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ABSTRACT 

This is a study about how Swedish travel magazines write about tropical islands with a 

history of colonization. The study investigates how the islands of Mauritius, the Seychelles, 

Haiti, the Maldives, the Dominican Republic, Aruba, Zanzibar and Guadeloupe are being 

portrayed in four Swedish travel magazines.  

Travel articles published in the travel magazines Vagabond, Allt om Resor, Res and Escape 

360° during the period January 2004 to December 2009 have been analyzed through critical 

discourse analysis.  

The study concludes that the travel magazines tend to idealize and aestheticize the tropical 

islands. The islands are being presented as paradises on earth. They are described as fairy 

tales, magical, dreams and as playgrounds for Westerners. The inhabitants of the tropical 

islands are being judged by how well they attend to the tourists’ needs and wishes. The 

inhabitants are presented as unreliable, while the tourists are presented as reliable. The 

inhabitants are also being portrayed as childish, exotic and primitive.   

Theories about how old colonial ways of thinking continue to flourish in travel journalism are 

being used to give depth to the findings of the study. 

 

Key words: Tropical islands, colonialism, travel journalism, travel magazines, critical 

discourse analysis, Mauritius, the Seychelles, the Maldives, the Dominican Republic, Haiti, 

Aruba, Guadeloupe, Zanzibar. 
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1. Inledning 

Incheckningsdisken på Arlanda. Kvinnan ber uttråkat om mitt bokningsnummer. Hon stirrar 

på det med rödsprängda ögon. Så börjar den trötta blicken att lysa av livslust.  

 - Mauritius! I fyra månader! Vilken lyckost du är! 

Det var inte första gången en främling reagerade med avundsvärd passion på mitt beslut att 

tillbringa en längre tid på en tropisk ö. Men det var sista gången innan jag satte mina 

vinterbleka fötter på tropisk mark. Jag hade landat i paradiset. Men vems paradis? 

På Mauritius bodde jag granne med barn som inte gick i skolan. Deras föräldrar hade inte råd 

att köpa skoluniformer och skrivblock. I paradiset. På eftermiddagarna stängdes vattnet av i 

husen på grund av vattenbrist. I paradiset. Gamla kvinnor tiggde bröd av mer välbärgade 

grannar, eftersom deras pensioner inte räckte till mat. På de hårt trafikerade gatorna sprang 

smittade gatuhundar omkring och gjorde det farligt för barnen att vistas utomhus. I 

paradiset. 

Jag, Lina Myte, och min uppsatspartner Markus Lindh ville veta om de paradisbilder av 

tropiska öar som vi i vardagen funnit i människors huvuden också finns i resejournalistiken.   

Vi tror att det är viktigt att undersöka hur olika nationer framställs i media, eftersom det är 

möjligt att framställningen kan påverka människors omvärldsbild. Tidigare studier har visat 

att det ofta sprids en särskild sorts kunskap i media om länder som tidigare varit kolonier. 

Spurr (1993:51) har konstaterat att National Geographics alla artiklar om tredje världen 

verkar handla om samma land. I detta land bor enbart glada och färgstarka människor som 

ler inbjudande mot journalisternas kameror.  

Det är inte första gången i historien som kunskapen som sprids i Europa om de före detta 

kolonierna ser ut på ett visst sätt. Under kolonialtiden användes kunskapen som spreds om 

koloniernas människor för att legitimera kolonialismen och slaveriet (Elsrud 2004:150). 

Koloniernas människor beskrevs i dåtida skrifter bland annat som primitiva varelser som 

fastnat i historien, och behövde hjälp av kolonisatörerna med att ta sig vidare. 



 

 

Vi har undersökt vilken kunskap om ett antal tropiska öar som sprids i nutida skrifter, 

närmare bestämt svenska resemagasin. De valda tropiska öarna har alla någon gång blivit 

berövande hela eller delar av sin makt över sig själva av och till förmån för Europa. Nationer 

som erövrats av Europa beskrevs alltså under kolonialtiden på särskilda sätt, för att 

legitimera erövringen. Vi ville veta hur ett antal tidigare erövrade nationer beskrivs idag, 

huruvida de beskrivs som paradis, men också hur de beskrivs i övrigt. 

