
     
 
_____________________________________________________ 
   

     Turismprogrammet 
_____________________________________________________ 
 
 

 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det postkoloniala resandet i Egypten 
 
En diskursanalys av resebroschyrer 
 
 
 
 
 
 
Karin Froms-Andersson 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
C-uppsats, 15 hp Handledare: Elisabeth Brandin & Tom Mels 
Högskolan i Kalmar Humanvetenskapliga institutionen 
Höstterminen 2007 Kulturgeografi 61-90 hp 



C-uppsats, 15 hp  Karin Froms-Andersson 
Kulturgeografi 61-90 hp  Humanvetenskapliga institutionen 
Turismprogrammet åk 3  Högskolan i Kalmar 

 2008-01-30 Sidan 2 av 35 

Abstract 
During the colonial period Europeans travelled to Egypt. The French had explored Egypt 

through the mapping and this was published in a collection of books called Déscription de 

l’Égypte. Exhibitions and publications like Déscription de l’Égypte, which aimed at giving a 

view of Egypt, raised public interest for journeys to the Orient. Although the concept of 

Orient in general and many pictures of Egypt in particular were created by Europeans during 

colonial times, this essay argues that these understandings are still prevalent in present-time, 

postcolonial travel brochures of Egypt. Therefore representation of Egypt through 

postcolonial theory in Swedish travel brochures is the main focus of this study. This is 

illustrated through the use of pictures which indicate that the Occident has a certain power 

over the Orient. At the same time, this study also shows that what is indicated in the travel 

brochure not always corresponds to the reality. Postcolonial theory is used to bring out the 

discourses conveyed in pictures and texts in Swedish travel brochures. The brochures studied 

are derived from leading Swedish travel companies Apollo, Detur, Fritidsresor, Jambo Tours, 

Kuoni, Solresor, Temaresor and Ving. From these brochures, the essay focuses on the 

representation of three cases, i.e. Hurghada, Luxor and grand tours and cruises along the Nile. 
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Bilaga 1: Sammanställning av nyckelord 

 

Tillstånd har givits av Jambo tours att publicera figur 1 samt den högra delen av figur 6 och av Anders 

Lundin samt Apollo att publicera figur 4. Jag har även sökt tillstånd för att publicera de resterande 

bilderna, utan att få svar.  
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1 Inledning 

1.1 Problembakgrund 

Turism kan anses vara både en agent och kanal för förmedling av globalisering (Pritchard & 

Jaworski, 2005, s. 2) och genom, bland annat, turism kan olika kulturer mötas och på så sätt 

skapa hybrida kulturer, det vill säga kulturer som är influerade och blandade av andra kulturer 

(McEwan, 2005, s. 268-269, 276). Hybriditet är en del av den postkoloniala teorin och denna 

teori belyser diskurser mellan västerländska och icke västerländska samhällen (Knox & Pinch, 

2006, s. 45). Eftersom diskurser är ett sätt att tala om och se på platser samt människor anses 

diskurser också kunna skapa hybrida resultat och, i sin tur, även ha möjligheten att kunna 

rekonstruera platser (Duncan, 1998, s. 151). Den postkoloniala teorin är något som kan 

appliceras på Egypten och dess resmål eftersom kolonial historia och hybriditet påverkar det 

västerländska förhållningssättet till platser i Egypten.  

 

Vidare har Egyptens historia haft betydelse för turismen i landet, inte enbart under 

faraonernas tid, utan även då landet kom att koloniseras av England år 1882 (Mitchell, 1991, 

s. 14). England och Frankrike kom dock snart i konflikt om landet och det blev en ohållbar 

situation. Istället för att ge upp, och därmed ge Frankrike chansen att blockera vägen till 

Indien, eller monopolisera, som hade inneburit en risk att krig utbrutit, så bestämde 

engelsmännen för att dela med sig av Egypten (Said, 2004, s. 114). Under denna tid reste ett 

stort antal människor från både England och Frankrike, för att vara med om upplevelser som 

de läst om och sett på utställningar. De koloniala resenärerna seglade bland annat längs Nilen 

och besökte det faraoniska kulturarvet (Gregory, 1995, s. 30, 39). På motsvarande sätt 

erbjuder idag resebolag kryssningar och rundresor där. Förutom många andra länder reser 

även svenska resenärer till Egypten, inte minst till platser som Hurghada, Luxor samt på 

rundresor och kryssningar längs Nilen. Antalet internationella ankommande turister till 

Egypten har successivt ökat och år 2006 reste 8,6 miljoner turister till landet (UNWTO, 

Internet, 2007-12-17). Det är i synnerhet intressant att undersöka hur Egypten och dessa 

specifika resmål framställs till resenärer, då det koloniala resandet var betydande samt då en 

ansenlig mängd människor fortfarande reser till Egypten. Denna uppsats kommer framför allt 

att undersöka framställningen av Hurghada, Luxor samt rundresor och kryssningar längs 

Nilen i svenska resebolags resebroschyrer. Jag anser att mitt val av resebroschyrer är 
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fördelaktigt i studien av hur Egypten framställs till turister, då jag ser resebroschyrer som en 

stor del i resenärers val av resa och destination. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur Egypten gestaltas inom turistbranschen, utifrån 

postkolonial teori. Jag undersöker svenska resebolags resebroschyrer samt studerar hur 

resorna som idag erbjuds till Egypten framställs till turister. I undersökningen ingår 

resebroschyrer från Apollo, Detur, Fritidsresor, Jambo Tours, Kuoni, Solresor, Temaresor 

samt Ving. För att illustrera detta problem används postkolonial teori, där relationen och den 

diskurs som utövas, kring västerländska och icke västerländska samhällen belyses. De 

frågeställningar som jag vill svara på genom denna studie är:  

o På vilket sätt kan resebroschyrernas bilder och texter om Egypten anses vara en 

postkolonial diskurs? 

o Vilken/vilka föreställningar om Egypten förmedlas genom svenska resebolags 

broschyrer? 

o Hur präglar postkolonialism framställningen av Egypten i resebroschyrerna? 

 

2 Diskursanalys som metod 

Jag har valt att göra en diskursanalytisk studie, som bygger på en kvalitativ ansats. Detta för 

att jag vill visa en djupare förståelse för hur Egypten framställs till turister, främst genom 

resebroschyrer tillhörande svenska resebolag som säljer resor till Egypten. Genom mitt val av 

en kvalitativ ansats har jag kunnat samla in data under studiens gång, allteftersom jag har 

upptäckt att det behövs mer av viss information. Således har jag inte varit tvungen att ha allt 

material tillgängligt under studiens inledande skede (Grønmo, 2006, s. 188).  

 

Diskursanalys kan både vara en teori och en metod, men i denna studie kommer 

diskursanalysen te sig som en metod för att analysera resebroschyrerna. Emellertid anser 

James Gee att det är svårt att skilja på metod och teori. Han påstår att en metod alltid kommer 

tillsammans med en teori, vilket även gör att jag har svårt att skilja på diskursanalys som 

metod och teori. Gee för även en diskussion angående om texten skapar en viss situation eller 

om det är situationen som skapar texten (Gee, 1999, s. 5, 11). I denna studie kan det 
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ifrågasättas om det är texterna och bilderna i resebroschyrerna som skapar en framställning av 

Egypten eller om det är representationen av landet som skapar texterna och bilderna i 

broschyrerna. I relation till de dokument och den analys av mitt material som jag använt är 

diskursanalysen fördelaktig för min studie, eftersom diskursanalysen syftar till att analysera 

relationer genom språket samt språkets uttryck. Jag har tillämpat kritisk diskursanalys i denna 

studie, då den kritiska diskursanalysen intresserar sig för det skrivna och talade språket i 

samband med en tillämpning till verkligheten. Denna tillämpning skulle kunna vara ett 

maktperspektiv, eftersom språket anses kunna åskådliggöra sociala relationer (Bergström & 

Boréus, 2000, s. 251-255, 266). I denna studie synliggörs detta genom språket i 

resebroschyrerna, både bild och text, som jag analyserat. Därefter kan tillämpningen till 

verkligheten ses genom resebolagens makt över vad som representeras i broschyrerna. I 

kritisk diskursanalys kan både bilder och texter analyseras, däremot har kritisk diskursanalys 

en benägenhet att analysera bilder som om de vore ett skrivet språk (Jørgensen & Phillips, 

2000, s. 66-67).  

 

Vid analysen av resebroschyrerna är den diskursiva praktiken, som beskrivs i Faircloughs 

tredimensionella modell för diskursanalys, intressant. Den diskursiva praktiken berör hur 

texten, det vill säga tal, skrift, bild eller en blandning av dessa, produceras och konsumeras. 

Analysen skulle, exempelvis, kunna genomföras via sökandet efter återkommande eller 

avvikande utformningar av ett förutbestämt fenomen i samma typ av texter. Därefter kan 

forskaren sedan göra antaganden beträffande hur uppbyggnaden och innehållet har förändrats. 

Dessa antaganden kan gälla för själva produktionen av texten, som utförs av resebolagen i 

resebroschyrerna, men det kan även göras undersökningar i avseende att granska hur texten 

tolkas av mottagarna, det vill säga de potentiella resenärerna (Ibid. s. 66-67, 74-75, 87).  

