ifyllande av ”hål”? Vad konnoterar 

bilderna? Nu börjar vi även titta på den syntagmatiska kedjan. Vad konnoterar de enskilda 

tecknen och vad konnoterar de tillsammans? 

     Närvarande implikationer: Undersök i vilken mån det förekommer ”överflödig eller irrelevant 

information. Är bilden/bilderna relevant i förhållande till texten. Kommunicerar bilden 

reportagets budskap? 

     Den lexikala stilen: Finns det en viss stil i bilderna? Hur beskrivs människorna/platsen av 

fotografen? Använder fotografen av olika syntagmatiska koder? Eller bryter han/hon mot de 

konventionella koderna. Hur är bilden komponerad? Vilka element i bilden dominerar i fråga om 

storlek, ljus, placering, färg? Bilden i relation till andra bilder i samma artikel. Vad berättar helheten? 

Hur passar bilderna ihop med avseende på komposition, färg etc.? Är bilden trovärdig? Är det 

sannolikt att det ser ut som på bilden också i verkligheten (Berglez, 2000, Jais-Nielsen, 2004)?  
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7.4 Urval 

Jag valde 8 researtiklar från resetidskriften Vagabond eftersom det är Sveriges största 

resetidskrift. Det finns mellan 4-5 resereportage i varje nummer. Artiklarna är tagna ur året 2005 

och en artikel från 2006. Det fanns vissa krav jag ställde i mitt första urval av artiklar.  

 
• Ett reportage skall vara på minst två sidor, alltså ett uppslag. 

• Det ska handla om ett land utanför Europa 

• Andra västerländska länder utanför Europa såsom USA, Kanada, Australien och Nya    

Zeeland var inte med i urvalet av artiklar eftersom jag vill åstadkomma polarisering i min 

studie. 

• Ett reportage ska innehålla någon slags personlig berättelse. De reportage som enbart tar upp 

om guidning, tillhör en mer faktamässig text, som väljs bort.  

 
I Vagabond 2005 är Europa det populäraste temat, följt av Asien. Jag fann 6 artiklar om olika 

Asiatiska länder. Här valde jag också att ta med ett reportage, i mitt första urval, från första 

numret år 2006, eftersom det var andra delen av ett reportage om Thailand från 2005. Så 

sammanlagt hade jag 7 artiklar om Asiatiska länder. Den latinamerikanska delen av världen, det 

vill säga Sydamerika samt Centralamerika har jag sammanlagt 5 artiklar om. Därefter kommer 

Afrika med 4 artiklar och sist ett reportage om Samoa i Söderhavet. Sammanlagt var det 17 

artiklar i mitt första urval. Nu skulle mer än hälften bort. För att inte göra denna uppsats alltför 

omfattande bestämde jag mig för att ha med två olika länder från var världsdel, förutom Samoa 

som ensamt får representera Söderhavet. Här skulle jag sålla bort de korta och behålla de längre 

och mer omfattande reportagen. Varför detta, är för att jag vill ha mer material att utgå ifrån när 

jag analyserar. Det slutliga resultatet blev 7 artiklar från Vagabondåret 2005 som kommer att 

analyseras i denna studie.  Jag gjorde här också undantaget för Asien där jag har med 3 artiklar 

eftersom jag finner det viktigt att ha med hela reportaget om Thailand, det vill säga del 1 och 2.   

 

7.5 Kritisk reflektion 

En kritik mot att bara titta på texten och bilderna i mina analyseringar av artiklarna är att en sida i 

en tidskrift är mer än bara text och bild. Hela det visuella intrycket har en stor betydelse på en 

tidningssida. Läsaren läser inte delar av texter eller enstaka bilder utan hela tidningssidor, där den 

sammantagna formen; layout, bilder, typsnitt, rubrikgrad och så vidare, spelar in. (Barnhurst & 

Nerone, 2000 i Killander-Braun, 2004) Jag gjorde här ett medvetet val att inte ta med layouten i 

analyserna av artiklarna. Detta på grund av både tidsbrist samt att uppsatsen skulle bli alltför 
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omfattande om jag skulle ta med layouten, typsnitten, rubrikgrad och så vidare i analyserna. Men 

jag hoppas att denna uppsats kan vara till grund och inspirera framtida uppsatsarbeten i ämnet 

researtiklar, där hela artikeln, det vill säga, texten, bilderna och layouten blir föremål för analyser.  

     En annan kritik är den kritik mot en kvalitativ diskursanalys där dessa tenderar att överbetona 

sambandet mellan texter och underliggande meningar. Jag är medveten om att mina förutfattade 

meningar och min teoretiska utgångspunkt kan vara problematisk i analyseringen eftersom det 

finns risk att jag accentuerar det jag vill ha fram och döljer det som inte stämmer överens med 

vad jag vill ha sagt. Det är egentligen en kritik till all slags forskning. En studie är alltid, i min 

mening, underkastad vissa sociala, teoretiska, politiska och kulturella perspektiv och praktiker. 

Och dessa kommer mer eller mindre att influera studiens slutsatser och resultat. Det är jag som 

forskare som måste vara medveten om detta när jag närmar mig materialen. Och jag måste göra 

det tydligt för er läsare, så att ni kan hänga med i mina tolkningar. Samtidigt försöker jag tänka 

mig utanför ramarna av de ta-för-givna verkligheter vilka jag själv såväl ingår i som beforskar. 

Och som jag tog upp i kapitel 5.3, utgör rasismen en latent, omedveten dimension av vår 

föreställningsvärld, inbäddad i de språkliga kategorier med hjälp av vilka vi definierar och ordnar 

vår omgivning. Det är här jag måste försöka ställa mig utanför dessa ramar när jag analyserar 

texterna, för att därmed finna dolda och underliggande meningar i researtiklarnas porträttering av 

andra kulturer.  
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8. Analys av Researtiklar 
 
I följande kapitel kommer resultaten av diskursanalyserna av de utvalda researtiklarna. Syftet är 

att utifrån ett postkolonialt perspektiv undersöka språket i Vagabonds researtiklar, för att se om 

det finns spår av kolonialt och rasistiskt tänkande i journalisternas och fotografernas porträttering 

av andra människor och kulturer utanför Europa och Västerlandet. Analysen av researtiklarna 

baseras på mina tolkningar och präglas således av min förförståelse.  

 

8.1 Asien: Delhi 

Artikelns huvudhändelse (se bilaga 1) är att vi får följa med journalistens och fotografens resa till 

Delhi. Här får vi ta del av Delhis historia samt några människors vardagsliv. Artikeln innehåller 

16 bilder, där en av dem är en karta på Delhi, samt två stora guide och faktarutor.  

 

Textens tematiska och schematiska struktur: Detta reportage organiseras kring tre teman: 1) den 

politisk-historiska bakgrunden 2) Delhis miljösituation 3) Medelklasslivet hos några Delhibor. 

Rubriken ”Dimman lättar i Delhi” följs av ingressen ”Delhi har gått från en förorenad 

politikerstad med hög arbetslöshet till en miljövänlig tillväxtstad full av förhoppningar. En stad 

där alla vill vara”. Dessa summerar en del av artikelns innehåll. Vi får reda på att Delhi har 

förbättrats både ekonomiskt och miljömässigt.  

     Artikeln börjar med att journalisten Per frågar sig vart vimlet, husen och staden är, när han 

åker förbi folktomma gator och prydliga rondeller. Men ganska snart kommer bilden av det 

Indien han känner till fram; ”… i det alltmer transparenta diset tar Indien form: trippar grå 

bufflar, knattrar sicksackande mopedrikshor, vandrar uniformerade skolbarn hand i hand… 

svårlöst trafikknut omgiven av böljande folkströmmar och trottoarer belamrade med mjölsäckar, 

bildelar, resväskor och kläder”. Nu har han kommit till det Indien han känner till. Kanske den 

Indien som oftast porträtteras i tv och tidningar; den överbefolkade och kaotiska Indien. 

Förutom journalisten själv, får vi möta några Delhibor. Vi får möta Som Sikand, en affärsman 

med eget företag som är jämngammal med New Delhis historia. Därefter möter vi tre unga 

indier, Amit Saigal, Anirban och Sanjit Das som får representera det mer moderna Indien. I 

början av artikeln får vi läsa om Delhis historiska bakgrund sammanfattad av journalisten. 

Britternas kolonialisering av Indien ledde till att de flyttade huvudstaden från det politiskt oroliga 

Calcutta till det feodala lugnet i Delhi. Men om Delhi skulle vara en huvudstad värdig ett 

imperium, en huvudstad som Storbritannien kunde vara stolt över, byggdes en pampig 

boulevardstad, några kilometer söder om Old Delhi, med låga byggnader, parker och rondeller, 

som fick kallas för New Delhi. Som Sikand, affärsmannen får tillfälle att kommentera stadens 
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historia och vi får se det hur hans perspektiv.  Sikand berättar hur det var förr i New Delhi. Han 

får en viktig plats i reportaget. Han kan ge en ”trovärdig” bild av New Delhis historia eftersom han 

växte upp då New Delhi började byggas. Hans far var till och med en av ingenjörerna som 

byggde britternas imperiestad i slutet av tjugotalet. Han berättar att det förekom ingen apartheid i 

Indien under britternas tid. ”De bodde visserligen ofta i finare hus än indierna. Även indiska 

tjänstemän av högre rang bodde bland britterna, och vi var välkomna i salongerna.” Detta 

uttalande kan verka oproblematiskt, kan man tycka. Det är ett uttalande från en indier och vi får 

se det från en indiers perspektiv på hur livet var under britternas tid i Indien, och därmed kan det 

verka trovärdigt och sant. Valet att ha med detta i reportaget visar också på att journalisten inte 

finner detta oproblematiskt, åtminstone kommenterar han inte detta. Även om indierna var 

välkomna i salongerna, så var de indiska tjänstemännen med högre rang som bodde bland britterna. 

Inte den resterande indiska befolkningen. Så för att bo bland britter krävdes att man som indier 

hade hög status, annars var man kanske inte värdig att bo bland civiliserade västerlänningar. Så visst 

fanns det nog segregation i landet och staden, både bland britter och indier, och indierna emellan. 