Vi och de människor som väljer att ta del av vår studie kan sedan fundera över om 

beskrivningarna av de gamla kolonierna fortfarande används för legitimering, och i så fall av 

vad. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Vår studie syftade till att undersöka hur tropiska öar med kolonial historia blivit framställda i 

svenska resemagasin. Följande frågor har besvarats: 

- Hur framställdes de tropiska öarnas natur och miljö i resemagasinen? 

- Hur framställdes de tropiska öarnas invånare i resemagasinen? 

  

1.2 Avgränsningar 

Vi har valt att avgränsa studien till att gälla enbart reportage som publicerats i 

resemagasinen Vagabond. Escape 360°, Res och Allt om Resor, samt på dessa magasins 

webbsidor, från januari 2004 till december 2009. Detta på grund av att studien genomförs på 

begränsad tid och med begränsade resurser. En mindre begränsad studie hade kunnat 

undersöka fler resemedier, som till exempel TV-program och radiokanaler. Resultaten av en 

sådan studie hade kunnat tillskrivas en mer generell betydelse än vår studie. Den hade 

undersökt den svenska resejournalistiken i sin helhet istället för, som vår studie, en 

begränsad del av den.  



 

 

Vi har analyserat reportage om Mauritius, Seychellerna, Haiti, Zanzibar, Dominikanska 

Republiken, Maldiverna, Guadeloupe och Aruba. Detta för att de nyss nämnda öarna var de 

tropiska öar som förekom mest frekvent i resemagasinen under den valda perioden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Bakgrund 

I detta avsnitt presenterar vi den information som behövs för att förstå studiens innehåll och 

utgångspunkter. Vi berättar om de tropiska öarnas historia och nuvarande situationer och 

om den europeiska kolonialism som la grunden för de relationer som idag råder mellan 

öarna och Europa. Vi berättar också om den svenska resejournalistiken i allmänhet, och de 

resemagasin som vi har analyserat i synnerlighet. 

 

2.1 De valda tropiska öarna 

Vi valde sju tropiska ögrupper som innehåller sex olika stater. Två av ögrupperna är delar av 

andra nationer. 

För att i någon mån kunna ge en uppfattning om den ekonomiska situationen och 

människors levnadsstandard på öarna omnämns även bruttonationalprodukten per capita 

där en sådan finns angiven – jämför med den svenska på 49 091 dollar 

(http://www.ne.se.proxy.hik.se/lang/sverige/landsfakta, 2010-01-17). 

 

2.1.1 Zanzibar 

Zanzibar är en ögrupp i Indiska oceanen med runt 1,1 miljoner invånare. Ögruppen är en 

självstyrande del av den afrikanska staten Tanzania. Den är döpt efter huvudön med samma namn, 

men ön Pemba och ett antal mindre öar ingår också i ögruppen. 

Enligt hemsidan Zanzinet är turism en stor inkomst på ön, som är relativt fattig. 

Bruttonationalproduktionen per capita i Tanzania, av vilken Zanzibar är en del, ligger på cirka 392 

dollar. 

Befolkningen kommer från en mängd olika etniska bakgrunder, främst afrikaner, araber och asiater. 

Den förstnämnda gruppen – afrikaner - kan i sin tur delas in i öns ursprungsbefolkning, kallad shirazi, 

och afrikaner som flyttat in från fastlandet. Den största religionen är islam, och 97% av befolkningen 

är sunnimuslimer. 



 

 

Zanzibar har sett invandring från åtminstone 900-talet. Då var det människor från länder kring den 

persiska viken som anlände. I början av 1500-talet anlände den begynnande portugisiska 

kolonialmakten och intog Zanzibar och Pemba. Deras närvaro på öarna varade dock inte länge och 

från och med 1600-talet var det i stället araber, med Oman i spetsen, som härskade på Zanzibar, 

inledningsvis begränsat till norra kusten men från och med 1700-talet hela Zanzibar. 