 

I denna studie har jag valt att analysera både texter och bilder ur resebroschyrerna, för att få 

en bredare bild av hur Egypten framställs till turister. Analysen av både bilder och texter har 

även genomförts för att se om det, i någon mening, förekommer ett postkolonialt resande. Till 

exempel har jag studerat huruvida broschyrerna har gett uttryck för en viss västerländsk 

dominans över Egypten. Inledningsvis analyserade jag texterna och fann vissa återkommande 

nyckelord, som är sammanställt i bilaga 1. Jag har även tittat på vad bilderna föreställer, vilka 

personer som visas och i vilka sammanhang som just dessa personer visas. Dessutom har jag 

sökt efter indikationer på en ojämnlikhet mellan turister och lokalbefolkning, hur de visas 
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tillsammans, om de är på samma bild, eller varför de inte visas tillsammans, om detta inte 

förekommer. Sedan har jag satt detta i relation till de nyckelord som jag fann i texterna om 

Hurghada, Luxor samt kryssningar och rundresor längs Nilen. Jag har tittat efter vad som är 

typiskt i representationen av varje resmål, men även letat efter specifik information som kan 

tyda på något speciellt. Vidare anser Göran Bergström och Kristina Boréus att det är viktigt 

att motivera valet av källor noga, detta på grund av att källorna har en väsentlig roll i en 

diskursanalytisk studie (Bergström & Boréus, 2000, s. 221, 251-252, 266).  

 

Undersökningen bygger på en litteraturstudie, där det empiriska materialet bestått av 

resebroschyrer. Resebroschyrerna utgör grundmaterialet i uppsatsen och tillhör Apollo, Detur, 

Fritidsresor, Jambo tours, Kuoni (ägare av Apollo och innehar egen katalog), Solresor, Ving 

och dessutom Temaresor, som tillhör Fritidsresegruppen (som numera också tillhör TUI 

Travel Plc) (Temaresor, Internet, 2007-11-15). Jag har valt dessa företag för att de är ledande 

inom den svenska turismbranschen, det vill säga det finns fler företag i Sverige som säljer 

resor till Egypten, men jag begränsar mig till dessa bolag. Vid insamlingen av detta material 

besökte jag de tre resebyråer som finns i Kalmar, Resia, Big Travel samt Ticket, och fick ett 

exemplar av varje resebroschyr som innehöll resor till Egypten. Därmed uteslöt jag ingen 

resebroschyr som dessa resebyråer erbjuder sina kunder. Sedermera valde jag att fokusera 

analysen av broschyrerna på tre olika platser som resenärerna kan välja att resa till, det vill 

säga Hurghada, Luxor samt rundresor och kryssningar längs Nilen. Anledningen till detta 

urval var, för det första, för att dessa resmål till större del finns representerade i de flesta 

resebroschyrerna. För det andra erbjuder dessa tre resmål olika typer av sevärdheter och 

aktiviteter. På grund av att resmålen har olika karaktär anser jag därmed att analysen får en 

större mångfald.  

 

Vidare är det inte enbart angeläget för studien att åskådliggöra valet av källor, utan även hur 

pålitligt materialet i studien är. Pålitligheten är betydelsefull för att studieresultatet sedan ska 

bli troligt och förtroendeingivande, så kallad reliabilitet. I denna studie är jag, i relativt stor 

del, beroende av vad andra forskare har skrivit om bland annat resandet till Egypten under 

kolonialismen och företeelsen postkolonialism. Därmed beror min studie även på hur pålitlig 

deras studier är, men det kan vara svårt för mig att veta hur pålitliga de är, eftersom jag inte 

varit delaktig i dem. Däremot kan material skrivna av forskare och andra vetenskapsmän 

anses vara relativt pålitliga. Vidare består en annan stor del av denna uppsats av min egen 
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analys av resebroschyrerna, som jag därmed är delaktig i. Det är också viktigt att visa vilken 

grad av giltighet som materialet i studien har, så kallad validitet. Resebroschyrer kan vara en 

stor del i turisters syn på destinationer och därmed också valet av destination. Därför anser jag 

att resebroschyrerna är ett fördelaktigt material att använda, när jag vill undersöka hur 

Egypten representeras till turister i resebroschyrer (Grønmo, 2006, s. 126, 220, 228).  

 

Denna studie avgränsas genom att jag endast använder resebroschyrer tillhörande ett urval av 

svenska resebolag. Studien begränsas även genom att jag utesluter reseböcker och annat 

material om Egypten, som riktas till svenska turister. Dessutom kan studien inneha en viss 

tvetydighet, då jag valt att analysera svenska resebroschyrer och samtidigt försökt koppla ihop 

det koloniala resandet till Egypten, eftersom Sverige inte utmärkte sig i större omfattning 

under kolonialtiden. Jag gör därmed ingen skillnad på Sverige och resterande länder i Europa, 

utan kopplar samman dessa under benämningen västvärlden, det vill säga jag ser västvärlden 

som en helhet i denna studie. Dessutom är de diskurser som förmedlas genom svenska 

resebroschyrer påverkade av det postkoloniala synsättet, precis som andra europeiska 

resebolags broschyrer. Det är även viktigt att poängtera att denna studie inte innefattar 

resenärers uppfattning av Egypten och dess resmål i verkligheten, utan endast de 

föreställningar som förmedlas genom bilder och texter i resebroschyrerna.   

 

Merparten av källorna kommer från vetenskapliga tidsskrifter samt läroböcker och har 

använts för information om postkolonial teori, det koloniala resandet samt diskursanalys. I 

vissa fall kan jag inte vara helt säker på hur materialet till dessa källor har inhämtats och om 

det är inhämtat av forskare. Det kan även finnas anledning att ifrågasätta trovärdigheten på de 

vetenskapliga artiklar och böcker som belyser händelser under faraonernas tid och 

kolonialismen. De kan ifrågasättas av den anledningen att det kan vara svårare att veta vad 

som är sant och falskt om dessa tidsperioder eftersom de existerade för länge sedan (Grønmo, 

2006, s. 126-127, 221). 

 

Undersökningsstrategin i denna uppsats är en fallstudie av Egypten och det är fördelaktigt att 

studera Egypten då de koloniala resenärerna var av betydande antal samt då ett omfattande 

antal människor fortfarande reser dit. Det kan vara såväl ett unikt som ett typiskt fall och det 

är ett typiskt fall i det avseendet att inte bara svenskar reser till Egypten och de resmål jag 

belyser, utan människor från många andra länder reser också dit. Med denna utgångspunkt 
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kan det göras en generalisering kring andra västerländska länders presentation av Egypten i 

resebroschyrer. Samtidigt är det ett typiskt fall då resebolag inte enbart erbjuder resor till 

Egypten, utan även till andra länder och generaliseringar kan då göras kring andra länders 

framställning i resebroschyrer. Fallet kan även sägas vara unikt då jag studerar Egypten som 

ett unikt land och därmed utesluter andra länder som blivit koloniserade. Utifrån detta skulle 

man kunna göra en generalisering, där denna studie kan tillämpas på andra före detta 

koloniserade länder och dess framställning av Egypten i resebroschyrer. På samma sätt kan 

det vara unikt, då jag endast studerar resebroschyrer och avgränsar studien med att inte 

använda andra dokument. Därmed kan det göras en generalisering och möjligtvis även en 

fortsatt studie kring andra sorters material om Egypten som är riktade till turister (Grønmo, 

2006, s. 96).  

 

3 Postkolonialism 

Inledningsvis kan det vara fördelaktigt för läsaren att få en inblick i kolonialism innan en 

närmare förklaring av postkolonialism sker. Kolonialism innebär följaktligen en erövring och 

kontroll över andra människors land och ägodelar, men begreppet syftar inte nödvändigtvis 

till utökandet av den europeiska makten från och med 1500-talet. Det kan också belysa andra 

ockupationer och erövringar i historien, men i detta fall syftar dock kolonialism till 

expansionen av den europeiska makten under 1500-talet och framåt (Loomba, 1998, s. 2).  

 

Vidare handlar begreppet postkolonialism, som helhet, om en återkomst av koloniala 

förhållningssätt. Det syftar inte till ett direkt styre över områden, som under kolonialismen, 

utan länders kultur, ekonomi och i viss mån politik blir istället kontrollerad (Loomba, 1998, s. 

7, 9-10). Marcus Power skriver att det allteftersom har uppstått en föräldralik relation mellan 

koloniserad och koloniserare i den postkoloniala världen. Denna relation fortsätter att hållas 

levande, genom att före detta koloniserade länder, som sagt, fortfarande har vissa politiska, 

kulturella och ekonomiska band till sina tidigare koloniala makthavare (Power, 2005, s. 196). 