Sen kan man ju inte helt förbise denna förkunskap om indiernas kastsystem, där hela landet är 

uppbyggt av hierarkier, något som kanske förefaller naturligt för Som Sikand.  

     Amit, centralgestalten i Indiens rock- och popmusikvärlden och Anirban, sångaren i bandet 

Orange Street är två av tre ungdomliga delhibor som får representera medelklassen. De lever ett 

tryggt liv, sida vid sida med en frustrerad underklass. Men i deras värld får vi ingen inblick av livet 

på andra sidan. Amits roll är att introducera Per i ett annat Indien än det pittoreskt färgglada och 

traditionella. Här är det musikvärlden som är huvudtemat. De flesta rockband i Indien sjunger på 

engelska för att de tycker att det är coolt, säger Anirban. Men hans fusionband Orange Streets 

blandar både hindi och engelska till en spännande mix, precis som i deras vardagsliv.  

     Mikroorienterad analys av texten: Enligt den tematiska genomgången finner vi tre huvudsakliga 

teman. 1) Vi får ta del av Delhis politiska historia 2) Delhis väg till förbättringen av stadens miljö. 

3) Några medelklass ungdomar och deras liv. Dessa tre textpartier visar att Delhi har blivit en 

mer modern, säker och miljövänligare stad. Efter den enormt stora satsningen på att få alla 

kommersiella fordon att drivas på naturgas har luften blivit mycket bättre. Delhis bussbolag kallas 

sig för världens största ekologiska transportföretag. Och med Indiens liberaliserade ekonomiska 

politik har det skapats många nya jobb i staden. Vi får även se medelklasslivet hos några 

Delhibor. De bor på ett av många staketomgärdade bostadsområden där medelklassen vaktas 

dygnet runt av privata vaktbolag. Och enligt journalisten är Delhi en säker stad. En stad där 

våldsbrott sker betydligt mer sällan än i Stockholm. Och därför kan han inte riktigt förstå 

Delhibornas rädsla. 
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Beskrivningen av Sanjit Das kan vara av analytiskt intresse. Här tar journalisten upp att ”han är 

klädd i jeans, sportskor och en grå ulltröja med polokrage -, och sippar på sitt ljusbruna caffe latte 

i koppen med Baristalogga”. Detta kan anses vara en naturlig berättarstil i ett resereportage 

eftersom denna genre brukar vara väldigt beskrivande när den porträtterar miljöer och 

människor. Här får man en känsla av att journalisten vill visa att han är en ”vanlig/normal” 

människa. Han bär på jeans och ulltröja, något vi svenskar är vana vid, och Baristakaffe finns 

också i Indien. Det här kan vara ett typiskt exempel på hur man använder sig av stereotyper (se 

kapitel 5.4). För det första använder sig stereotyper av enkla, lättförståeliga och igenkännbara 

karakteriseringar om en människa, reducerar allt om denna människa till dessa egenskaper och 

attribut, överdriver och förenklar dem. För det andra verkar stereotyper genom åtskiljning av det 

normala och anormala, det acceptabla och det oacceptabla. Den binder ihop alla de som är 

normala, ”Vi”, och utesluter alla de som är annorlunda, ”Dem”. Det verkar finnas ett visst behov 

att ta med dessa detaljer, att ta fram den västerländska i Sanjit, han är indier, men han är precis 

som du och jag. Han tillhör inte ”de Andra”.  

     När journalisten beskriver britternas kolonialvälde i Indien används ord såsom ”pampiga”, 

”skrytrondeller”, ”briljera”, ”huvudstad i juvelen i imperiets krona, det brittiska Indien”, 

”svulstiga maktarkitektur” och så vidare när han ska beskriva britternas koloniala dröm. ”Det 

gamla Delhi dög inte för britterna som ansåg dess arkitektur vara för orientalisk.” Med dessa ord 

och beskrivningar verkar vi finna journalisten på indiernas sida. Här kommer västerlänningarna 

och gör intrång i indiernas liv och samhälle och försöker tvinga dem iklädda rollen som en 

västerländsk stad, eller i alla fall göra den mindre orientalisk och mer civiliserad. Här kan man 

finna drömmen om en orörd österländsk värld, där den ”artificiella och konstlade” västerländska 

civilisationen gör intrång och förstör den ”exotiska och autentiska” indiska kulturen. I kapitel 5.3 

tog jag upp hur rasismens stereotyper kan manifesteras i exotism, förkärlek till det främmande, 

vilket utgjorde en betydelsefull form under kolonialismens epok. Exotism innebär bara en 

spegling av den nedvärderande rasistiska diskrimineringen, den vilar på samma stereotyper och 

innebär en objektifiering av den Andres identitet. Samtidigt som journalisten verkar ge sin 

ståndpunkt i denna beskrivning så finns det något dubbelt i hans reportage om New Delhi. 

Samtidigt som det är viktigt att Indien får vara Indien, utan inblandning av giriga britter som vill 

ändra på kulturen, så är det viktigt att ta fram just det västerländska attributen i hans beskrivning 

av delhiborna. Han är som du och jag, han har jeans och polotröja, han gillar biff och dricker 

Kingfisheröl. ”Ser han ut som oss, så är han som oss.” Som jag har tagit upp tidigare i uppsatsen 

om Saids uttalande om Orienten, att den lutade sig mot vad andra hade skrivit och skildrat, än 

mot vad skribenterna själva hade sett och upplevt. Det moderna Orienten uteslöts ofta ur 
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beskrivningarna och allt blev vid det gamla. Kanske var det journalistens val att visa ett 

modernare Indien, en bild av Indien som kanske inte alltid kommer med i beskrivningar av 

landet. Ett land som också är en del av den globaliserade världen. Men för en läsare som kanske 

inte lägger någon större analytisk kritik på denna text kanske kommer till en omedveten slutsats 

att dessa unga är precis som oss. De klär sig likadant och dricker som oss, det vill säga de är som 

oss?.. 

      

Bildernas tematiska och schematiska struktur: Reportaget har 16 bilder (se bilaga 2). Människorna är 

huvudmotivet i 9 av de 16 bilderna. 4 av dem är statsbilder. Reportaget öppnar med en bild på en 

traditionell sikh som tittar glatt in i kameran. Texten i reportaget och/eller bildtexterna förklarar 

vem eller vad som är i bilden. Bild 7 och 8 är typiska exempel på motiv som dominerar bland 

resefotografier, enligt Löfgren (kapitel 6.2). De uttrycker inte mycket känslor och verkar finnas 

med i artikeln enbart för att illustrera texten. De är mer som enkla faktabilder som ska vara så 

tydligt redovisande som möjligt.  

     Mikroorienterad analys av bilderna: 8 av de 15 fotografierna anser jag höra ihop med texten. Här 

fungerar texten som metaspråk till fotografierna. Bild 2 är en bild på en ganska lugn gata i Delhi. 

Vi ser en handfull med mopedrikshor på gatan, som jag nu vet är naturgasdrivna. Staden känns 

friskare och miljövänligare, även utan att ha läst texten finner jag att bilden visar en organiserad 

och prydlig stad. Inte ett kaotiskt Indien som man ofta får se på tv eller i andra medier. Bild 5 

känns som om den också hör till texten, Delhi är en stad med många parker. Bilden konnoterar 

frihet. Männen som spelar fotboll och grönskan runtomkring får bilden att kännas frisk och 

levande. Bilderna 9-13 är halv- och närbilder på människorna vi möter i texten. Tillsammans med 

texten får dessa människor sin identitet. Vi vet vilka de är och vad de representerar. Bilderna 10 

och 12 känns som att de inte hör hemma i artikeln eftersom de har ingen anknytning till texten. 

Bild 12 är en halvbild på en äldre man som röker vattenpipa. Han tittar in i kameran och sitter 

halvt i skuggan och halvt ute i solskenet. Han har på sig en varm tröja. Är han hemlös? Med 

röken framför honom och ljuset på hans ansikte och den skarpa blicken in i kameran skapar det 

en spännande och tilltalande bild. Den uttrycker vissa känslor. Men det passar inte riktigt in i 

artikeln. Med bildtexten ”Delhi är inte bara samlingspunkt för karriärister, utan också för fattiga 

flyktingar från Nepal och Indiska Himalaya”, kan vi ge mannen en identitet. Jaha, han är en fattig 

flykting. Denna fattiga sida har fått en ytterst liten plats i reportaget. Vi kan bara ana att det finns 

en fattig befolkning bakom Delhis framgång och utanför medelklassens staketomgärdade 

bostadsområden i denna artikel.  Det finns en kontrast i reportaget, det traditionella och det 

moderna Indien. I texten är det dock det moderna som får störst plats. Två andra bilder som inte 
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heller hör hemma i artikeln är bilderna 3 och 14, som verkar bara finnas där för att representera 

en bild vi har sett många gånger innan och något många kan förknippa med Indien. Färgstarka 

kryddor, kanske olika currykryddor som är starkt representerande för Indien samt religionens 

stora betydelse i landet. Kanske är det enbart för dekorationssyfte, eller kanske redaktionen vill ta 

med klassiska bilder för att visa oss en Indien som vi redan känner till? 

 

8.2 Asien: Thailand – del 1 & 2 

Ett vackert exotiskt paradis (bilaga 3 & 6), turkosfärgad vatten, thaimassage och fiskare. Båda 

artiklarna börjar med ett helt uppslag med en enda stor bild på havet och skogbeklädda klippor. 

Temat i dessa artiklar är hur örikena i Thailand har klarats sig efter tsunamin. Artikeln innehåller 

49 bilder, samt guide till områden som inte påverkats av tsunamin.  