1860 frigjorde sig Zanzibar slutligen från det omanska herraväldet, men från och med 1890 uppgick 

de i det brittiska imperiet, som de var en del av till 1963 (http://www.ne.se/lang/zanzibar/349598, 

2009-11-25, http://www.zanzinet.org/zanzibar/economy/uchumi.html, 2010-01-17). 

 

2.1.2 Seychellerna 

Seychellerna är belägna i Indiska oceanen och den afrikanska staten har cirka 82 000 medborgare. 

90% av dessa är kreoler och den största religionen är katolicism. 

Turism är en stor del av Seychellernas näringsliv och står för cirka 50% av bruttonationalprodukten, 

som ligger på drygt 8 483 dollar. 

Ögruppen siktades för första gången av den portugisiske upptäcktsresanden Vasco da Gama. Året var 

1503. Det dröjde ända till 1756 innan öarna, som var obebodda, koloniserades av fransmännen. De 

första kolonisterna anlände 1770 och tjugosex år senare ockuperade britterna ögruppen, som 

övergick i deras ägo 1814. Seychellerna var en del av imperiet till 1976  

(http://www.ne.se/lang/seychellerna, 2009-11-26). 

 

2.1.3 Maldiverna 

Maldiverna är en asiatisk ögrupp i Indiska oceanen med ungefär 379 200 invånare, vars främsta 

religion är sunniislam. 

Tillsammans med fiskeri är turismnäringen en av Maldivernas främsta näringslivssektorer. 

Bruttonationalproduktionen per capita ligger på 3 256 dollar. 

Maldiverna behärskades av Portugal från och till under mitten 1500-talet, innan de under 1600-talets 

mitt föll under nederländsk överhöghet. 1796 övertogs de av britterna och de behöll makten fram 

tills ögruppen blev självständig 1965 

(http://www.ne.se/lang/maldiverna, 2009-11-26). 



 

 

2.1.4 Aruba 

Aruba är en del av ögruppen Små Antillerna i Karibiska havet. På Aruba bor det cirka 70 100 

människor av ett flertal olika etniska ursprung och ön har tillhört Nederländerna från cirka 1630. 

Religionen är främst kristen, det finns både katoliker och protestanter. 

Turismen som inkomstnäring har vuxit på Aruba och den har ökat allt mer i betydelse på senare år. 

(http://www.ne.se/lang/aruba, http://www.ne.se/lang/nederländska-antillerna, 2009-11-26). 

 

 2.1.5 Mauritius 

Mauritius är en afrikansk önation belägen i Indiska oceanen. På Mauritius öar bor ungefär 1,3 

miljoner människor med vitt skilda etniska bakgrunder – indier, kineser, européer och afrikaner har 

alla lämnat sitt bidrag. Religionen är lika mångsidig – det finns hinduer, kristna (främst katoliker) och 

muslimer. 

Turistnäringen på Mauritius anställer omkring tiotusen människor och är därmed den tredje 

viktigaste näringen för att få utländsk valuta på Mauritius. Önationens bruttonationalproduktion per 

capita omfattar ungefär 5 891 dollar. 

Mauritius har under årens gång haft besök av såväl araber som portugiser. Under 1600-talet försökte 

nederländarna kolonisera ön, men den fick inte någon bofast befolkning förrän 1715, då under fransk 

överhöghet. De behöll ön till 1810, då den erövrades av britterna, som släppte ön fri 1968 

(http://www.ne.se/lang/mauritius/252890, 2009-11-27). 

 

2.1.6 Dominikanska republiken och Haiti 

Dominikanska republiken är den ena hälften av den karibiska ön Hispaniola. Även ett antal mindre 

öar tillhör staten, som har en 9,9 miljoner människor stor befolkning. Dessa är främst katolskt 

kristna. 