Loomba anser även att inre sprickor, exempelvis känslan av uteslutning i form av någon sorts 

politisk omyndighet, bland den inhemska befolkningen i ett tidigare koloniserat land, är 

viktigt att belysa i detta sammanhang. Att belysa inre sprickor är betydelsefullt för att termen 

postkolonialism ska kunna beskriva något annat än enbart överföring av styre (Loomba, 1998, 

s. 7, 9-10).  
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Ordet postkolonialism kan syfta på två aspekter, å ena sidan syftar postkolonialism till en 

period efter kolonialismen, å andra sidan syftar den till politisk, språklig och kulturell 

erfarenhet av före detta europeiska kolonier (Potter m.fl., 2004, s. 54). Fortsättningsvis anser 

Ania Loomba att den specifika termen ”post” har två olika betydelser av att postkolonialism 

avser en period efter kolonialismen. Mest grundläggande är termen tidsbestämd och hänvisar 

till en tid efter kolonialismen men termen är även ideologisk och hänvisar då till att ersätta 

kolonialism med en ny ideologi.  

 

Studier kring kontrollerande makt genom kolonisering började i slutet på 1970-talet, med 

viktiga bidrag av bland annat Edward Said. Ämnesområdet kom sedermera att kallas 

koloniala diskurser, men dess nuvarande term, postkolonialism, myntades inte förrän på 1990-

talet (Ashcroft, 1998, s. 186). Det äldre begreppet anger att diskurser är intressant och 

diskurser innebär emellertid människors varierande sätt att prata om och se på olika 

företeelser (Duncan, 1998, s. 151). Diskurser skapas genom särskilda bestämmelser och 

villkor som utvecklar, och därmed formar, objektet eller de koncept som diskursen 

konstruerar (Young, 2001, s. 401). Diskurser anses även kunna återge, exempelvis, aktuella 

värderingar, normer och maktrelationer inom olika områden av kunskap (Jackson & Carter, 

2002, s. 86). Diskurs inom språkvetenskap kan avse såväl det skrivna som det talade språket. 

Språkvetenskapen ser både det talade och skrivna språket som en interaktiv social produkt, 

där det sker en dialog mellan talare och lyssnare eller läsare och sedermera att dessa tolkar, 

såväl som producerar språk via, texten. Dock kan diskurs även syfta till språkets funktion som 

en del av det sociala och politiska livet inom sociologi och politisk vetenskap. Vidare kan 

diskurs nyttjas vid speciella tillfällen, till exempel vid konkreta fall, i varken något av de 

ovanstående avseendena. Ett sådant konkret fall skulle kunna vara det äldre begreppet 

koloniala diskurser, vilken analyserar koloniala angelägenheter (Young, 2001, s. 392-393).  

 

Postkolonialism innebär således en djupare insikt om den diskurs som bedrivs till följd av 

dominerande gruppers attityder och handlingar gentemot en avlägsen region. I och med detta 

undersöker postkolonial teori, koloniala och nutida, diskurser kring västerländska och icke 

västerländska samhällen. Sådana diskurser, där grupper eller individer blir underordnade, 

kallas ”othering” och Said har behandlat detta på ett sätt som fått betydande uppmärksamhet 

(Knox & Pinch, 2006, s. 45). I detta sammanhang beskriver Said relationen mellan, som han 
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kallar, västvärlden och orienten. Där uppmärksammar han Egypten och hur Europa har skapat 

en bild av orienten. Said menar att på grund av den maktposition som Europa besatt under 

kolonialismen kunde européer skapa en förvrängd ”orientalisk” bild på Egypten och egyptisk 

kultur. Said nämner även att denna orientaliska diskurs anstod på två väsentliga komponenter 

i kontakterna mellan väst och öst. Den ena komponenten bestod av en växande kunskap i 

Europa om orienten, som utvidgades genom en ökad kolonial erfarenhet samt ett bredare 

intresse för det främmande. Den andra komponenten bestod av att Europa ständigt befann sig 

i en dominerande position och således ansåg Europa att relationen mellan väst och öst bestod 

av en stark och en svag part, där väst är den starka och öst är den svaga parten. Said skriver 

vidare att den makt, som västvärlden fortfarande anses besitta, grundar sig i koloniseringen av 

öst och däribland Egypten (Said, 2004, s. 69, 112). 

 

”… den allmänt förekommande sedvänjan att i huvudet markera ett bekant område 

som är ’vårt’ och ett obekant område bortom detta som är ’deras’ är ett sätt att 

införa geografiska skiljelinjer som kan vara fullkomligt godtyckliga. […] Det räcker 

med att vi drar upp dessa gränser i vårt huvud. Det är så ’de’ blir ’de’ och både 

deras territorium och deras mentalitet beskrivs som annorlunda än ’våra’.” (Said, 

2004, s. 131) 

 

På samma sätt som ovanstående citat anses det att vi börjar generalisera mellan skillnaderna 

hos oss och bland ”de andra” samt försöker hitta en viss stereotyp så fort vi rör oss utanför vår 

egen individ (Cloke, 2003, s. 44, 50). Postkoloniala studier visar att denna slags 

stereotypbildning också kan leda till allvarliga orättvisor och skapa distans mellan olika 

människor och kulturer. Postkoloniala studier syftar istället till att identifiera sig med de 

människor som var förtryckta och marginaliserade under kolonialismen (Potter m.fl., s. 54), 

även om det kan vara svårt att identifiera sig med något som är utanför sin egen vardag 

(Cloke, 2003, s. 44, 50). 

 

För att undvika alltför enkla kulturella stereotyper kan det vara meningsfullt att använda 

begreppet hybriditet, då postkolonial teoribildning anser att kulturer är mer komplexa än att 

kunna betraktas som genuina och ”äkta”. Hybriditet innebär att alla kulturer är blandade med 

varandra (Knox & Pinch, 2006, s. 45). Denna blandning av kulturer kan ses som ett möte där 

kulturer informerar varandra om varierande företeelser och sedan bildar helt nya kulturer. 
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Därför anses det att kulturer aldrig har varit helt isolerade från varandra, och således har 

kulturer alltid varit hybrida former. Ett sätt att se på och prata om andra platser, diskurser, kan 

dessutom generera hybrida resultat och slutligen rekonstruera platser (Duncan, 1998, s. 151). 

Said tillför en historisk dimension till det geografiska i citatet nedan. 

 

” För en historiker […] har begreppet ’för länge sedan’ en mycket klar betydelse, 

men inte ens den betydelsen kan helt avlägsna den imaginära, halvt uppdiktade 

egenskap som man känner döljer sig i en tid som är mycket avlägsen från vår egen 

och olik den. Ty det råder inget tvivel om att en tänkt geografi och historia hjälper 

tanken att intensifiera sin självkänsla genom att dramatisera avståndet och skillnaden 

mellan det som ligger nära och det som ligger långt borta. Detta gäller också de 

känslor vi ofta har av att vi skulle trivas bättre på femtonhundratalet eller på Tahiti.” 

(Said, 2004, s. 132) 

 

Idag anses hybriditeten underlättas genom teknisk innovation och ett utökat transportnätverk, 

vilket gör det lättare för olika kulturer att ha kontakt med varandra. Cheryl McEwan menar att 

turism är en del i den globalisering och blandning av kulturer som sker, där turister möter 

andra kulturer och platser samt att ett utbyte mellan dessa kulturer uppstår (McEwan, 2005, s. 

268-269, 276). Däremot bör det påpekas att det inte behöver uppstå någon särskild relation 

mellan turister och lokalbefolkning (Hall, 2006, s. 78). 

 

Då turisters välfärd kan ge möjligheter att resa, för besök, avkoppling, stimulering och så 

vidare, till platser där andra människor bor, kan det erhållas en försämring eller en förbättring 

av välfärden hos invånarna på platsen. I en utopi är det dock idealiskt att både turisternas och 

invånarnas välfärd förbättras, men realiteten är mer komplex. Beslutsfattare inom utveckling 

av destinationer möter ofta frågor som gynnar en eller flera grupper på en bekostnad av en 

eller flera andra grupper. Beslut inom turism som är fattade på en bekostnad av ett lands 

invånare kan i sin tur resultera i att välfärden hos invånarna försämras. I detta sammanhang 

blir den postkoloniala teorin synlig, då beslutsfattare inom destinationsutveckling ofta arbetar 

för resebolag och således kan ta beslut som gynnar turisterna på en bekostnad av invånarna 

(Ibid.). 
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Under kolonialtiden förekom också ett utbyte av kulturer, där kulturer hos koloniserare och 

koloniserade möttes. Det kan även finnas en viss tvetydighet gällande hybrid blandning av 

kulturer, speciellt vad gäller koloniala förhållanden. Koloniserare var i viss mån positiva till 

att människorna som blev koloniserad ville kopiera deras kultur, men samtidigt ville 

koloniserarna inte att deras kultur skulle kopieras helt och hållet, för att det skulle kunna 

minska deras känsla av överlägsenhet. De koloniserade kände i vissa avseenden att de hade 

utbyte av kolonisatörens kultur och applicerade därför denna, men precis som koloniserarna 

såg även de koloniserade betydande nackdelar med denna situation, i form av förtryck (Knox 

& Pinch, 2006, s. 45-46).  