      

Textens tematiska och schematiska struktur: Det är tre teman som tas upp sida vid sida genom hela del 

1 och 2; hur stränderna runt om och i Phuket har klarat sig efter tsunamin, befolkningens 

situation och återhämtning efter katastrofen samt journalistens egna tankar och upplevelser om 

landet. Båda artiklarna har samma rubrik ”Tillbaka till Thailand”, följt av ingressen i del 1 ” 

Tillbaka till landet i våra hjärtan. Till det smaragdgröna vattnet. Till stränderna som en gång 

sargades så svårt. Bodil Sjöström har rest i tsunamins spår i södra Thailand. Phuket hämtar sig, 

Khao Lak är en spökstad och Phi Phi Don behöver tid.” Ingressen i del två; ” Hur har platserna 

hämtat sig från förra årets sår? Phuket, Phi Phi Island, Krabi och Ko Lanta. Vagabonds 

chefredaktör har ännu en gång rest i tsunamins fotspår. Svaret är att Thailand läker sig, men det 

finns undantag.” Titeln och ingresserna summerar artiklarnas innehåll.  

     Det blir aldrig några djupt ingående möten med några thailändare eller turister, men med de få 

ord som hon beskriver dem, talar mycket på hur journalisten ser på landet och människorna. En 

bild vi har sett och hört förut. Vi möter till exempel skräddaren Manoj som har öppnat sin butik 

igen, men kommersen har inte kommit igång. Han och flera andra lever på hjälparbetare som 

finns på ön. Thailändska staten har hjälpt Manoj och andra småskaliga företagare inom turismen.  

En kvinna säljer klingande vindspel i en liten butik och vill få journalisten att börja pruta. Vi 

träffar på La, en massörska, vars business inte går så bra, men ler och skrattar ändå. Vi stöter på 

ett svenskt par som är där på smekmånad, samt en Marita Brännström som funderar på att flytta 

till Thailand. Surin som äger en turistbyrå ser hoppfullt in i framtiden och sist möter vi Kiaw som 

har öppnat sin egen massageverksamhet med lånade pengar. Men den aktör som tar störst plats 

och som vi lär känna mest i denna artikel är chefredaktören och journalisten Bodil Sjöström. 
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Det blir ingen ingående beskrivning av katastrofdagen. Journalisten tar med vissa beskrivningar 

av strändernas tillstånd några veckor efter tsunamin, som följs av hur det ser ut idag. Journalisten 

tar även upp Phukets historia. I många år var Phuket handelscentrum för Andamanhavet. 

Portugisiska sjöfarare kom till ön, kinesiska handelsmän, araber och sydindiska tamiler. Phuket 

idag är en spegel av historien, nästan hälften är kineser, beskriver hon. I artikeln del 2 berättar 

Bodil om första gången hon var på Phi Phi Don 1986, då ön var bar ett dagligt utflyktsmål. Innan 

tsunamin fanns det 3000 rum på ön, nu 1000. De människor som får berätta, talar om sin 

situation nu efter tsunamin. De flesta har det svårt men ser positivt inför framtiden. De beskrivs 

som hoppfulla. Det händer inte igen på hundra år, vi ska bygga upp det här igen, säger Tukkata. 

Jag tror på framtiden, säger Surin. La, beskrivs som omtänksam.  ”Hon liksom nästan alla här, har 

något att berätta från den dagen. Men gör det med ett undfallande skratt för att den som lyssnar 

inte ska bli ledsen och tappa ansiktet. Hon tittar även oroligt på paret på stranden. Hon tror att 

de kanske har mist någon. Hon har sett det förr.” De beskrivs som generösa och hjälpsamma. 

Journalisten antecknar en händelse då några turister höll på att missa en båt, men båten slog in 

backen och baxade in mot piren igen. ”Vi blir kraftigt försenade men människorna är viktigare än 

klockan. Det är sånt här jag gillar med Thailand. Det generösa och hjälpsamma.” ”En kvinna 

säljer klingande vindspel i en liten butik. Jag ber att få köpa två. Hon ger mig ett pris motsvarande 

40 kr. – Okej säger jag och börjar plocka i plånboken. – No, no, what is your price? Säger hon 

och lägger sin hand på min. Hon vill att jag ska pruta.”  

     Genom egna erfarenheter hör jag sällan någon tala illa om thailändare. Istället hör jag hur 

vänliga, generösa, och glada det här folket är. Och alltid hör jag och läser hur turister talar om 

thailändernas konstanta glada och leende ansikten. Jag är själv född i Thailand och enligt min 

åsikt är de inte mer generösa och vänligare än vi svenskar. Det är ett helt folk vi talar om, alla är 

inte likadana.  Även om de nästan enbart är med positiva ord som många beskriver Thailand och 

dess folk, kan jag ändå inte undgå att tycka att det är fel. De här är stereotypen för en thailändare, 

imorgon kan det vara en annan.  

     Stränderna beskrivs med kärlek. Här är havet smaragdgrönt. Artikeln pryds med underbart 

vackra strandbilder. Journalisten beskriver hennes sista kväll i Thailand. Hon sitter i en solstol 

med bara fötter i den varma sanden. Hon dricker mangojuice och känner dofter från små 

oljelamporna på borden. Hon njuter av solnedgången och betraktar himlens alla färger. En dröm, 

ett paradis, exotisk natur och vänliga och generösa människor. Att tillskriva ett folk attribut 

såsom generositet och vänlighet är inget nytt. Här kan dras paralleller till kapitel 5.2 där jag 

beskrev européernas möte med indianerna som fick europén att se tillbaka in i mänskligheten. 

Som barn var indianerna goda och tänktes ha en naturlig fallenhet att handla moraliskt. Den ädla 
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vilden, en konstruerad varelse som européerna placerade lite varstans på kartan, där den västliga 

civilisationen inte hunnit förstöra en ursprunglig moral. Ursprungligheten fungerar här som en 

utopisk föreställning som också handlar om det annorlunda mot det vanliga. En plats där 

turismen, den västliga civilisationen har hunnit förstöra dock är, enligt journalisten, Patong i 

Phuket. 

     Mikroorienterad analys av texten: Det förklaras inte så mycket om tsunamin och hur det gick till. 

Förståelsen av artikeln baseras på läsarens kunskap om händelsen. Före den 26 december 2004  

var tsunami ett ord som de flesta inte kände till. Nu är det ett ord som alla känner till och som 

alla använder mer eller mindre.  

     När journalisten beskriver Patong, beskriver hon att stället ”doftar sololja och bakfylla”. 

Vattenskotrar låter som en ”svärm getingar” längs strandbrynet. ”Tingeltangelstrand.” Blinkande 

neonskyltar och striptease. Phuket med sina turistorter börjar bli lite väl mycket ”Gröna Lund”, 

enligt journalistens smak. Hon beskriver även Ko Lanta, med lite smått besvikelse. ”Ko Lanta tar 

emot som alla andra öar. Fullt med folk i hamnen som vill att man ska bo på just deras resort 

eller lilla bungalowby. Motorcykelförare som vill stå för transporten.” Något som förefaller 

jobbigt för journalisten, som helst vill uppleva det ”genuina”, Thailand. Bort från allt krimskrams 

som turismen har fört med sig, speciellt till Patong Beach. Problematiken i detta är ju att hon 

också är en turist, bland många andra turister. I turismens exotiska framtoning finns en glorifiering 

av den ”naturliga äktheten”. Den kan ibland representeras av den orörda naturen, men även av 

den orörda kulturen (Andersson Cederholm, 1999). Men när en ö blir kallad för ”Svenskön” i 

kvällspressen, för alla dessa svenska turister som befinner sig där, så kanske denna idé om en 

paradisisk och orörd kultur bara förblir en utopi. Thailand är ett land som bör finnas för sin egen 

skull, och inte enbart för att uppfylla varenda turists dröm och begär. 

 

Bildernas tematiska och schematiska struktur:: Havet förekommer i 24 av de 49 bilderna i artiklarna (se 

bilaga 4, 5 & 7). Ungefär hälften. 11 av dem är människorna huvudmotivet.  Resten är bilder på 

förstörda hus, närbilder på exempelvis mat och blommor. Det är inte bara havet som 

representerar Thailand i dessa artiklar, även skogsbeklädda klippor, berg och palmer. Hälften av 

bilderna beskriver storslagna miljöer. Det finns egentligen bara 10 bilder i båda artiklarna där 

naturen inte alls är med. Det är naturen som regerar i reportagen.  

     Mikroorienterad analys av bilderna: Nästan alla människor på bilderna är anonyma förutom Kaiw 

på bild 7 i del 2. Det är bilder på människor som ler eller är upptagna med olika strandaktiviteter. 

Bild 18 ser man en man bredvid en liten båt. Bildtexten avslöjar att mannen är en fiskare på Ko 

Lanta. Fiskaren är en inte alltför sällan förekommande tema i Vagabonds resereportage. I samma 
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text står det även att stora delar av befolkningen i Ko Lanta är muslimsk. En ganska irrelevant 

information kan jag tycka. Religionen i Thailand har knappast fått någon plats i reportagen. 13 av 

naturbilderna har ingen bildtext och förblir anonyma platser. Fotografen använder sig av 

totalbilden när hon ska beskriva naturen. På detta sätt fångas det storslagna och magnifika. 

Naturbilderna på havet och bergen har intensiva färger. Antingen är havet intensivblå, turkost 

eller grönt. I kapitel om resefotografier tog jag upp om hur resefotografier ofta skildrar det ideala 

och det önskvärda. Att fotografera den ”bästa sidan” har blivit en konvention. På detta sätt kan 

resereportage skapa en bild av det eviga paradiset där himlen alltid är blå, där vattnet i havet alltid 

är klart och där människor alltid ler. Själv vet jag, efter massor av resande till Thailand, att vattnet 

under sommaren i den västra delen av Thailand oftast är grumligt och har inte alls den turkosblåa 

klara färgen som oftast visas i resereportage. Något som säkert många har blivit besvikna av.  

 

8.3 Söderhavet: Samoa  

Journalisten beskriver livet på Samoa och det typiska med ön och befolkningen (se bilaga 8). Det 

finns 13 bilder samt en guidesida som beskriver hur man bäst tar sig dit, runt på ön samt tips på 

sevärdheter och aktiviteter.  

      

Textens tematiska och schematiska struktur: Anders är både journalist och fotograf som känner till 

Samoa sen tidigare besök i landet. Huvudtemat är journalistens egna upplevelser och möten med 

Samoafolket. Vi ser Samoa ur hans perspektiv. Huvudtemat består därefter av tre underordnande 

teman; 1) hur det var förr i Samoa en cirka 20 år sedan, 2) journalistens möte med familjen han 

bodde hos för 23 år sen 3) Beskrivningar av Samoas olika byar.  