Dominikanska republiken har satsat på turism för att få ned arbetslösheten på deras sida av 

Hispaniola. Landet får ungefär 2 miljoner besökare varje år och värdet av turistnäringen uppgår till 

ungefär en tredjedel av den totala exportens värde. Bruttonationalproduktionen per capita är 4 265 

dollar. 



 

 

Den andra hälften av ön är Haiti, som har 9,1 miljoner invånare och som i likhet med Dominikanska 

republiken också är katolsk. 

Turism är inte en huvudnäring på Haiti – större delen av näringslivssektorn finns inom industri och 

jordbruk. Bruttonationalproduktion per capita är 679 dollar. 

Det var till Hispaniola som Columbus anlände 1492. Ön var också platsen där de första europeiska 

besittningarna i Amerika grundlades och den blev sedermera en viktig bas för vidare kolonisation i 

området. Den västra delen, där Haiti numera är beläget, var dock i princip orörd fram till 1600-talet. 

Där etablerades 1697 en fransk närvaro, som 1795 övergick till att omfatta hela ön. 1809 återtog 

sedan Spanien kontrollen av Dominikanska republiken – Haiti blev fritt 1802, och förutom en 

amerikansk ockupation i nitton år med start 1915 har det också förblivit fritt, om än med en orolig 

historia. 

1844 var det sedan Dominikanska republikens tur att bli självständiga, men 1861 fick Spanien för en 

tredje gång kontroll över Hispaniolas östra del. Fyra år senare var Dominikanska republiken 

emellertid fri på nytt. Utvecklingen på ön har dock varit ganska lik Haiti, orolig och stundtals med 

amerikansk inblandning 

(http://www.ne.se/lang/dominikanska-republiken, http://www.ne.se/lang/haiti/197150, 2009-11-

27) 

 

2.1.7 Guadeloupe 

Guadeloupe är en ögrupp i Västindien som tillhör Frankrike. Befolkningen ligger på 444 000 och är 

främst katolsk. 

Guadeloupe har ett flertal huvudnäringar, varav turism är en av dessa. 

Spanjorerna försökte länge kolonisera Guadeloupe, men det var fransmännen som lyckades med 

detta år 1635. Förutom kortare perioder då ön kontrollerats av britterna och en svensk period mellan 

1813-1814 har ön förblivit fransk (http://www.ne.se/lang/guadeloupe, 2009-11-27). 

 

 

 



 

 

2.2 Kolonialismen 

Kolonialism kan definieras som erövringen av och kontrollen över andra människors land och 

tillgångar (Loomba 2005:18). Den europeiska kolonialismen, som ledde till att de tropiska öar 

som vi skriver om blev erövrade eller satta under kontroll, var inte mänsklighetens första 

kontakt med fenomenet kolonialism. Mänsklighetens historia är fylld av erövring och 

kontroll. Romarna, aztekerna och mongolerna har alla erövrat och kontrollerat land som 

tidigare tillhört andra människor. Ändå alstrade de europeiska expeditionerna helt nya 

praktiker som kom att förändra världen på ett sätt som de föregående koloniala projekten 

inte lyckades med (Loomba 2005:18).  

Den europeiska kolonialismen nöjde sig inte med att uppbära tribut, varor och rikedomar 

från de erövrade länderna – den omstrukturerade dessutom ekonomierna i de koloniserade 

länderna och drog dem in i ett komplext beroendeförhållande där mänskliga tillgångar och 

naturresurser flödade mellan koloniserade och koloniserande länder. Åt vilket håll 

människor och maskiner än färdades flöt vinsterna alltid i en enkelriktad ström tillbaka till 

det så kallade ”moderlandet” (Loomba 2005:19). När vi hädanefter använder termen 

kolonialism syftar vi på den europeiska kolonialismen. 