 

Kontroll över text och språk anses vara ett av de främsta kännetecknen till att förtryck kan 

uppstå, med anledning av att språket upprätthåller en makt samt för att diskurser om 

”sanning”, ”verklighet” och så vidare kan fastställas genom språket. Därmed kan även 

diskurser om ”de”, människor som något främmande, också påvisas genom språket. Alltjämt 

är språket om orienten, dess människor och sedvanor väsentlig inom turism, då en hel del 

människor fängslas av den synbara ”skillnaden”. Vidare har möten med denna ”skillnad” 

ständigt utvecklat språk om myter och mytologier. Michael Hall och Hazel Tucker menar att 

”skillnaden” hos platser, så som orienten, vilket människor lockas av i försäljningsmaterial, 

kan vilseledas då verkligheten kan se helt annorlunda ut än vad bilderna visar. Samtidigt är 

det den synbara ”skillnaden” som gör en plats värd att, genom resor, konsumeras för åtskilliga 

människor. Däremot hävdar Hall och Tucker att konsumtion inte kan förekomma utan 

produktion, där produktionen av resor består av en part som är beroende av den andra. Detta 

beroendeförhållande inom produktionen måste uppstå för att språket om myter och 

mytologier ska fortsätta samt för att konsumtionen av resor ska fortskrida (Hall & Tucker, 

2005, s. 8). 

 

Avslutningsvis vill jag poängtera att det även finns en viss kritik mot postkolonialism och 

Saids sätt att beskriva relationen mellan koloniserad och koloniserare. Där anses relationen 

beskrivas på ett ensidigt sätt, det vill säga att den koloniala diskursen inte är något som 

skapats av de koloniserade, utan endast av dem som koloniserar (Knox & Pinch, 2006, s. 45). 

Dessutom kritiseras sättet att via koloniala diskurser undersöka representationer, då de 

granskas som just representationer. En historiker hade vanligtvis studerat representationer i 

benämningar för vad de företräder. Däremot granskar koloniala diskurser representationer 
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genom vilka antaganden som de innehåller och därför anklagas koloniala diskurser för att inte 

undersöka sanningsenlig fakta. Sådana antaganden kan, exempelvis, vara att Europa eller väst 

är bättre än andra människor (Young, 2001, s. 390-391).  

 

4 Kolonialism och det koloniala resandet till Egypten 

Fortsättningsvis är det angeläget att redogöra för det koloniala resandet till Egypten samt hur 

intresset för detta resande uppstod, för att det sedan ska kunna dras paralleller mellan resandet 

under kolonialtiden och det nutida resandet till Egypten. Egypten har, genom historien, många 

gånger blivit styrd av andra länder och därmed var det inte första gången när England kom att 

kolonisera landet år 1882 (Mitchell, 1991, s. 14). Resandet till Egypten väckte intresse då 

Napoleon invaderade landet i slutet på 1700- och början av 1800-talet. Detta eftersom 

Egypten utforskades under tiden och resultatet senare presenterades i Déscription de l’Égypte, 

som sedermera blev en populär skrift om Egypten (Ibrahim, F. & Ibrahim, B., 2003, s. 35, 

175). Déscription de l’Égypte innehöll texter, ritningar och kartor, både geografiska och 

topografiska, och med denna publikation ville de bland annat sammankoppla Frankrike och 

fransk kultur med det gamla Egypten. Publikationen syftade också till att ge en bild av 

Europa, men i synnerhet Frankrike, som överordnad Egypten.  Déscription de l’Égypte kan 

ses som en kolonial diskurs, där denna skildring av Egypten präglade framställningen av 

landet. I sin undersökning av publikationen menar Anne Godlewska att kunskap är makt och 

därmed att kunskap genom kartor, bilder och texter utgör en viss makt. Vidare menar 

Godlewska att den teknologiska omvandlingen och kartläggandet av Egypten, som 

fransmännen verkställde, var en av de primära grunderna för att erövra landet (Godlewska, 

1995, s. 7-8).  

 

Det koloniala resandet till Egypten väckte även intresse genom den världsutställning som 

hölls i Frankrike år 1867. Det upprättades ett område, Exposition Universelle, som var 

inspirerat av orientalism, där caféer, basarer och även en moské byggdes för att föreställa 

Egypten. Det fanns även böcker, bilder och andra utställningar, som bidrog till att skapa en 

bild av Egypten, däribland Déscription de l’Égypte. Andra platser som upprättades för att 

presentera Egypten och som sedermera blev en inspirationskälla för många kommande 

resenärer var, exempelvis, Egyptian Hall i Piccadilly, England. När människor sedan reste till 

Egypten var det ofta för att återuppleva det de redan erfarit på platser som Exposition 
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Universelle eller läst om i Déscription de l’Égypte. Det vill säga de reste för att uppleva 

Egypten i verkligheten, mer eller mindre påverkade från tolkningarna av Egypten erhållna 

genom utställningar och böcker (Mitchell, 1991, s. 1-2, 28-29).  

 

Det koloniala resandet i Egypten koncentrerades i stor omfattning längs Nilen. Resorna 

startade ofta i Alexandria, där resenärerna sedan tog sig vidare till Kairo. I Kairo kunde man 

hyra en båt, en så kallad dahabiya, som resenärerna sedan seglade med längs Nilen och vidare 

till Aswan. Till denna plats seglade de flesta koloniala resenärerna, men Aswan blev också en 

vändningspunkt för ett stort antal människor. Trots att många vände vid denna plats fanns det 

dock resenärer som beslutsamt seglade till Nubien samt Abu Simbel (se figur 1) (Gregory, 

1995, s. 31, 42). Dahabiyan ansågs däremot ge resenären en närhet under resan, en slags 

intimitet, bland annat för att den var öppen och således gav en närhet till omgivningen, vilket 

sedermera frambringade en autencitet till resan (Gregory, 1998, s. 122). Samtidigt som den 

skapade en närhet till omgivningen så genererade den också ett tryggt avstånd till det 

egyptiska vardagslivet, eftersom resenärerna seglade förbi många områden och enbart 

betraktade dem från båten. Derek Gregory visar också vid flera tillfällen att resenärerna inte 

heller ville vara en del av befolkningen. Han beskriver detta genom hur resenärerna försökte 

klä ut sig till lokalbefolkningen, men att de misslyckades på grund av att de enbart spelade 

teater, en figur, när de var utklädda. Således hävdar han att de koloniala resenärerna varken 

kunde eller hade viljan att bli orientaler och en del av befolkningen (Gregory, 1995, s. 44-46).  

 

Det fanns även en viss återhållsamhet hos vissa resenärer, i det avseendet att resenärerna inte 

ville träda in och vara delaktiga i upplevelserna på resan. Gregory påstår att det upplevdes en 

självförvållad ovilja hos de koloniala resenärerna gentemot delaktigheten i upplevelserna 

(Ibid.). Resenärerna hade följaktligen, som nämnts ovan, olika publikationer och utställningar 

med sig i sin syn på Egypten under resan, till exempel Déscription de l’Égypte. Eftersom 

denna publikation bland annat syftade till att ge en bild av Europa som dominerande över 

Egypten kan det påvisa att resenärerna även hade en dominerande syn på sig själva gentemot 

landet och dess invånare (Godlewska, 1995, s. 7-8). Synen på Egypten som resenärerna bar 

med sig under resan kunde skapa tankegångar som denna: 

 

”There is such a past, no present, and for a future one can only hope for extinction!” 

(Gregory, 1995, s. 36) 
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Här ansåg resenären att det inte kunde påträffas någon nutid och framtid i Egypten, utan allt 

kretsade kring dess förflutna istället, vilket gjorde att framtiden såg oviss ut. Samtidigt kunde 

resenärer bli mer eller mindre besvikna när förväntningarna, som skapats genom utställningar 

och publikationer i hemlandet, antingen uppfylldes eller inte uppfylldes (Gregory, 1995, s. 

42).  

  

 

 
 
 
   
          
 
 
 
 
 
 

Figur 1. Karta över Egypten (Jambo tours, 
resebroschyr, 2007/2008, s. 78) 

 

5 Resmål i Egypten och dess postkoloniala anknytning 

5.1 Hurghada 

Hurghada ligger längs Röda havets kust (se figur 1) och är ett resmål i Egypten, men tidigare 

var Hurghada enbart en liten fiskeby. De senaste 10 åren har Hurghada växt till en större stad 

som livnär sig på turism (Egyptian tourism authority, internet, 2008-01-06) och av de 

resebroschyrer som jag analyserat erbjuder Ving, Fritidsresor, Apollo, Detur, Solresor, Kuoni 

och Jambo tours resor hit.  