    Rubriken ”Samoa inför öppen ridå”, följt av ingressen; ”Taket är av palmblad. En skön 

havsbris blåser genom hyddan. Från stranden hörs ljudet av Söderhavets vatten som makligt 

sköljer sanden. Samoa, tänker vi, kan man ha det bättre än så här?” Rubriken och ingressen är 

mer poetiskt än innehållsrikt. Den förbereder dock läsaren genom att skapa en viss stämning i 

läsningen. Det är ett reportage som tar en bort till tropikerna, till en exotisk paradis långt bort 

härifrån… 

     Den historiska bakgrunden består av både hans möte med Samoa och själva öns historia. Vi 

får reda på att det är Anders nionde gång på ön, och att han som antropologstuderande för första 

gången kom till Samoa för 23 år sedan.  Han bodde då i byn Falealupo tillsammans med en 

samoansk familj. Förutom journalisten möter vi Lamusi, fader i familjen Anders bodde hos, samt 

hans samoanska syster Fetu. Vi får även reda på att en annan by på en av öarna, Tafua, har haft 

kontakt med Sverige på grund av regnskogsprojekt som drogs igång 13 år sedan med bidrag från 
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Svenska naturskyddsföreningen. Men relationen med föreningen är inte som den en gång var och 

projektet rann mer eller mindre ut i sanden. Ändå har Tafua inte brutit avtalet, inte låtit avverka 

något av sin regnskog. Grannbyarna har däremot sålt sin mark till staten, som tänker bygga en 

industristad på en del av den. Samoaöarna har även haft besök från olika länder. Under 1900-

1914 var Samoa en tysk koloni. Här beskrivs hur Samoa nu och då alltid har haft djuren 

springandes lösa i byn. Det var något tyskarna försökte ändra på. Åtminstone försökte de stänga 

in grisarna. Men det var något de inte lyckade med. Idag går de runt fria.  

     Amerikanska soldater under andra världskriget har även haft ett ställe att gå till. Aggie Grey är 

nu ett hotell som under andra världskriget var ett hamburgarställe för amerikanska soldater. Idag 

är det Söderhavets mest kända hotell. 

     De personer som vi möter i reportaget får väldigt lite plats att kommentera livet och sig själva. 

Det är mest journalisten som beskrivet Samoalivet och öarnas historia åt dem. Vi får läsa hur 

hans samoanska syster Fetu föreslår till Anders att hänga sin blöta handduk på hennes bror 

Lemoes grav, ”där det är rent och torrt”. Man umgås naturligt med sina döda, kommenterar 

Anders.  Lemoes var en nära vän till Anders och som dog året innan hans besök. Det är 

egentligen det ända vi får läsa om. Allt annat är journalistens egna beskrivningar och 

kommentarer. Denna resbeskrivning påminner mycket om de resebeskrivningar från slutet av 

1800-talet, då resenären började tala för sig själv, och tolka det han själv såg. Platsen beskrivs 

tydligt som ett exotiskt paradis. Artikeln är fyllt av det typiska från ön. Naturskildringarna har en 

stor plats i detta reportage. Regnskog, laguner, djupblå hav, havets brus och vågor. 

Lokalbefolkningen är här föremål för resandets estetik. Journalisten beskriver, när han reser förbi 

byarna, de människor han ser. En kvinna som flätar en matta, en man med höftskynke som ligger 

på golvet och läser en tidning. Han ser en man med kokosnötter fästade på en bärstång över 

axeln.  Och ute i lagunen paddlar några män sina kanoter ut mot revet för att fånga fisk åt sina 

familjer. Här är det till exempel fiskaren som blir föremål för romantiskt nostalgi, primitivism och 

naturdyrkan (se kapitel 4). När han besöker sin samoanska familj, sitter de som vanligt på golvet, 

med maten utlagd på matbrickor flätade av palmblad framför dem. De pratar om släktens och 

byns myter och legender. Framför allt om krigsgudinnan Nafanau, byns viktigaste gudom i den 

gamla religionen, och alla hövdingatitlar och platsnamn som härstammar från berättelsen om 

henne. Här får man en bild av Samoa som ett traditionellt land till skillnad från det inte lika 

religionsbundna Sverige, där religionen har fått en alltmer mindre roll hos många svenskar. 

Samoa framstår som ett land som är kvar vid det gamla. Samtidigt pågår det två diskurser om 

Samoa. Samtidigt som Samoa beskrivs som något gammalt, så beskrivs samoanerna som barn, i 

alla fall inte riktigt vuxna och ansvarstagande individer. Här beskriver Anders sin förvåning om 
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samoanernas särskilda talang för att sova, när som helst och var som helst. ”Överallt på fartygen 

slumrar man, sittandes eller liggandes, på sittbänkarna eller på det grönmålade däcket. En äldre 

man sover med sin käpp under hakan. En man ligger raklång mitt i gången i salongen.” Jag kan 

tolka det som den mindre ansvarstagande Andre till skillnad från den vuxna och ansvarfulla 

Europén som inte låter sig somna vart som helst och när som helst.  Detta kan påtalas som något 

annorlunda, ologisk för den västerländska, underförstått normala människan. Polarisationen, 

gammal och ungt, vuxen och barn, som kolonialismen och evolutionismen gemensamt 

underströk är tydligt i denna artikel (kapitel 5.2).  

     Anders befinner sig på Aggie Grey’s hotell under en fifia-kväll. En dans och spelkväll. Det är 

pojkarna och flickorna fån serveringen som uppträder. ”Under ett av numren demonstrerar två 

flickor sina tatuerade lår, som de smort in med kokosolja. De ha hissat upp sina kjolar och en av 

dem lägger sig under dansen ner på scenen och lyfter upp benen och klappar sig på låren. – I 

slutet av kvällen bjuds publiken upp av dansarna. En äldre turist i mustasch dansar med en ung 

flicka. I slutet av dansen kastar hon sig över honom, så att han faller med henne grensle över sig. 

Detta är också samoansk vara. Inte ett dansuppträdande utan skämt och spex, gärna med erotiska 

undertoner.” Här beskrivs samoanerna som impulsiva och sensuella varelser. Detta tillhör en 

klassisk beskrivning av exotiska kulturer. En beskrivning som inte är alltför ofrämmande för t ex 

Montesquieu och andra författare under upplysningstiden (kapitel 5.2), där skildringar av exotiska 

miljöer ofta är erotiskt laddade. Här visas en av rasismens projektioner, den ohämmade sexualitet 

som ofta tillskrivs den Andre, i kontrast med den kontrollerade civiliserade västerländska 

människan. Sensualiteten i beskrivningen av de samoanska flickorna, representerar ena delen av 

dikotomien. Den sensuella och impulsiva samoanen kontra den rationella europén.  

     Journalisten har, som många andra resereportage, en viktig del i berättelsen. Han berättar en 

historia som han själv är med i. Det är väl något typiskt för den subjektiva resejournalistiken. I 

detta reportage är det nästan enbart ur hans perspektiv. Det är Anders som beskriver och tolkar 

denna miljö. Han har varit på Samoa många gånger innan och tar med mycket av tidigare 

erfarenheter och kunskaper om landet och människorna i detta reportage. Men det är han som 

kommenterar och beskriver och inte folket själva.  

     Mikroorienterad analys av texten: Artikelns olika textpartier skapar en förståelse om att landet än i 

dag är skyddad från en större turistisk utbredning. Folket lever fortfarande som de alltid har levt, 

men med vissa förändringar såklart. Men det finns en viss ton i artikeln,. Man anar ett hot mot 

den samoanska kulturen och det är turismens sakta utbredning på öarna. Det märks på alla skyltar 

som Anders får köra förbi. ” Ja, jag har kommit tillbaka. Faktiskt för nionde gången. Men den här 

gången är saker och ting inte riktigt som förr.” Det verkar finnas ett visst behov av att ha ett ställe 
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som står utanför globaliseringen. Där traditioner fortfarande bör vara kvar i vardagslivet. Där 

utveckling, vad gäller teknologi, inte får ta över, som i andra delar av världen. Ett behov som 

många människor har, och kan hålla med om.  

     När Anders beskriver fiafia-kvällen berättar han ”en äldre man i mustasch dansar med en ung 

flicka”. En rätt överflödig information kan jag tycka. Denna information inbjuder en tolkning av 

att detta är lite av en förbjuden situation. En äldre man och en ung flicka. Sen att han beskriver 

att han mustasch kan verka irrelevant. Sen är det inte helt vanligt med mustascher nu förtiden, i 

alla fall inte i Sverige, enligt min åsiskt. Varför han tar upp att den här mannen har mustasch kan 

t ex konnotera stereotypen av manlig skådespelare i en 70-tals erotisk film. Detta ger i alla fall 

situation en förbjuden och pervers ton. När jag läser textpartiet om fiafia-kvällen kan jag inte låta 

bli att reagera på ordvalet flickorna och flickan. Flickorna som dansar och unga flickan som dansar 

med den äldre mannen. Det är inte ordet kvinna utan flicka som journalisten använder. Dessa 

flickor visar sina tatueringar under dansen. Men några meningar därefter står det att det är 

kvinnor som bär på tatueringar, och för männen är det en nödvändighet för att överhuvudtaget 

ha rätt att kalla sig man. Kanske vill journalisten skapa en medveten polarisring och därmed en 

motbjudande effekt i berättelsen? 

     ”På Samoa sker livet inför öppen ridå.” Uttrycket ”öppen ridå”, beskriver samoanernas öppna 

livsstil. Samoanerna bor i öppna, vägglösa hus, de har en naturlig och öppen relation till döden, 

de är öppna för sin sexualitet. Naturen är öppet för alla husdjuren att springa fritt. På detta sätt 

beskriver rubriken ”Samoa inför öppen ridå” hela artikelns huvudsakliga meddelande. Det är ett 

fritt land för både människorna och djuren. Som en exotisk utopi som den civiliserade och 

hämmade europén drömmer om och längtar efter.  