Den europeiska kolonialismen var ett systematiskt och jättelikt företag. Myndigheterna i de 

koloniserande länderna stödde kolonialismen. För att befästa sitt herravälde och mobilisera 

stöd från de egna invånarna behövde de försvara och legitimera sin erövringspolitik. Detta 

gjorde de genom att sprida nya värderingar, en ny ideologi. (Merle 2005:689). 

Den kolonialistiska ideologins kännetecken är rasistiska attityder. Attityderna grundar sig på 

påståendet om att det finns naturliga skillnader mellan vissa människogrupper. Påståendet 

används ibland tillsammans med en evolutionistisk uppfattning om civilisationens ständiga 

framåtskridande. De människogrupper som betraktar sig själva som mest utvecklade driver 

på processen och bedömer graden av framsteg för de så kallade lägre raserna (Ferro 

2005:30-31). 

 

 



 

 

2.3 Svensk resejournalistik 

Den svenska resejournalistiken består av resemagasin, researtiklar och resebilagor i 

dagstidningar, TV- och radioprogram specialiserade på resor och webbtidningar som drivs av 

resemagasinen och dagstidningarna. Resereportage förekommer också i magasin som inte 

huvudsakligen handlar om resor. 

 

2.3.1 Specialtidningar 

Resemagasinen som vi har valt att undersöka är tryckt journalistik som tillhör den 

journalistiska genren populärpress och kategorin specialtidningar. Specialtidningar är 

populärt hållna tidningar inom ett visst ämnesområde som vänder sig till en stor publik 

(Petersson och Pettersson 2000:145).  

Sedan 1970-talet har flera kategorier inom genren populärpress, till exempel veckopressen, 

sett minskade upplagor. Men för specialtidningarna har trenden varit den motsatta. Deras 

upplagor, liksom antalet specialtidningar, har ökat (Peterson och Pettersson 2000:145-146). 

 

2.3.2 De valda resemagasinen  

Vagabond är ett svenskt resemagasin med 188 000 läsare per nummer (http://www.tns-

sifo.se/rapporter-undersokningar/senaste-undersokningarna/2009/orvesto-konsument-

2008helaar, 2010-01-02) 

Magasinet utkommer med 10 nummer per år och vänder sig till privatresenärer 

(www.vagabond.se). På magasinets webbsida 

(http://vagabond.se/Om_Vagabond/Om_Vagabond, 2010-01-03) uppges det att stark 

integritet, oberoende och kunskap löper som en röd tråd genom verksamheten. 

Res är ett svenskt resemagasin med 99 000 läsare per nummer (http://www.tns-

sifo.se/rapporter-undersokningar/senaste-undersokningarna/2009/orvesto-konsument-

2008helaar, 2010-01-02). 

http://www.vagabond.se/


 

 

På magasinets webbsida (http://res.se/about-res/the-travel-magazine-res/, 2010-01-03) 

uppges det att Res erbjuder erfarna resenärer vital information. Det skrivs också att 

magasinet läses av en samling nyfikna livsnjutare och att redaktionens fokus är globalt men 

dess kunskap lokal och exakt. Det uppges att läsarna kan lita på Res.  

Allt om Resor är ett svenskt resemagasin med 163 000 läsare per nummer (http://www.tns-

sifo.se/rapporter-undersokningar/senaste-undersokningarna/2009/orvesto-konsument-

2008helaar, 2010-01-02). 

Magasinet utkommer med 13 nummer per år. Det uppges på magasinets webbsida 

(http://www.alltomresor.se/om_allt_om_resor/annonsera/, 2010-01-02) att det vänder sig 

till reseintresserade i alla åldrar. Allt om Resor beskrivs på webbsidan som en kompass som 

guidar läsare i en värld av utflykter och exotiska expeditioner. 

Escape 360° är ett relativt nytt resemagasin som inte omfattats av Orvestos undersökning 

om läsarsiffror. På magasinets webbsida 

(http://www.escape360.com/annonsering/annonsera.aspx, 2010-01-03) uppges det att 

Escape 360° läses av akademiskt utbildade stadsbor som reser 6 till 10 gånger per år.  