 

I resebroschyrernas texter om Hurghada, beskrivs Hurghada som ett resmål med mycket sol 

och värme, där dåligt väder är ovanligt och ett prisvärt resmål för hela familjen, dessutom 

med stora möjligheter till snorkling och dykning. I bilaga 1 är de mest förekommande 

nyckelorden sammanställda som påträffas i texterna och bilderna om Hurghada. Det finns en 

tydlig koppling mellan vilka sammanhang som turister respektive lokalbefolkning visas på 

bilderna i resebroschyrerna samt hur de agerar på bilderna. I samband med stränder, dykning 
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och massage visas turisterna, där turisten är den som exempelvis blir masserad, och därmed 

också kan sammanfogas med en viss avkoppling. Turisterna visas i situationer kopplade till 

avkoppling eller sportrelaterade situationer, så som dykning och snorkling, samt i kontakt 

med kameler. Lokalbefolkningen visas däremot i arbetsrelaterade situationer, där exempelvis 

en person ger massage, men även ridandes på en kamel framför pyramider. Turisterna och 

lokalbefolkningen visas däremot sällan tillsammans, förutom i figur 3. Eftersom 

lokalbefolkningen utför tjänster och står med service till turisterna på bilderna skulle man 

därmed kunna se lokalbefolkningen som underordnade och till turisternas förfogande. Detta 

förhållande mellan turist och lokalbefolkning kan däremot ses som en naturlig del i turism, då 

lokalbefolkningen alltjämt står till turisters förfogande. Det är därför viktigt att poängtera att 

jag därmed inte diskuterar relationen mellan turist och lokalbefolkning generellt, utan den 

specifika relationen mellan västerländska turister och den orientaliska befolkningen.  

 

Figur 2. Solresors beskrivning av Hurghada (Solresor, resebroschyr, s. 78-79). 
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Vidare kan valet av Solresors bilder vid presentationen av Hurghada i deras resebroschyr 

ifrågasättas (se figur 2), då majoriteten av bilderna inte representerar Hurghada. För det första 

verkar det som att de valt en bakgrundsbild som föreställer Hatshepsuts tempel och detta 

tempel ligger beläget på västra sidan av Nilen, i jämn höjd med Karnak, det vill säga inte i 

Hurghadas omgivning (Schulz & Sourouzian, 1999, s. 154-155). För det andra visas en bild 

på en egyptisk man på en kamel, ståendes framför pyramider, och med utgångspunkt i 

litteraturen gällande Egyptens historia, finner jag ingenting i fråga om pyramider som byggts i 

Hurghada (Björkman, 1981, s. 24-34). För det tredje visas en bild som föreställer grönskande 

landskap med höga berg i bakgrunden och lugnt vatten i främre delen av bilden samt en båt i 

det högra hörnet. Utifrån den båt som befinner sig på vattnet och beskrivning av Nilen i 

resebroschyrerna, där grönskande landskap och bördiga jordar utspelar sig samt höga berg i 

horisonten, tolkar jag den sistnämnda bilden som en bild av Nilen. Slutligen visas en bild på 

en strand, med solstolar och parasoller, som däremot skulle kunna föreställa Hurghada. 

Därmed anser jag att betoningen vid framställandet av Hurghada ligger på de utflykter som 

resenärerna kan göra från resmålet, istället för att visa den egentliga platsen som resenärerna 

ska resa till, det vill säga Hurghada. Ytterliggare ett exempel på hur man refererar till andra 

platser för att beskriva Egypten som destination är Solresors beskrivning av matkulturen i sin 

broschyr för 2007/2008:  

 

”Det egyptiska köket erbjuder en spännande blandning av traditionella rätter från 

bl.a. Turkiet, Libanon, Grekland och Syrien.” (Solresor, resebroschyr, s. 78) 

 

Detta ger en indikation på att det egyptiska köket inte är unikt eller speciellt i sig själv, utan 

fokus ligger istället på det turkiska, libanesiska, grekiska och syriska köket, i utbyte mot att 

representera det egyptiska köket som, framför dessa länder, särskilt intressant. På samma sätt 

anser jag att Solresors bilder vid framställandet av Hurghada koncentreras vid andra platser, 

för att enbart Hurghada möjligtvis inte är tillräckligt unikt. Resebolagen kan tro att enbart 

platsen inte säljer, utan de måste sätta fokus på, exempelvis vilka sevärdheter som resenärerna 

kan uppleva på utflykter, för att resenärerna ska välja att resa till Hurghada. Detta kan göra att 

resenären, i resebroschyren, skapar en uppfattning om något som egentligen inte finns i 

Hurghada och samtidigt skapas en bild av platsen som inte passar med verkligheten. Att visa 

platser, så som pyramider, Hatshepsuts tempel och Nilen, som inte är direkt kopplade till 
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Hurghada skulle även kunna påvisa en slags vilja att framhäva Egyptens historia istället för att 

poängtera den kultur som råder för tillfället. Genom att presentera staden som något annat än 

vad den är eller vad den kan erbjuda en resenär kan tyda på en postkolonial diskurs, där 

västerländska resebolag ger en annan syn på platser än vad som representeras i verkligheten. 

Den postkoloniala diskursen blir tydlig då resebolagen presenterar en skildring av Hurghada 

som inte överensstämmer med verkligheten och således kan västerlandet fortfarande anses 

vara dominerande över ett land som Egypten.  

 

Tidigare turister, som har rest till Hurghada, skulle dessutom möjligtvis ha kunnat skapa en 

slags hybriditet, där den senaste kulturen i staden blandats med den kultur som turisterna bär 

med sig och därmed skapat en hybrid kultur, som inte är värd att nämnas till nästkommande 

turister. En hybrid kultur skulle ytterliggare kunna vara en bidragande faktor till att inte 

representera Hurghada i dess verkliga form, så som vid figur 2.  

 

Vid information särskilt gällande Egypten som helhet, men även Hurghada, finns oftast en 

karta och en klimattabell i närheten. Dessa kan ses som ännu en bidragande faktor till att inte 

visa Hurghada i dess verkliga form och specifikt stadens förhållande till andra platser. 

Kartorna visar inte i vilken skala de är framställda och resebolagen kan således få det att 

framstå som att avstånden mellan olika städer är kortare än i verkligheten. Dessutom skriver 

Ving i sin vinterkatalog för 2007/2008:  

 

”Hurghada ligger perfekt, direkt vid Röda havets vackra stränder, med pyramiderna 

i Kairo, Karnaktemplet, Konungarnas dal i Luxor och Assuandammen i Assuan inom 

räckhåll.” (Ving, resebroschyr, s. 56) 

 

Denna text, tillsammans med en karta utan utskriven skala, kan få Hurghada att verka närmare 

Kairo och Luxor än vad det egentligen är och möjligtvis därmed också skapa en snedvriden 

bild över resmålet och dess läge i förhållande till andra platser. En av anledningarna till att det 

inte finns en skala på kartan kan vara för att resebolagen inte vill visa platsernas egentliga 

avstånd, möjligtvis av oro för att resenären avböjer att åka till Hurghada, eller något annat 

resmål, på grund av avståndet till, exempelvis, Kairo och Luxor.  
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Figur 3. Bild som beskriver Hurghada (Detur, resebroschyr, s. 52).  

 

Det finns även en bild som, jag anser, är ett tydligt exempel på postkolonialism, där turister 

och lokalbefolkning är separerade och inte delaktiga i varandras aktiviteter (se figur 3). Två 

personer, som verkar vara turister, står i bakgrunden med två kameler och tittar på tre 

personer, som i sin tur verkar vara egyptier. Egyptierna består av två män och en kvinna, där 

männen sitter på mattor i öknen. Den ena mannen röker vattenpipa och den andra mannen ser 

ut att laga någon slags mat. Kvinnan står mitt emellan dessa och tittar på en av männen, precis 

som turisterna.  

 

Jag anser att ”othering” blir väldigt påtagligt i figur 3, då turisterna och lokalbefolkningen är 

tydligt separerade. Turisterna är inte delaktiga i lokalbefolkningens liv och lokalbefolkningen 

blir, i sin tur, inte delaktig i turisternas liv. ”Othering”, som innebär att vissa människor är 

underordnad andra människor (Knox & Pinch, 2006, s. 45), visas här genom att turisterna 

enbart tittar på egyptierna, och således inte umgås eller är beblandade med dem. Genom att en 

av männen lagar mat och turisterna tittar på, skulle detta kunna tolkas som att dessa egyptier 

tjänar turisterna. Det skulle möjligtvis däremot inte anses lika självklart att en västerlänning 

tjänstgör en egyptisk turist, på grund av det förhållande som uppstod mellan Europa och ”the 

other” under kolonialtiden. Detta förhållande kan fortfarande prägla ett visst mönster av 

beteende, exempelvis i samband med turism. Där kan makt tydliggöras genom olika 

människors sätt att agera kring turism, till exempel turister, som söker avkoppling, äventyr 
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med mera och därmed är icke tjänstgörande samt andra människor, som jobbar för att 

tjänstgöra turister. I detta fall kan det tolkas som att turisterna dominerar över egyptierna, i 

form av egyptiernas tjänstgöring till turisterna. För att detta maktförhållande inte ska påvisas 

skulle däremot dessa människor kunna sitta tillsammans umgås med varandra, vilket de inte 

gör och därmed kan en makt hos de västerländska turisterna utläsas av denna bild. 