 

Bildernas tematiska och schematiska struktur: Artikeln innehåller 13 bilder (se bilaga 9). Här visas 

naturen i 10 av bilderna. Resten är bilder på samoansk tatuering, kvinnor som dansar i 

färgsprakande kläder och sist en karta på Samoa. Människor förekommer nästan i alla bilderna. 

Antingen hugger de kokosnötter, ror en båt, slappar på stranden, badar i havet eller bär på en 

nyfångad haj.  

     Mikroorienterad analys av bilderna: Samoa är en plats för turister att bada och ta det lugnt. Tittar 

man på bild 1 så får jag en känsla av att det är journalisten själv som ligger och ta det lugnt i sin 

fales (öppen samoansk hus), vi ser två turister som ligger och läser på stranden (bild 6). 

Fotografierna ger en bild av att samoanerna är där för att tillhandahålla service åt turisterna, 

antingen för att ta en från A till B (bild 11), dansa för turisterna (bild 9), eller så porträtterar 

fotografen dem tillsammans med en nyfången haj eller mitt uppe i att hugga kokosnötter. De två 
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sistnämnda är bilder som inte har tagits upp i reportaget. De är kanske en komplettering till 

reportaget som ska visa ännu mer av den primitiva livsstilen. Samoanerna porträtteras både som 

människor som är till för att uppfylla västerlänningarnas behov, och som människor som får stå 

för en västerlännings fascination; fiskaren, den naturnära människan, den färgsprakande och 

exotiska kvinnan. Naturen är med i nästan alla bilderna och det är fantastiska bilder med klara 

färger. Ett riktigt paradis för en kanske trött och stressad västerlänning som lever i ett modernt 

och industrialiserad samhälle. Havet, regnskogen, den nyfångade fisken, kokosnötter, dansande 

exotiska kvinnor, allt detta skapar en slags utopi och konnoterar den klassiska bilden av den 

Andre och den annorlunda kulturen. Denna bild av fjärran länder är väldigt vanligt i resetidskrifter. 

Landskapen är huvudtemat i många reportage, det är naturen som alltid finns med, den primitiva 

livsstilen porträtteras gärna i fotografierna och i texten. Här är det någonting positivt. Enligt 

historiefilosofen Friedrich Hegel (se kapitel 5.3) definieras ”det mänskliga” i termer av rörelse och 

utveckling. Typiskt för rasklassifikationen är att reducera de icke-vita till naturen. Den vita 

västerländska människan är sammankopplad med ”kultur”. De är öppna för förändring och 

utveckling. Men de som är sammankopplad med ”natur”, är bestående och oförändliga. Här ställs 

”naturfolk” mot ”kulturfolk”. Enligt Hall (kapitel 5.4) är dock en omvändning av negativa 

värderingar till positiva bara upprätthållelse och bekräftelse av rasismens stereotyper.  

 

8.4 Sydamerika: Bolivia 

Journalisten Ola tar oss med på en vandring i Copacabana och ön Isla del Sol i Bolivia. Artikeln 

innehåller 9 bilder samt en liten faktaruta (bilaga 10).  

      

Textens tematiska och schematiska struktur: Reportaget är uppdelat i tre delar som beskriver, 1) 

Copacabana, 2) Titicacasjön,  3) och ön Isla del Sol, inkarikets födelseplats.  

Rubriken ”I väntan på mirakel” samt ingressen ” Himlen över den blanka sjön är blå, atmosfären 

så tunn att strålarna från solen skapar bildsköna mirakel. Som om sjön speglar himlen och inte 

tvärtom. Enligt legenden var det här födelseplats för inkariket. På Isla del sol, i Titicacasjön, i 

Bolivia. I himlen och på jorden.” Rubriken och ingressen är mer vacker än innehållsrik. Den 

presenterar ena delen av artikeln. 

     Journalisten berättar om att det finns en flottbas i Titicacasjön som betraktas av omvärlden 

som en liten komisk enhet. Bolivia förlorade sin kustremsa vid Stilla havet i kriget mot Chile för 

126 år sedan, och sedan dess har flottbasen legat vid Titicacasjön. Flera presidenter har försökt 

förhandla tillbaka kustremsan från Chile. I väntan på det får amiralerna nöja sig med att segla på 

en insjö. Flera bolivianer som journalisten stöter på ler generat när det kommer på tal. Samtidigt 
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är ämnet känsligt.  Journalisten berättar också kort om Inkas födelseplats. Enligt legenden är Isla 

del Sol födelseplatsen för Inkafolket. Skapelseguden Viracocha ska ha rest sig ur Titicacasjöns 

vatten, ställt sig på en klippa på ön och frammanat månen och solen. Ur samma klippa ska 

solgudens barn, Manco Capac och Mama Ocllo sprungit fram, lämnat ön och skapat Cusco i 

Peru, varifrån Inkas civilisation spreds vidare. Den information som uteblir här är en närmare 

förklaring och beskrivning av Inkakulturen. Texten baserar sig på att läsaren redan besitter denna 

kunskap. 

     De enda vi möter i reportaget är en anonym taxichaufför och Juan, en före detta fiskare som 

numera ror ut turister till ön Isla del Sol. Taxichauffören och Juan får en ytterst liten plats i 

reportaget. Chauffören får berätta hur han har fått förstärka bilens kaross med hjulaxlar för att 

den inte ska gå sönder. Juan kommenterar hur det en gång fanns mycket fisk i Titicacasjön, men 

att det nu är nästan utfiskat.  Resten av reportaget består av journalistens egna tankar och 

kommenterar. Inte helt främmande i Vagabonds resejournalistik. 

     På en klippa på öns södra udde ligger en fontän där byborna hämtar vatten. Tre hål i en mur, 

av vilka vart och ett ska symbolisera dygderna, från inkaspråket till svenska: ”Stjäl inte, Ljug inte 

och Var inte lat.” Den enda dygden som är svår att efterleva på Isla del Sol är den sista, beskriver 

journalisten. ”Allt tycks gå i ultrarapid.”  Det här är en beskrivning som inte alltför sällan 

förekommer i resebeskrivningar tycker jag. Detsamma gäller platsernas nästan magiska 

beskrivning. ”Österut draperar 6000 meter höga snöbeklädda bergstoppar himlen, västerut böljar 

sig terassodlingar med anor från inkatiden och norrut öppnar sig en obruten horisont av vatten.” 

Det är en bladning av storslagen natur och människornas ganska primitiva liv som präglar hela 

reportaget. ”Hela byn utstrålar en känsla av hemsnickeri… Totoravass som används till hustak 

och för att göra de berömda vassbåtarna som inspirerade Thor Heyerdahl.” Mycket visar på att 

det här området lever ett enkelt liv. Mycket är egenproducerat till skillnad från vårt kapitalistiska 

samhälle där vi köper allt och nästan inget är hemgjort. Med texten ”och grusvägen är så gropig 

och full av hål att de två milen tar en dryg timme” tillsammans med beskrivningen ”allt går i 

ultrarapid” ger en bild av ett samhälle där inget blir gjort. Grusvägen förblir gropig. Det skapar en 

bild av ett land som förknippas med tröghet och brist på initiativ, något som till exempel 

filosofen Montesquieu ofta förknippade Asien med (kapitel 5.2). När journalisten kommer till 

Copacabana, berättar han, att trots ösregn möts han redan vid busshållsplatsen av en klunga 

småpojkar som ropar ”mister, mister, cheap hotels” och sticker flyers i händerna på turisterna. 

Med detta får man en bild av ett fattigt land där små barn försöker jobba ihop lite pengar. 

Reportaget berättar om en  annorlunda kultur som är långt ifrån vårt rika och utvecklade 

samhälle.  
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Mikroanalys av texten: Från det politiskt oroliga landet, till det fattiga och primitiva, till Inkatidens 

mystik och till den fantastiska och storslagna naturen. Skapar alla dessa delar en spännande bild 

av ett land som är annorlunda, gammalt och fascinerande på många sätt. I naturbeskrivningar 

använder journalisten ord som mirakel, bedövande och böljande. ”Atmosfären är så tunn att 

strålarna från solen skapar bildsköna mirakel.” Västerut böljar sig terassodlingar med anor från 

Inkatiden”.  Här skapas liv i texten.” Utsikten är bedövande”. Jag kan nästan se denna storslagna 

natur framför mig. Resejournalister använder ofta färgrika och levande ord när de beskriver 

något. Och framförallt när de beskriver natur. Än en gång är det den storslagna naturen som är 

huvudattraktionen i ett reportage.  

 

Bildernas tematiska och schematiska struktur: Det finns 9 fotografier i reportaget (se bilaga 11). 

Naturen är med i åtta av bilderna. Vi ser bilder på den stora sjön i alla naturbilderna. Det är flera 

totalbilder på storslagna landskap. Det är två bilder där man kan säga att människan är 

huvudmotivet. Den ena är på en man som ror en båt, den andra på en man som bär på ett 

enormt lass på ryggen.  

     Mikroorienterad analys av bilderna: Den storslagna naturen är tydligt den stora attraktionen i detta 

reportage. De är de magnifika vyerna över Titicacasjön som får pryda artikeln. Det finns ingen 

närgående bild på staden Copacabana. Mycket från texten får inte synas såsom de nybyggda 

hotellen eller kolonialhusen. Det är enbart naturen som tar plats och representerar detta udda 

resmål. Det verkar finnas en förkärlek i resereportage att ta med det primitiva från ett visst land. 

Vi ser på bild 4, en man som bär på ett stort lass, det är mat till åsnorna berättar bildtexten. 

Bergen, sjön, mannen i båten, mannen med det stora lasset på ryggen. Alla dessa delar konnoterar 

tillsammans det enkla och naturnära livsstilen som lätt kan förknippas med tröghet och 

outveckling. Enligt Said (kapitel 5.1) uteslöts det moderna Orienten ofta ur resebeskrivningar och 

allt blev vid det gamla. Orienten framstod som något förstelnat och opåverkbart.  Detta sätt att 

tala och beskriva andra kulturer var vanligt under kolonialismen och rättfärdigade därmed 

européernas jakt på dominans och exploatering av territorier och människor. Även om dessa 

beskrivningar är laddade med positiva värden så verkar det som om de representationer av 

utomeuropeiska kulturer som dominerade under kolonialism, fortfarande i hög grad lever kvar 

idag.  