 

3. Teori och tidigare forskning 

Detta är avsnittet där vi presenterar forskning och teorier som ger tyngd åt vår studies 

resultat. Vi har funnit att resemagasinen framställde de tropiska öarna på ett sätt som är 

jämförbart med Saids (1978) redogörelser om hur icke-västerländska kulturer framställdes 

av Västerlandet under kolonialtiden. Vi har också funnit att reportagens skribenter använder 

sig de koloniala retoriska stilar som blivit identifierade av Spurr (1993). Dessutom är vår 

studies resultat jämförbara med resultat som presenteras studier av Bhattacharyyas (1997) 

och Elsrud (2004). 

 

 

 



 

 

3.1 Västerlandets framställning av icke-västerländska kulturer 

Edward Saids bok Orientalism handlar om hur icke-västerländska kulturer framställdes i väst 

under kolonialtiden. Said berättar om hur kunskapen om ”Orienten”, eller Österlandet, som 

producerades och spreds i Europa användes för att förklara och rättfärdiga kolonialismen.  

Till exempel berättar Said om hur ett antal brittiska politiker talade om den dåtida kolonin 

Egypten som ett område som för egyptiernas egen skull behövde styras och domineras av 

Västerlandet. Egyptierna ansågs tillhöra en underordnad ras utan känsla för logik eller 

förmåga att förstå vad som var bra för dem själva (Said 1978:107-111). 

Said ansåg att framställningarna av ”Orienten” i europeiska romaner, reseböcker och andra 

skrifter bidrar till att upprätthålla en avgränsning mellan européerna och ”De Andra”. 

Texterna framhävde skillnaderna mellan det kända (Europa, västerlandet, ”vi”) och det 

okända (Orienten, österlandet, ”de” (Said 1978:117). Detta skedde genom att icke-

européerna tillskrevs vissa egenskaper, medan européerna tillskrevs dessa egenskapers 

motsatser. Om icke-européerna var irrationella, barnsliga och annorlunda, så var européerna 

rationella, mogna och normala (Said 1978:112). 

Även antropologen James Clifford har intresserat sig för hur icke-västerländska kulturer 

framställs i västerländska texter. I boken The Predicament of Culture berättar han hur 

västerländska skribenter ofta tar på sig rollen som avgörare av vad som är äkta i de icke-

västerländska nationerna som de besöker, och vad som bara är ”turistiskt”. För 

västerländska skribenter som berättar om icke-västerländska nationer verkar det rena och 

det primitiva vara idealen. Skribenterna har svårt för att se de icke-västerländska nationerna 

som den blandning av tradition, kolonial historia och nuvarande situation som de verkligen 

är (Clifford 1988:11-12) 

 

3.2 Människosyn i guideböcker om icke-västerländska nationer 

I Lonely Planets guidebok om Indien framställs landets invånare ofta på två sätt. Antingen 

som servicepersonal eller som exotiska. Servicepersonalen ser till att resenären får mat, 

boende och annat den behöver. Misslyckanden att tillhandahålla servicen som resenären vill 



 

 

ha fördöms. Det är enbart servicepersonalens förmåga att stå till tjänst som blir omskriven. 

Deras liv i övrigt är inte av intresse (Bhattacharyya 1997:383). 

Den exotiska underhåller resenären genom att vara annorlunda. Väljs ut som exotiska gör i 

regel de mest färgstarka och pittoreska på platsen. Med andra ord de som mest 

överensstämmer med den stereotypa bilden av den exotiske andre (Bhattacharyya 

1997:383). 

Majoriteten av Indiens befolkning, som inte passar in i någon av de två mallarna, förblir 

osynlig i guideboken (Bhattacharyya 1997:383). 