 

5.2 Luxor 

Luxor är en stad som ligger söder om Hurghada (se figur 1) och har historiskt sett varit 

betydelsefull, eftersom staden, tillsammans med Karnak, ansågs vara ett religiöst centrum 

under faraonernas tid (Schulz & Sourouzian, 1999, s. 153-154). Karnaktemplet, som ligger 

strax utanför Luxor, blev en plats där gudar och gudinnor tillbads. Templet består i sin tur av 

flera tempel, så som Amon, Month, Aton och Muts tempel. Till följd av att Luxor också 

tillhörde ett slags religiöst centrum kom Luxortemplet att gå i riktning mot gudens förnyelse 

och återfödelse (Schulz & Sourouzian, 1999, s. 153-154, 175).  I hyllning till guden Amon 

byggde Hatshepsut, som själv såg till att bli kungligt krönt, ett dödstempel som sedermera 

kallas Hatshepsuts tempel (Björkman, 1981, s. 54). Av de resebroschyrer som jag har använt i 

denna studie erbjuder Ving, Fritidsresor och Apollo direkta resor till Luxor, däremot erbjuder 

de återstående resebolagen Luxor i deras rundresor eller kryssningar längs Nilen (bilaga 1). 

Dock är enbart resor till Luxor inte representerade i Fritidsresors resebroschyr, utan de 

hänvisar till sin hemsida där kunden kan få information om resor dit (Fritidsresor, 

resebroschyr, s. 231). 

 

Luxor framställs som en stad med livfulla marknader, shopping och, i vissa resebroschyrer, 

också med en upplevelse av det vardagliga Egyptiska livet, men även en stad där turisten kan 

sola och bada. I övrigt betonas främst de sevärdheter som finns runtomkring staden (bilaga 1). 

I relation till den skrivna texten visas nästan enbart de sevärdheter som Luxor kan erbjuda 

resenären på de få bilderna som finns över Luxor i resebroschyrerna, det vill säga inga livfulla 

marknader, shopping eller stränder syns till. I de flesta fall finns inte människor 

representerade vid framställningen av Luxor, men däremot vid de tillfällen som människor är 

representerade syns de i samband med sevärdheter och det är turister som representeras på 

bilderna, inte lokalbefolkningen. En av dessa bilder visar en grupp människor som går längs 

en väg och blickar ut mot en felucca (en slags båt) på något som liknar Nilen (se figur 4).  
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Figur 4. Bild av Luxor på sida 135 i Apollos resebroschyr (Lundin, foto). 

 

Bilden i Apollos resebroschyr skulle kunna tolkas som att människorna, som för övrigt ser ut 

att vara turister, på samma sätt som figur 3, inte verkar vara delaktig i lokalbefolkningens liv. 

Detta eftersom de har ett betydligt avstånd till denna båt genom att de blickar ut över båten 

och Nilen. Vad som är intressant med denna bild är specifikt varför Apollo inte väljer en 

annan bild, som påvisar ett mindre avstånd mellan de västerländska turisterna och den 

egyptiska lokalbefolkningen. Bilden skulle lika gärna kunna föreställa turister som sitter med 

invånarna i båten och umgås med varandra istället för att presentera detta avstånd mellan dem 

i resebroschyren. Eftersom detta avstånd istället visas tolkar jag därmed bilden som att 

turisterna står på ett ”tryggt” avstånd från händelsen. En annan form av ”othering” uppstår då, 

på grund av att det inte är någon som tjänstgör någon annan, som vid figur 3. Denna form av 

”othering” ter sig i form av det avstånd som uppstår och distansen kan medföra att det finns 

rum för någon av de två att dominera den andre. I detta fall skulle turisterna kunna dominera, 

på grund av att avståndet genererar en främmande händelse. Därmed kan turisterna, som Said 

beskriver, dra upp gränser över de okända människorna i båten som något främmande (”de 

andra”). De själva (”vi”) blir istället något tryggt och välbekant. Däremot möter egyptierna 

antagligen turister relativt ofta och kan, i och med det, se turisterna som en del av deras 

vardag. Därmed kan turisterna möjligtvis inte te sig lika främmande för lokalbefolkningen 
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som lokalbefolkningen kan vara inför turisterna. Därtill skulle höjdskillnaden även kunna 

påverka relationens sätt att framställas, då turisterna fysiskt sett står på högre höjd och blickar 

ner mot båten. Därför skulle även representationen av turisterna på högre höjd kunna påvisa 

en dominans hos dem. 

 

Bilder där sevärdheter, så som Hatshepsuts tempel, visas kan tolkas som en vilja att framhäva 

det förflutna istället för att visa hur staden är i nutiden, detta då det förflutna möjligtvis 

präglar staden mer eller för att en representation av Luxor, som nutida stad, inte skulle locka 

lika många turister. Det skulle möjligen ha kunnat ske någon form av hybriditet, där mer och 

mer av den äldre kulturen i Luxor försvinner på grund av turisters närvaro och 

lokalbefolkningens möte med turisters kulturer. Hybriditeten skulle då kunna skapa en ovilja 

att representera Luxor i nutida form, på liknande vis som Hurghada.  

 

”Mot kvällningen föreslår vi en sakta promenad längs kornischen som får dig att 

verkligen förnimma den engelska kolonialtiden.” (Temaresor, resebroschyr, s. 132) 

 

Temaresor skriver detta i samband med en förklaring av Luxor, där en av deras rundresor 

tillbringar en dag. Resenären kan få uppleva kolonialtiden genom att endast gå en promenad, 

och detta visar också på att presentationens fokus ligger på Egyptens historia, istället för 

nutiden. Det är viktigt att poängtera att citatet särskilt syftar till kolonialtiden, det vill säga 

inte Egyptens historia som en helhet, utan specifikt den tid då England styrde landet. Det är 

också intressant att se hur Ving presenterar Luxor i sin broschyr, där de går längre tillbaka i 

historien och lyfter fram de historiska sevärdheterna kring Luxor. 

 

”Visst kan man resa till Luxor bara för sol och bad – klimatet är varmt och solsäkert 

och poolen vid Nilens strand är inbjudande – men det är det forntida Egypten som 

gör Luxor så spännande.” (Ving, resebroschyr, s. 56) 

 

Denna text visar att det är likaså gamla tempel och andra sevärdheter som framhävs i 

presentationen av Luxor. Resenären kan sola och bada också, men dess huvudsakliga fokus på 

resan ligger på de historiska sevärdheterna från forntiden. Det är intressant att se hur dessa två 

citat syftar till att resenären kan uppleva två olika tidsperioder, Egypten för cirka 3000 år 

sedan och kolonialismen, i samma stad. Detta skulle kunna tyda på något postkolonialt 
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resande, då denna betoning av att erfara historiska perioder kan förstärka resenärens 

upplevelser under resan. Upplevelserna kan förstärkas genom den känsla av att vara i en tid 

som är olikartad och långt borta från sin egen tid samt, som Said skriver, kan det gynna 

resenären att utvidga avståndet till vad den möter för att intensifiera upplevelsen (Said, 2004, 

s. 132). Därmed kan det innebära att framställandet av att resenären får uppleva kolonialtiden 

och Egypten för 3000 år sedan, det vill säga perioder som är olikartade och långt tillbaka i 

tiden, kan intensifiera den ursprungliga upplevelsen, att endast åka till Egypten.  

 

5.3 Rundresor och kryssningar längs Nilen 

Egyptens historia sträcker sig till 3000 år f. Kr., då befolkningen samlades och bildade ett 

kungarike i Nildalen. Landets historia har bestått av ett flertal dynastier, där olika kungar har 

regerat under dynastins tidsperiod (Björkman, 1981, s. 23-25). Tutankhamon blev som 

tonåring kung, men dog i ung ålder och hans grav hittades, i princip orörd, i Konungarnas dal 

år 1922. Kungarna tog oftast med sig sina förmögenheter ner i graven och på grund av sin 

unga ålder hann Tutankhamon inte bygga upp en väldig förmögenhet, vilket kan ha varit ett 

skäl till varför hans grav inte plundrades lika mycket som andra gravar (Björkman, 1981, s. 

67). Konungarnas dal är en av de sevärdheter som resenärer kan få besöka under rundresor 

och kryssningar längs Nilen. Av de rundresor som erbjuds i resebroschyrerna är det 

övervägande resor längs och sevärdheter kring Nilen som erbjuds. Alla broschyrer som jag 

har använt i denna studie erbjuder antingen rundresor eller kryssningar längs Nilen.  

 

Texterna som behandlar de rundresor och kryssningar som erbjuds längs Nilen beskrivs 

främst genom att framhäva de sevärdheter och aktiviteter som resan ger, ungefär på samma 

sätt som Luxor, men skillnaden vid rundresor och kryssningar är att det ges ett ”schema” för 

vad som händer dag för dag under resans gång. Nilen, som resmål, beskrivs mindre och fokus 

ligger, som sagt, på vilka sevärdheter resenären får uppleva. Det som dock beskrivs av Nilen, 

som resmål, är med betoning på vackra vyer, grönskande landskap och att resenären får en 

oförglömlig resa. Denna syn förstärks genom bilderna på kryssningarna samt rundresorna och 

det är också en slags typisk framställning av resor längs Nilen, eftersom denna beskrivning 

återkommer bland de flesta resorna (bilaga 1). En typisk bild av rundresor och kryssningar 

längs Nilen är bilder av en eller flera felucca färdandes på Nilen, grönskande landskap intill 

samt höga berg och öken i bakgrunden (se figur 5).  
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Figur 5. En typisk bild av rundresor och kryssningar längs Nilen (Ving, resebroschyr, s. 57).  