  

8.5 Sydamerika: Venezuela 

Här är en resa som tar en till Venezuelas kaotiska stad, till landets storslagna natur, vandring 

bland bergen och dykning bland hajar och muräner. Artikeln innehåller 12 bilder samt en  
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guidesida som bland annat tar upp om boende, sevärdheter och fakta om landet (bilaga 12).  

 

Textens tematiska och schematiska struktur: Först börjar reportaget med vistelse i huvudstaden 

Caracas, därefter till Venezuelas högsta topp, Pico Bólivar, och sist till Grand Los Roques, en 

stad på en ö, mitt ute i havet. 

     Rubriken ”Venezuela värmer ” följs av ingressen ” Från kokande huvudstad till vandring på 

hög höjd och dyk bland muräner och humrar. På mulåsnors mjuka ryggar och dammiga jeepars 

hårda säten. Sagolika öar, grandiosa berg och en stilla kväll hemma hos Pablo.” Här är en kort 

sammanfattning av ett reportage fylld med allt man kan önska sig i en resa.  

     Journalisten Alexander sitter i en taxi som kör 140 km i timmen och som samtidigt kör om en 

polisbil. Vad är hastighetsgränsen här? frågar journalisten. Chauffören som är upptagen med att 

röka och ratta på radion svarar; - Här finns ingen hastighetsgräns och ler. Men Alex tror att det 

står 70 på skyltarna. De är på väg till huvudstaden, Caracas. Caracas är en stad som beskrivs som 

oerhört farlig. Med statistik som pekar på cirka 70 mord per helg. Här beskrivs ett land som inte 

har några regler, och finns det, så är det ingen som följer dem. I Caracas går de på pulserade 

Sabana Grande. Där säljs skor, kläder, cigaretter, husdjur, telefonkort, glass och frukt i stånden 

längs gatan. Här säljs så gott som allt. Staden representerar den ”Andre”, med sitt kaotiska, 

farliga, icke ansvarstagande, irrationella och impulsiva personlighet. Inte helt olik de beskrivningar 

under kolonialismens början, då andra folk beskrevs som aggressiva, primitiva och lata (se kapitel 

5.1). När vi kommer bort från den pulserande storstaden kommer vi ut till den storslagna 

naturen. Antingen representerade av höga berg eller kristallklara vatten. Mérida i de 

venezuelanska Anderna åker man för att trekka, klättra, åka mountainbike eller hyra jeep och köra 

runt i terräng. På vägen upp till Pico Bólivar stannar journalisten i en liten indianby Los Nevados. 

Folk som bor här livnär sig som bönder, mulskötare och till viss mån på turismen. Landskapet 

runtomkring är oändligt och ödsligt. Nästa destination är ön Grand Los Roques, där journalisten 

får chans att dyka bland rockor, humrar och hajar. Här nämns också flugfiskarna som står längs 

stränderna. Ibland får de på en stor fisk som de tar med sig hem. Än en gång står den vilda 

naturen, bonden och fiskaren för resandets estetisk och fascination.  

     Alexander övernattar hos Pablo Pena som bor på berget sedan många år. Han är en blandning 

av en eremit och klättrare. Huset är gjort av lika stora delar skräp, metall, jord och trä. Han talar 

inte engelska och det blir en ganska tyst kväll uppe i bergen. Journalisten träffar också på Eva, 

som äger ett hotell på Grand Los Roques. Hon berättar hur saker och ting fungerar. De flesta 

turister brukar ta en båt ut till någon av de kritvita stränderna på de intilliggande öarna, eftersom 

det inte finns riktig sandstrand där de befinner sig nu.  
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Mikroorienterad analys av texten: Alexander tar upp att turbulensen kring presidenten Chavez har 

varit enorm. Och de flesta han möter har en ganska bestämd uppfattning om honom, älskar eller 

hatar. Det ges ingen förklaring alls om presidenten och landets politiska situation. Detta textparti 

baserar sig på att läsaren redan är införstådd i vem presidenten är och landets politiska situation. 

     När journalisten beskriver ön Grand Los Roques, berättar han att där finns en skola, mataffär, 

sopstation med sopsortering, flygplats och kustbevakning liksom bank och post. Skola och 

sopstationen skulle väl vara det enda som en turist på tillfällig resa på denna ö, kan leva utan. 

Kanske tar han upp just sopstationen med sopsortering som något han blir förvånad över? 

Visserligen är många länder i världen inte alls lika miljömedvetna som oss svenskar, men det 

betyder inte att Sverige är det enda landet som har sopsorteringar. Här visar på en viss fördom 

som journalisten har. Kanske förväntar han sig enbart att uppleva det primitiva, det mindre 

utvecklade samhällen som verkar vara så väl förknippad med vad som sägs och beskrivs andra 

kulturer, andra sidan jordklotet.  

När journalisten beskriver huvudstaden Caracas beskriver han staden som en ”kokande gryta”. 

Med sina fem miljoner invånare och höga kriminalitet känns det som om det är en stad som snart 

är på väg att explodera. ”Kokande gryta” leder mig till att associera uttrycket med andra ord som 

jag tycker ofta förekommer i beskrivningar av latinamerikanska kulturer och den Andre, såsom 

hetta, passion, temperamentsfull. Alla lika stereotypiska och fördomsfulla. I beskrivningar av 

naturen däremot används ord såsom makalöst vackra, hisnande, oändlig, majestätisk, kristallklara. 

Än en gång är det det storslagna, vilda naturen ideal. 

 

Bildernas tematiska och schematiska struktur: I artikeln finns 11 bilder, var en av dem är en karta på 

Venezuela (se bilaga 13). Människor förekommer i fem bilder och naturen är med i 7 av bilderna.. 

Caracas får en ytterst liten plats bland bilderna. Det finns endast en liten statsbild i artikeln som 

får representera det moderna Venezuela. Vi får bland annat se vattenfall, ödledjuret agam, piraya, 

berg och hav.  

     Mikroorienterad analys av bilderna: Artikeln öppnar med en stor bild på två män som halvligger. 

De ler mot kameran. De tar de lugnt och man får en känsla av att de inte har bråttom till 

någonting. De låter livet lunka förbi. Vi ser även en ung kille som har cykeln full av bananer. En 

för många svenskar en annorlunda syn. Vi ser även en man som leder ett par åsnor med stora lass 

och en annan bild visar några män ridandes på hästar. Det enda moderna som man får se är en 

mindre bild på skyskrapor i Caracas. Alla dessa delar skapar en bild av det primitiva som 

visserligen förskönas och beundras i reportaget. Denna bild av den enkla livsstilen porträtteras 

ofta i resereportage. Naturen tar även här den största platsen. Vi ser storslagna vyer som Anderna 
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och Angels falls. Även om den enkla livsstilen är det som ska attrahera resenärer, så visar detta 

tydligt ett visst sätt att representera fjärran länder. Enligt Foucault (kapitel om diskurs) skapar 

diskurs ett visst språk att tala om – ett sätt att representera kunskap om ett speciellt ämne. Här 

kan jag dra paralleller till koloniala och rasistiska diskurser, där gränsdragningar mellan de 

framstegsvänliga och de bakåtsträvande kulturerna är en viktig grundsten. Venezuela får 

respresentera den outvecklade kulturen.  

 

8.6 Afrika: Uganda 

Bodil tar oss på en upptäcktsfärd bland schimpanser, lejon och flodhästar och vi får träffa guiden 

Medi som berättar om Ugandas stora börda, aids. Artikeln innehåller 12 bilder (bilaga 14). 

 

Textens tematiska och schematiska struktur: Det är en tunn linje mellan vad som är huvudtema och 

undertemat i denna artikel. Huvudtemat är dock journalistens äventyr bland schimpanser och 

savannens vilddjur. Undertemat genom hela reportaget är Ugandas aidsproblem. Rubriken 

”Änglar finns” följt av ”Uganda. Knallgrön barm, roströda vägar. Schimpanser och lejon. 

Savanner och dimhöljda berg. Man kan resa hit för allt det där. Men man reser hem med minnen 

av något helt annat.”  

      I reportaget kallas aids för monstret. ”Ett tyst monster som i årtionden härjade fritt utan att 

någon visste om det. Först 1981 dök det upp i allmänhetens ljus. I New York. Monstret fick 

namnet GRID – Gay Related Immunodefiency. 20 år senare skulle sjukdomen vara klassad som 

världens största hälsoproblem.” Här sägs det inte vara aids, men man tar för givet att det är just 

aids. Vi möter ett flertal människor, både turister och det inhemska folket. Journalisten, Paulin, 

läkaren Lotta, guiden Medi och hans mamma. Medi, som många andra har förlorat någon i aids. 

Han har förlorat 5 syskon. Han kommenterar aidssituationen och berättar hur lastbilschaufförer 

förr stannade i byn journalisten passerar, köpte sex och tog med sig monstret vidare på resan och 

kvinnorna tog det med sig hem. Han får tillfälle att kommentera presidentens taktik på 

avhållsamhet. Något Medi inte håller med om. Att tala högt om sex, om kondomer och om 

smittvägar är det rätta sättet att tygla ”monstret”.   

     Uganda beskrivs som ett otämjt land, naturtroget, primitivt, kaotiskt och annorlunda. 

”Lastbilar fyllda med bananstockar och arbetare ovanpå. Kvinnor som bär vattendunkar på 

huvudet. Mopeder med grisar på pakethållaren. Lösa kor. En cyklist med tusen ägg i omsorgsfullt 

staplade kartonger där bak.” Uganda är ett land representerat av savannen, med vilda djur såsom 

lejon elefanter, vattenbufflar, krokodiler och flodhästar. ”Ett fyrtiotal flodhästar badar, bråkar, 

viftar med svansen likt en propeller. - Ett trädlejon gäspar i den varma solen. - Bilder från 
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Lejonkungen och Mitt Afrika far förbi.” Uganda är också ett land som får representera 

världsjukdomen aids. En bild av Afrika man har sett förr, och återbekräftas än en gång i 

reportaget. Här beskrivs också den enkla skolan i Medis hemby, som nu är ett riktigt hus. Förr 

fick barnen undervisning under ett plåttak. Nu har de en svart tavla, skolbänkar och stolar. Hans 

mor bor i ett enkelt hus. Ett rum med sliten soffa och ett bord, ett annat att sova i, ett hörn med 

eldstad för matlagning. Filosofen Valetin Mudimbe (kaptiel 5.5), berättar hur Afrika så som vi 

känner det, är en social konstruktion skapad under kolonialismen. Han visar hur 

kolonialmakterna uppfann bilden av det primitiva Afrika. En bild jag tycker finns kvar än i dag, 

och i detta reportage.  