 

Det kan däremot knappt urskiljas några turister bland framställningen av kryssningarna och 

rundresorna längs Nilen, utan de få människor som verkligen syns på bilderna är egyptier och 

så kallade nubier. Det vill säga turisterna syns endast i samband med sevärdheterna och 

därmed är de inte ett primärt fokus på bilderna, utan själva sevärdheterna och upplevelserna är 

bildernas huvudsakliga inriktning. Turisterna blir enbart ett slags supplement på bilder där 

sevärdheter visas, men genom att turisterna finns med på dessa bilder visas också vilka 

människor som är menat att besöka sevärdheterna. Lokalbefolkningen visas däremot i 

sammanhang som är kopplat till något slags vardagsliv, där människorna antingen är i kontakt 

med kameler, åker på en felucca eller styr en hästdroska.  

 

Anledningen till att det nästan inte finns några turister vid framställningen av rundresor och 

kryssningar längs Nilen, kan vara för att de resebolag som erbjuder dessa resor vänder sig mot 

en annan målgrupp, än de traditionella resebolagen, till exempel Ving, Fritidsresor och 

Apollo, och således väljer ett annat sätt att framställa sina resor på. Det kan även vara för att 

resebolag, så som Temaresor, Jambo tours och Kuoni, utifrån deras resor i broschyrerna, 

inriktar sig på rundresor samt mer specialiserade resor och således presenterar sina resor på ett 

annat sätt. Temaresor skriver exempelvis i de inledande sidorna i sin resebroschyr att deras 
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resor satsar på att skapa ett minne, både hos resenärerna och hos de själva (Temaresor, 

resebroschyr, s. 1). Detta syns också på sättet de presenterar sina resor till Egypten, då de 

väljer att inte visa några turister överhuvudtaget på bilderna, utan istället visar bilder på 

lokalbefolkningen, sevärdheter och andra objekt. 

 

Det faktum att resenären förflyttas och således inte är på samma plats är en väsentlig skillnad 

hos kryssningarna och rundresorna gentemot Luxor och Hurghada, där turisten bor på samma 

plats. Potskolonialism kan bli synligt här, då det kan finnas ett begär hos resenären av att få 

trygghet på sin resa, eftersom vi, som Said menar, delar upp områden i huvudet som är ”våra” 

och ”deras” (Said, 2004, s. 131). Fenomenet att bo på samma plats under sin vistelse kan 

skapa en viss trygghet genom att återvända till denna plats varje dag. Sålunda kan resenären 

göra upp hotellet och sitt eget rum som ”vårt” område, där trygghet kan infinna sig, men så 

fort de går utanför detta område kan ”deras” område uppstå. Vid kryssningar och rundresor 

fungerar det inte riktigt likadant, eftersom resenären alltjämt förflyttar sig och sover på olika 

platser, om de inte sover på båten. Det kan därmed vara svårare för resenären under en sådan 

resa att hitta ett tryggt område som kan betecknas ”vårt”, men eftersom turisten ständigt 

återvänder till båten kan den bli ett tryggt område. Allt runtomkring båten kan då bli ”deras” 

område samt i och med det skiljs resenärerna och invånarna åt, vilket kan tyda på ett 

postkolonialt resande då vi söker efter platser som kan betecknas ”våra”.  

 

I relation till resebolagens utbud på resor till Egypten idag, påvisar bland annat en resa från 

Jambo tours, att resenärer fortfarande färdas, i stora utsträckningar, till samma platser som 

under kolonialtiden. Jambo Tours erbjuder dessutom resenären att få färdas längs Nilen i en 

liknande båt, så kallad dahabiya (Jambo tours, resebroschyr, s. 91), som resenärer under 

kolonialtiden reste med (se figur 6) (Gregory, 1995, s. 33). Detta, anser jag, är ett tydligt 

exempel på något slags postkolonialt resande, där de resor som gjordes till Egypten under 

kolonialismen försöker kopieras, så som denna resa med Jambo Tours. Resan avbildas genom 

att, bland annat, erbjuda resenären att resa i en, i princip, identisk båt som de koloniala 

resenärerna reste med.  
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Figur 6. Till vänster visas den båt som Nightingale reste med (Gregory, 1995, s. 33). Till höger visas den båt 

som erbjuds i resan med Jambo Tours (Jambo tours, resebroschyr, s. 91).  

 

Som sagt, är båten av samma stil och resan går till samma platser längs Nilen som de 

koloniala resenärerna besökte, men det finns ett ansenligt undantag. Resan, som erbjuds av 

Jambo Tours, startar däremot inte i Alexandria och sedermera Kairo, som resenärer under 

kolonialtiden gjorde, utan börjar med att flyga till Kairo och sedan inrikesflyg till Luxor, där 

själva båtfärden inleds. Sedan besöker resenären bland annat Esna, Kom Ombo och Aswan, 

det vill säga samma platser som resenärerna på kolonialtiden. Resans huvudrubrik lyder 

dessutom: ”Kryssa i kolonial lyx” (Jambo Tours, resebroschyr, s. 91) och att erbjuda denna 

resa, där resenären kan få uppleva kolonialtiden, kan antyda att det västerländska övertaget 

över området vill bibehållas efter den koloniala dominansen över Egypten. Det kan även tyda 

på att dominansen utspelas genom att erbjuda denna resa, det vill säga att det inte finns en 

önskan om makt över Egypten, utan att det redan påträffas en västerländsk dominans via 

liknande resor. 

 

6 Egypten – ett postkolonialt resande 

Utifrån denna studie av hur Egypten framställs till resenärer genom resebroschyrer har jag, 

bland annat, kommit fram till att det är en väsentlig skillnad bland vilka situationer som 

turister respektive lokalbefolkning visas i broschyrerna. Det finns dessutom inte i någon 
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resebroschyr en bild där turister och lokalbefolkningen umgås med varandra eller är, på något 

sätt, delaktiga i varandras liv. Den enda bild där både turister och lokalbefolkning är synligt 

representerade (se figur 3) visar ett tydligt avstånd mellan dem och påvisar ett 

maktförhållande. Detta maktförhållande, med en dominant och en svag part, blir tydligt då 

resenärerna blir betjänad av invånarna. Utifrån framställningen i resebroschyrerna verkar 

förhållandet mellan turist och invånare även tyda på en enkelriktad kommunikation, där 

invånarna ger service till turisterna, men däremot visas inget som tyder på att turisterna ger 

något tillbaka. Emellertid behöver det inte betyda att kommunikationen är enkelriktad i 

verkligheten, utan turisterna spenderar troligtvis pengar på resmålet och således bidrar till 

landets ekonomi.  

 

Resebroschyrerna och dess innehåll om Egypten är en slags diskurs, där ett visst sätt att se på 

Egypten gestaltas. De som utformar broschyrerna och bestämmer presentationen innehar 

därmed också makt över hur landet representeras till mottagarna, det vill säga potentiella 

resenärer. Resebroschyrerna blir således ett medel i den diskurs och maktutövning som sker 

gentemot ett avlägset område. Presentationen av Egypten skulle också kunna vara en 

postkolonial diskurs då de framhäver turister som dominerande över invånarna, exempelvis 

genom att invånarna betjänar turisterna. Vidare kan det även vara en postkolonial diskurs 

eftersom presentationen alltjämt hänvisar till tidsperioder i Egyptens historia då landet var 

kontrollerat och reglerat av någon annan. 

 

Fortsättningsvis har studien även påvisat att det finns vissa likheter mellan det koloniala och 

nutida resandet till Egypten. Det avser inte enbart de platser som människor har besökt och 

fortfarande besöker, utan det gäller även relationen mellan resenär och invånare. I såväl det 

koloniala som det nutida resandet påvisas en dominerande position hos resenärerna. Dessutom 

kan det påträffas en likhet i det avseendet att människor vill ha en viss trygghet gentemot det 

främmande som de möter på resan. Samtidigt som denna trygghet ska infinna sig under resan 

vill resenären ändå möta andra kulturer samt uppleva andra platser än vad som möts i 

vardagen.  

 

Vidare har diskursanalysen av resebroschyrerna också visat att helheten i representationen av 

Egypten är likartad som den vid kolonialtiden. Likheten förekommer eftersom det påträffas 

ett maktförhållande mellan väst, resenärerna, och orienten, lokalbefolkningen, bland de 
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rådande resebroschyrerna. Dessa resebroschyrer är då på samma sätt som publikationer och 

utställningar om Egypten under kolonialtiden, där Europa visades i en överlägsen position. 

Utifrån diskursanalysen kan det även urskiljas att resenärer inte till fullo är en del av den 

kultur som de möter och genom figur 3 illustreras att turisterna och lokalbefolkningen inte är 

delaktiga i varandras aktiviteter.  

 

Alltjämt har studien också visat att den nuvarande framställningen av Egypten i 

resebroschyrerna övervägande relateras till dess historia, där resenären får uppleva platsens 

förflutna. Framställningen av Egyptens historia istället för dess nutid kulle kunna jämföras 

med det koloniala resandet, där vissa resenärer ansåg att Egypten enbart bestod av dess 

förflutna, varken nutid eller framtid kunde urskiljas. På samma sätt anser jag att den rådande 

framställningen av Egypten enbart består av dess förflutna. Det kan varken urskiljas något om 

Egyptens nutid eller framtid till turisten i resebroschyrerna.  

 

Det har dessutom visat sig att bilder på de historiska sevärdheter som finns i Egypten inte 

alltid ger en rättvis illustration av resmålen, då bilderna ibland visas i sammanhang som de 

inte är relaterade till. Jag anser att en sådan snedvriden illustration kan te sig som vid figur 2, 

där presentationen övervägande handlar om historiska sevärdheter istället för den specifika 

platsen, det vill säga Hurghada. Denna slags illustration gör att resenären får en förvrängd 

föreställning av resmålet redan innan resan och på samma sätt som resandet under 

kolonialismen kan denna föreställning prägla synen på Egypten, invånarna och dess kultur 

under resan. Därmed anser jag att det är viktigt att ge en rättfärdigande föreställning i 

resebroschyren, angående såväl resmålet som invånarna och dess kultur, för att resenären inte 

ska missuppfatta detta och ha en förvrängd bild med sig på sin resa. Dessutom kan det vara 

fördelaktigt om maktdiskursen, som denna studie påträffar i resebroschyrerna, reduceras i 

presentationen, för att resenärerna sedermera kan minska en möjlig dominant syn på sig själva 

vid mötet av en annan kultur. En mindre dominant syn på sig själva hos turisterna kan vara 

fördelaktigt för att denna dominans inte ska utspela sig i verkligheten och därmed möjligtvis 

skapa ett förtryck hos invånarna. Denna studie har även resulterat i nya frågeställningar hos 

mig, som sedermera kan leda till nya studier. Hur uppfattas Egypten och dess resmål av 

turister i verkligheten? Ser resenärerna sig själva som dominerande över invånarna eller är en 

västerländsk makt endast en diskurs som påträffas i resebroschyrerna? 
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Utifrån dessa slutsatser kan det även ifrågasättas varför resebolag väljer att visa ett 

maktförhållande samt ett avstånd mellan de västerländska turisterna och de orientaliska 

invånarna. I min mening skulle resebolagen lika gärna kunna illustrera ett förhållande där de 

umgås och är delaktiga i varandras liv på ett positivt sätt. Denna positiva delaktighet skulle då 

kunna te sig genom att illustrera exempelvis turister och invånare som äter mat tillsammans i 

öknen, istället för att egyptier sitter avskilda och lagar mat åt turister, som i sin tur beskådar 

detta (se figur 3). Därmed ställer jag mig frågan, varför visas inte diskurser som kan reducera 

bilden av en västerländsk makt i resebroschyrerna?  

 

Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka hur Egypten gestaltas inom turistbranschen, utifrån 

postkolonial teori. Undersökningen utförs genom att analysera hur Egypten framställs till 

turister och med hjälp av diskursanalys granskar jag detta i svenska resebolags 

resebroschyrer. De resebroschyrer som använts i undersökningen tillhör Apollo, Detur, 

Fritidsresor, Jambo Tours, Kuoni, Solresor, Temaresor samt Ving. Uppsatsen är således en 

diskursanalytisk studie, som bygger på en kvalitativ ansats. Diskursanalysen syftar till att 

analysera relationer genom språket samt språkets uttryck och därmed har den varit en metod 

för att analysera såväl texter som bilder i resebroschyrerna. Den undersökningsstrategi som 

använts är en fallstudie av Egypten och det kan både vara ett unikt och ett typiskt fall.  

 

Som nämnts ovan, analyseras framställningen av Egypten i resebroschyrerna utifrån 

postkolonial teori. Den postkoloniala teorin undersöker diskurser, såväl koloniala som nutida, 

kring västerländska och icke västerländska samhällen. På så sätt innebär denna teori en 

djupare insikt om den diskurs som bedrivs till följd av dominerande gruppers attityder och 

handlingar gentemot en avlägsen region. Begreppet postkolonialism myntades på 1990-talet 

och inom detta ämnesområde har Edward Said haft en betydande roll. Said har beskrivit 

relationen mellan Europa och Egypten samt hur Europas maktposition under kolonialismen 

har skapat bilden av orienten på Egypten och egyptisk kultur. Postkolonialism handlar således 

om särskilda diskurser och diskurser innebär i sin tur människors varierande sätt att prata om 

och se på olika företeelser. Hybriditet är ett uttryck inom postkolonialism, som står för en 

blandning av kulturer, där ett utökat transportnätverk och därmed också turism anses 

underlätta hybriditeten. 



C-uppsats, 15 hp  Karin Froms-Andersson 
Kulturgeografi 61-90 hp  Humanvetenskapliga institutionen 
Turismprogrammet åk 3  Högskolan i Kalmar 

 2008-01-30 Sidan 31 av 35 

 

Fortsättningsvis kom Egypten att koloniseras av England i slutet på 1800-talet, men strax 

innan detta utforskades landet av Frankrike och deras kartläggning av Egypten presenterades 

sedan i en skrift, Déscription de l’Égypte, som fått betydande roll för det koloniala resandet. 

Sådana publikationer och utställningar, som syftade till att ge en bild av Egypten, väckte 

intresse hos människor att resa till landet och uppleva de händelser och sevärdheter som de 

blivit medvetna om. På så sätt kom även ett betydande antal människor att resa till Egypten 

under kolonialtiden. Vid framställningen av de nuvarande resorna till Egypten kan det 

påträffas olika företeelser som tyder på en fortsatt västerländsk makt. Hurghada framställs 

som ett prisvärt resmål till hela familjen, med mycket sol och värme, men det finns bilder i 

resebroschyrerna som antyder att de västerländska turisterna har en viss makt över 

lokalbefolkningen. Denna makt syns genom bilder där lokalbefolkningen ger service och 

betjänar turisterna. Dessutom kan det urskiljas bilder på historiska sevärdheter som inte kan 

påträffas i Hurghada, så som pyramider och Nilen. De hänvisar alltså till platser som inte 

finns i stadens omgivning vid framställningen av Hurghada och genom detta kan både en 

föreställning av platsen som inte överensstämmer med verkligheten skapas och en snedvriden 

bild av resmålet frambringas hos resenären.  

 

Luxor är däremot en stad som har varit betydande långt tillbaka i historien, vilket även märks 

vid dess framställning i resebroschyrerna då presentationen nästan enbart består av vilka 

historiska sevärdheter som resenären kan få uppleva. Att framställa en plats som långt bort 

från turisternas egen vardag kan intensifiera upplevelsen och detta kan därmed vara 

anledningen till att presentationen av Luxor är fokuserad vid dess historia. Samtidigt kan en 

presentation av Luxor som en modern stad möjligtvis inte locka lika många resenärer, vilket 

gör att ett möte med det förflutna hellre presenteras. Resebolagen har därför en viss makt vad 

gäller Egyptens framställning till turister, eftersom de bestämmer hur sina resebroschyrer 

utformas och således hur resmål framställs till turister.  

 

Fortsättningsvis påträffas vissa likheter vid presentationen av rundresor och kryssningar längs 

Nilen i jämförelse med Luxor, eftersom framställningen av rundresorna och kryssningarna 

också fokuseras på de historiska sevärdheterna som resenären får uppleva. Vidare är det en 

väsentlig skillnad på rundresorna och kryssningarna, i jämförelse med resor till Hurghada och 

Luxor, nämligen att resenären ständigt förflyttar sig till nya platser. Said beskriver att vi delar 
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upp områden i vårt huvud, där bekanta områden blir ”våra” och obekanta områden ”deras”. 

Vid rundresor och kryssningar kan båten vara ett bekant område, eftersom resenärerna 

ständigt återkommer till den och omgivningen runtomkring båten blir obekant. Därigenom 

frånskiljs turisterna och lokalbefolkningen åt.  

 

Dessa resor i relation till det koloniala resandet åskådliggör att det fortfarande finns ett 

speciellt förhållningssätt till Egypten och att det bedrivs en särskild diskurs genom 

resebroschyrerna gentemot landet och dess kultur. Presentationerna av dessa tre resmål i 

resebroschyrerna visar också att det finns ett maktförhållande mellan väst och orienten samt 

att det bedrivs en diskurs i resebroschyrerna som påvisar en västerländsk dominans. Makten 

blir tydligast genom de bilder som visas i resebroschyrerna, där turister blir betjänad av 

lokalbefolkningen samt då resenärer och invånare aldrig visas tillsammans i avseende att 

umgås med varandra. I det fall de visas tillsammans påträffas ett betydligt avstånd mellan 

dem.  

 

Utifrån denna studie har jag även kommit fram till att det är viktigt att ge en sanningsenlig 

bild över Egypten, men det är även betydelsefullt att framställa människorna och dess kultur 

på ett rättfärdigande sätt. Jag anser att framställningen av dessa måste göras sanningsenlig och 

rättfärdigande för att resenären inte ska ha en snedvriden bild eller missuppfatta bilden av 

landet, människorna eller dess kultur. Dessutom kan det vara fördelaktigt om 

resebroschyrernas maktdiskurs minskas i presentationen av Egypten, för att resenärerna 

sedermera kan minska en möjlig dominant syn på sig själva vid mötet med människor från en 

annan kultur. 
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