     Mikroorienterad analys av texten: Det finns en sorgsen ton genom hela reportaget. Artikeln 

pendlar mellan de fantastiska upplevelserna bland schimpanser och savannens vilda djur, och 

landets problem med aids. Man får en känsla av att det är ett land som är i ständig kamp för 

överlevnad. Jag har förlorat fyra systrar och en bror, säger guiden Medi. Den senaste dog 2002. 

Här än en gång berättas inte att det är aids som har orsakat deras död. Det är något som tas för 

givet. Det är den luckan vi läsare själva får fylla i. Fram till detta har inte ordet aids kommit upp 

någon gång i artikeln. Det kommer senare.  Är det kanske så att aids och Afrika är lika mycket 

förknippat med varandra som Afrika och savannen? Tyvärr är det stora aidsproblemet en tråkig 

sanning. Journalisten väljer att beskriva aids som monstret. Med detta visar en slags medkänsla till 

Uganda och dess befolkning. Det är inte enbart deras problem och börda, utan hela världens.  

 

Bildernas tematiska och schematiska struktur: Det finns 12 fotografier (se bilaga 15). Här finns en 

blandning av olika slags motiv. Vi ser ett par stadsbilder (bild 3 & 10), schimpanser och lejon. 

Men människorna tar här den största platsen. Vi ser bland annat en äldre dam (bild 1), en man 

som leder en cykel med en enormt stor packning av ägg (bild 2), samt en liten flicka i en skolsal 

(bild 8).  

     Mikroorienterad analys av bilderna: Än en gång tas det med en bild på en person som fraktar 

råvaror på ett primitivt sätt. Såsom killen på cykeln som var överfylld med bananer (bild 2 i bilaga 

13), eller mannen som bar på ett stort lass på ryggen (bild 4 i bilaga 11). Den enkla livsstilen 

fortsätter att vara föremålet för vår fascination. Vi ser en annan bild på små barn som ler mot 

kameran (bild 11). I bilden står det ”Barnens blickar berör”. Jag får en känsla av denna text att de 

kanske behöver bli räddade? Räddande av utvecklade länder såsom Sverige eller andra 

västerländska länder? Såsom jag tog upp i kapitlet om Öst och Väst, menade Voltair och 

Condorcet att utomeuropeiska folken väntar på européernas hjälp. Europa talar gärna i 
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mänsklighetens namn. En retorik som man ofta mötte hos kolonisatörer och självutnämnda 

befriare. Ett tänkesätt som kanske inte helt har försvunnit med tiden? 

     Enligt Dyer (se kapitel 5.3) används det vita ansiktet som norm vid ljussättning och 

exponering. Detta blir tydligt i det här reportaget, där till och med de staplade vita äggen (bild 2) 

är rätt exponerad, medan den svarte mannens ansikte bildar en nästan svart klump. Detsamma 

gäller för bild 2 där exponeringen utgår från de vita affischerna och inte från den lilla flickan vars 

halva ansikte förlorar sin nyans. 

 

8.7 Afrika: Egypten 

 Journalisten pendlar mellan faraonernas tid och nutiden. Vi får följa med livet längs den rika 

floden Nilen som föder och alltid har fött hela Egypten. I artikeln finns 18 fotografier (bilaga 16) 

 

Textens tematiska struktur och schematiska struktur: Reportaget kan delas upp i två teman, den ena är 

Egyptens rika historia och gudaberättelser och den andra, beskrivningar av nutida samhälle längs 

Nilen. 

     Rubriken ”Tankar längs en flod” följs av ingressen ”Visste ni att pulvriserade mumier såldes 

under beteckningen ”mumia” som potenshöjande medel i Egypten? Att solen skapades av en 

dyngbagge som rullade en boll av spillning som den sprätte upp på himlavalvet? Att man i Kom 

Ombo höll tama krokodiler som smyckades med örhängen? Sådant funderar Johan Tell över på 

en resa längs Nilen.” 

     Hela reportaget präglas av Egyptens rika historia. Journalisten berättar om olika berättelser om 

gudar och gamla filosofier. Det verkar som om Egypten alltid kommer att vara förknippad med 

pyramider, faraoner, Tutankhamun och självklart Nilen. Egyptens historia är en blandning av det 

som har hänt och de tusentals berättelser om gudar och skapelsen. Med dessa berättelser skapas 

en nästan sagolik och mystisk känsla över denna del av världen.  

     Det finns ingen som vi får lära känna i detta reportage. De människor som vi möter är mest 

observationer av journalisten. Han berättar bland annat om en pojke som rider barbacka ner mot 

Nilen, ett gatubarn på en fem sex år som försöker sälja ruttnade och krossade clementiner, en 

försäljare som har en glassvagn i form av en gigantisk anka. Alla är anonyma och det är snabba 

observationer och beskrivningar. Det berättar mer om journalistens fascination för det fattiga, 

primitiva och kaotiska i den Egyptiska kulturen. Det är berättelsee, tankar och observationer som 

tydligen följer den koloniala diskursen. ”Lyckliga killar rider barbacka. Ljudet av galopperande 

hästar som blandas med trafikens vanliga larm känns ovant. Marknadsgatan. Saffran, kanel och 

curry i prydliga pyramider. En man löder samman små askar av uttjänta konservburkar. Tunnor 



 57 

med dadlar. Kamelslaktaren sover på en pall med en stor djurkropp dinglande bakom sig. 

Kollegan bredvid verkar sälja allt som blivit över: en svans, ett kohuvud, en mage, en lever. En 

kvinna i stickad grå klänning köper en kalkon, binder ihop vingar och går iväg med den under 

armen. Kronärtskockor, potatisar, kiwi, inplastade jordgubbar. Ett ställ med viagra, kondomer 

och minttabletter. Smeden ute på gatan svingar sin slägga mot ett vinkeljärn som lärlingen håller.” 

Det är en salig blandning av människor och saker. Något som kanske förefaller onormalt och 

ostrukturerat för den civiliserade journalisten, men samtidigt visar han här sin fascination för 

detta. Genom att ta med alla dessa små detaljer och människor direkt efter varandra, får jag som 

läsare en känsla av dess kaos. Journalisten visar sin nyfikenhet och fascination till denna kultur. 

Egyptens kultur blir nästan som skäggiga damen på cirkus som är till för alla ”civiliserade” och 

”normala” människor att beskådas, förfäras och begrundas.  

     Mikroorienterad analys av texten: Med dessa beskrivningar skapas en konstrast till Sverige. Vi får 

läsa om det som är ovanligt och annorlunda jämfört med det svenska samhället. Vi får en bild av 

den primitiva livsstilen. Under 1800-talet då kolonialismen tog fart började resenärer tala för sig 

själv, tolka och tillrättalägga det han såg och andra folk började beskrivas som primitiva och lata 

(kapitel 5.1). Med dessa beskrivningar framstår Sverige som det utvecklade och civiliserade landet, 

jämfört med det kaotiska och primitiva Egypten. Det är den känslan jag får när jag läser detta 

reportage. Europa och Sverige tas inte upp i reportaget, men eftersom jag är svensk och bor i 

Sverige, kan jag inte undvika att jämföra Egypten med det jag känner till och är van vid. Som 

Edward Said menade (kapitel 5.2) låter sig inte begreppet ”orientalism” riktigt förstås utan sin 

motpol, bilden av Västerlandet, Europa. Först i förhållandet till icke-Europa blir Europa synligt. 

     ”En åsna lastad med vattendunkar leds över en åker”, ” En åsna lastad med två balar bomull”. 

Åsnorna och de stora lassen är inte en alltför sällan återkommande inslag i resereportage. 

Antingen är det människan själv, cykeln eller åsnan som bär på de stora lassen. Och dessa bilder 

återkommer gång på gång.  

     När journalisten beskriver morgonsolen väver han in denna beskrivning tillsammans med 

Egyptiska mytologin. ”Nut, himlens gudinna, föder varje morgon solen för att varje kväll åter 

sluka solskivan. Morgonrodnaden är illröd, färgad av de syndares blod som inte klarade gårdagens 

prövning för att gå vidare till det eviga livet.” Här skapas mystiken. Han beskriver även natten ” 

Nattens svärta utestänger den störande nutiden och förstärker alla intryck”. Varje gång han 

nämner de Egyptiska gudarna, gör han det poetiskt. Nutiden är inte så intressant att beskriva. Det 

verkar som om han vill vara kvar i det förgångna. Något som många journalister verkar vilja. I 

allfall när de ska beskriver andra kulturer.  
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Bildernas tematiska och schematiska struktur: Det finns 19 fotografier (se bilaga 17 & 18). Det är en 

blandning av olika slags bilder. Människorna förekommer mer eller mindre i 9 bilder. Det gamla 

Egypten med tempel och målningar förekommer i 6 av de 19 bilderna. Ungefär häften av 

bildtexterna berättar vart bilden är tagen, eller vem vi ser på bilden. Vissa bilder talar för sig själv 

såsom bild 9 & 11. Det finns även två stora porträttbilder, en av dem är helt anonym, den andra 

är Luxors bäste krögare. Flera av bilderna illustrerar det som har berättats i texten. Bland dem är 

till exempel bild 5 på en ung pojke som rider barbacka. 

     Mikroorienterad analys av bilderna: Bilderna beskriver en mångsidiga Egypten. Vi ser en närbild på 

en arabisk öl, en caféskylt med rolig text på engelska, segelbåtar, en Europeiskinspirerad byggnad 

där Nilens bästa bar finns, samt en ung flicka som tittar ut genom fönstret med en flaska läsk i 

handen.  Men det gamla Egypten som vi ofta får se, får här ändå den största platsen med bilder 

på tempel, statyer och väggmålningarna. Sedan känns det som om redaktionen har slängt in en 

liten extra bild på en massa kameler (bild 10). Det måste ju alltid finnas någon bild med kameler 

när man beskriver Egypten, inte sant…eller? Den stora bilden på ett gammalt vrak vid Nilen (bild 

2) väcker min nyfikenhet. Varken artikeln eller bildtexten säger någonting om den. Kanske tyckte 

fotografen att det var ett spännande motiv, men visste inte mycket om den själv? Den här bilden 

tar den största platsen i artikeln. Den tar upp sammanlagt en hel sida, som sträcker sig över ett 

uppslag. Bildtexten berättar dock att Nilen är ett av världens allra äldsta turiststråk. Men man kan 

bara skymta floden längst ner på bilden som inte alls är bildens huvudmotiv. Istället är det det 

stora vraket med namnet AFRICA, som syns tydligt och klart. Omedvetet, eller medvetet, kan jag 

tolka denna bild som en symbol för den Afrika som enligt Valetin Mudimbe (kapitel 5.5) 

skapades under kolonialismen. Den Afrika som får representera den primitiva, den outvecklade 

och förfallna världsdelen. Den Andre som både fascinerar och skrämmer. Våra tankar om Afrika 

är både komplex och varierande, men på många sätt ett resultat av århundradens reproduktion av 

gamla fördomar och stereotyper.  

 

8.8 Summering 

Varje artikel är skriven av olika journalister, och fotografierna av olika fotografer. Så de har alla 

olika stilar och sitt sätt att berätta och beskriva en kultur. Dock finns det vissa gemensamma drag 

i deras sätt att berätta. Stilen är ofta väldigt beskrivande, av både platser och människor. Det 

förekommer ofta vackra och storslagna ord i beskrivningar av exempelvis naturen. Och de ger 

också väldigt lite, ibland igen utrymme alls för invånarna att själva berätta och kommentera sitt 

land och kultur. Resejournalistiken i Vagabond präglas således av reporterjagets egna upplevelser 

och tolkningar av landet och människorna i linje med den koloniala diskursen. Miljöerna från 
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Asien, Afrika och Latinamerika som dominerar är fångade på landsbygden. Det är stränder, 

djungler, vilda djur och höga berg. Moderna städer och bostäder förkommer inte ofta på 

fotografier eller i beskrivningar i texterna.  I de 17 numren från 2005 fanns bara 4 helreportage 

om storstäder utanför Europa och Västerlandet. Bland dem är Bangkok, Delhi, Hong Kong och 

Kuala Lumpur, som alla är Asiatiska städer. Av de totalt 129 bilderna finns det endast 7 

stadsbilder. Ungefär hälften är bilder på naturen, eller människan i naturen.  Vi har 41 bilder där 

människorna är huvudmotivet. De är antingen passiva, poserande och tittande i kameran, eller 

sysslolöst väntande på en veranda.  Eller så är de aktiva med att bära en nyfångad haj, ro en båt, 

hugga kokosnötter, frakta råvaror på cykeln, ryggen eller åsnan. Turisterna ligger antingen på 

stranden och läser en bok, gulla med en liten schimpans eller snorkla i det klarblåa vattnet  

     Thailand, Samoa, Venezuela, Bolivia och Uganda är de länder där naturen får den största 

platsen. Här är det storslagna vyer, klarblå vatten, gröna berg och vilda djur som får representera 

dessa fjärran länder. Det är den vilda naturen som blir föremål för vår dyrkan. Den primitiva 

livsstilen är också ett ofta förekommande tema i reportagen i Vagabond 2005. Vi får ofta läsa om 

en fiskare eller en mulskötare. Det är egentligen bara reportaget om Delhi som vi får en inblick i 

en mer modern kultur. Gamla mytologier, religioner och gudaberättelser är ett annat vanligt 

förekommande ämne som är med i tre av reportagen, däribland Samoa, Bolivia, och Egypten. 

Här knyts kulturerna till det förgångna.   

     I artiklarna om Dehli, Venezuela, Uganda och Egypten ser vi en gemensam berättarstil och 

ämne; ”Den lite kaotiska marknaden”. Här beskriver journalisterna alla möjliga detaljer i en salig 

och udda blandning; i Dehli är gatan full med mjölsäckar, bildelar, resväskor, kläder, grå bufflar, 

vandrande uniformerade skolbarn, sicksackande mopedrikshor, och böljande folkströmmar. I 

Venezuela är det den pulserande Sabana Grande med sina skor, kläder, cigaretter, husdjur, 

telefonkort och frukt i stånden längs gatan. Uganda får vi läsa om lastbilar fyllda med 

bananstockar och arbetare ovanpå, kvinnor som bär vattendunkar på huvudet, mopeder med 

grisar på pakethållaren och lösa kor. Och sist Egypten med sin färgsprakande, kaotiska och 

primitiva marknad där vi får läsa om saffran, kanel och curry i prydliga pyramider. En 

kamelslaktare som sover på en pall och kollegan som säljer resterna av djur såsom en svans, ett 

kohuvud, en mage, en lever. En kvinna som går iväg med en nyköpt kalkon under armen. Ett 

ställ med viagra, kondomer och minttabletter. Med nästan likadan berättarstil skulle jag nästan 

kunna tro att berättelserna är skrivna om samma land och av samma journalist. Reportagen i 

Vagabond 2005 ge mig en stark känsla av att journalisterna har sökt just det typiska i länderna. 

Och att det typiska därigenom blir det stereotypiska. 
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9. Slutdiskussion 

 
Uppsatsen avslutas här med en reflektion och diskussion kring de slutsatser jag kom fram till. 

Frågorna kring hur människorna och deras kulturer framställs i researtiklarna och om det finns 

spår av koloniala och rasistiska diskurser i dessa beskrivningar har jag nu fått svar på och det har 

varit en mycket intressant, tidskrävande och rolig erfarenhet att skriva denna uppsats.  

 

 Vi har tydligt fått se vissa gemensamma drag i beskrivningar av dessa länder. Naturen och den 

primitiva livsstilen verkar vara det som journalisterna verkar mest intresserad av att beskriva. Hall,  

(1997 se kapitel 5.3) nämner hur rasklassifikationen reducerade det svarta folkets kulturer till 

naturen. Om skillnaden mellan den svarta och vita människan var Kultur, så var de vita öppna för 

förändring och utveckling. Men var de sammankopplade med Natur var de bestående och 

oförändliga. En egenskap som traditionellt associeras med vithet, eller västerländsk, är 

modernitet. Modernitet får väldigt liten plats i Vagabonds artiklar om kulturer utanför Europa 

och Västerlandet. Det Said menade i sin bok Orientalism (1978), var att det moderna Orienten 

ofta uteslöts ur beskrivningar och allt blev därmed vid det gamla. På detta sätt hjälper Vagabond, 

genom att utesluta det moderna och istället koppla utomeuropeiska länder till natur och 

primitivism, att reproducera och upprätthålla bilden av ”de Andra” (se kapitel 5.1).  

     Jag ska inte helt bortse från att det är just resereportage jag analyserar. Resereportage är till för 

att uppfylla vissa behov och därmed har det lett till att det har blivit sin egen genre. Den har sin 

egen berättarstil och tema. Vi alla reser för olika anledningar, men jag tror att de flesta reser 

antingen för att uppleva och se något nytt. Vissa reser för att komma bort från det gråtrista och 

kalla vädret i Sverige för att njuta av det varma vädret och havet. Vissa vill komma bort från 

stressen och ta det lugnt ute på landsbygden någonstans långt bort. Inte så konstigt varför 

reportagen inte tar upp så mycket om storstäderna, kan man tycka. Men läser man reportage om 

Europa är det istället helt andra beskrivningar och bilder som kommer fram. Vi ser reportage om 

bland annat London, Rom, Barcelona, Paris, där man kan läsa om nya, hippa restauranger, 

shopping, museer och andra kulturutbud. Skillnader mellan reportage om Europa och fjärran 

länder får dock tillhöra en annan studie och inte den här. Denna uppsats kan dock vara till grund 

för vidare studier inom detta ämne. Men visst kan man se vissa likheter i hur de beskriver och 

talar om länder som ej tillhör Europa och västerlandet? Det finns variation i dessa reportage, men 

den koloniala diskursen dyker ständigt mer eller mindre upp i alla artiklarna. Såsom Stuart Hall 

sade (kapitel 5.1), kan ingen del av världen förväntats ha gått oberörd ur kolonialismens epok. 
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Även Sverige som inte direkt deltog i koloniseringsprocessen har oundvikligen präglats av 

kolonialismen. Att vara svensk är också att vara europé och västerländsk. 

 

Även om dessa artiklar inte bokstavligen säger att dessa kulturer är underlägset vår 

svenska/västerländska kultur, så reproducera de på en latent nivå rasismen grundtankar. Att 

ständigt beskriva andra utomeuropeiska kulturer och människor som traditionella, primitiva och 

outvecklade, även om det med skönmålande ord, så är det inte desto mindre rasistiskt 

diskriminerande. I kapitlet om Diskuranalys, berättade jag om hur sådant som upprepas 

tillräckligt många gånger under en längre tid kommer att uppfattas som något biologiskt och 

naturligt, trots att det handlar om ett kulturellt beteende. En uppfattning, värdering eller 

verklighetsbeskrivning som framstår som om det vore ”universell lag” kanske egentligen 

härstammar från en särskild intressegrupp eller klass. Journalisterna är kanske inte alls medvetna 

om att de producerar och reproducerar gamla koloniala stereotyper och värderingar när de skriver 

dessa texter. Det är därför jag finner denna uppsats så viktigt. Även om min avsikt inte har varit 

att finna ett sant och korrekt svar på mina frågor så vill jag snarare ge en tankeställare. Genom att 

vara medveten om detta kan man få ett helt nytt förhållningssätt till resereportage, men framför 

allt, till hur vi tänker och talar om ”de Andra”.  
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