I Lonely Planets online-guide om Thailand framställs landet som en arena där resenären kan 

få alla sina behov uppfyllda. Landet och dess invånare väntar på att bli använda av 

besökaren. Detta kan ses som ett uttryck för ojämna maktförhållanden (Elsrud 2004:149) 

I åtskilliga guideböcker från Lonely Planet framställs ländernas invånare som antika. Som om 

de har fastnat i tiden och lever i något sorts oföränderligt historiskt tillstånd. Vidare beskrivs 

de som oskiljbara från naturen. Dessa beskrivningar är inte särskilt annorlunda från de 

beskrivningar av dessa länders invånare som skrevs under kolonialtiden. Då användes de för 

att legitimisera kolonialismen och slaveriet (Elsrud 2004:150). 

 

 

3.3 Retoriska modeller grundade ur kolonialt tänkande 

David Spurr (1993) har identifierat ett antal retoriska modeller, ett antal sätt att skriva på, 

som han anser vara grundade ur kolonialt tänkande. Ett av dem är försköning.  Fattigdom 

och lidande framställs i moderna reseskildringar som någonting vackert.  Människan i tredje 

världen förskönas till en primitivare och mer passionerad version av västerlänningen, som 

någonting som denne bör fascineras över (Spurr 1993:46). 

Reselitteratur och resejournalistik homogeniserar västerlandets erfarenheter i tredje 

världen, neutraliserar den störande sociala verkligheten och underskattar maktförhållandens 

betydelse för människors levnadsvillkor, anser Spurr. I en analys av texter i tidningen 



 

 

National Geographic konstaterar Spurr att alla artiklar om tredje världen verkar vara samma 

artikel om samma land. I detta land bor gladlynta människor med säregna och färgstarka 

traditioner. De ler inbjudande mot kameran, och de har alltid en sympatisk attityd mot 

skribenten . Artikeln snuddar som hastigast vid sociala problem, men alltid med en 

tillhörande kommentar om framsteg och modernisering (Spurr 1993:51). 

Spurr konstaterar också att natur, miljö och människor i de forna kolonierna idealiserades i 

vissa texter. I Herman Melvilles sena 1800-talsverk Typee framställs kvinnorna på en ö i Stilla 

Havet som helt fria från ångest och bekymmer. De badar i vattenfall, får näring från jordens 

frukter och lever i en evig sommar. Spurr ser idealiserandet som ännu ett sätt att utnyttja 

”vilden” på. Vilden hjälper västerlänningen att ägna sig åt ironisk distansering från den 

verklighet med mansdominerade institutioner, undantryckt sexualitet, vinstdrivande mål och 

systematiskt förstörelse av natur som han själv är en del av. Västerlänningen tar hjälp av 

vilden för att skapa ett litterärt jag åt sig själv, ett jag som kan ta avstånd från verkligheten 

när han så önskar (Spurr 1993:127). 

Vidare menar Spurr (1993) att västerländska skribenter brukar placera sig så att de är 

avskilda från miljöer och människor som de ska dokumentera. Genom att vara avskilda från 

det dokumenterade markerar skribenterna ett avståndstagande. Avståndstagandet leder till 

att dokumenterandet sker helt på skribenternas egna värdegrunder. Skribenternas 

övervakande blickar betraktar det dokumenterade, men det dokumenterade tillåts inte se 

tillbaka (Spurr 1993:15-16) 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Metod och material 

I detta avsnitt presenterar vi vårt metodval, som är kritisk diskursanalys, men även en kort 

genomgång om hur vi valde vårt material. 

 

4.1 Kritisk diskursanalys 

Den metod som kallas kritisk diskursanalys går ut på att läsa och följaktligen analysera texter, 

att försöka utläsa och förstå relationer mellan rådande diskurs och den sociala och kulturella 

utvecklingen inom sociala sammanhang (Fairclough 1995) – alltså vid mötet, det vardagliga 

livet inom de allehanda diskurserna man kan tänkas involveras i. Dessa relationer mellan 

diskurser kan man se språkbruk, och inte minst texter. Därför kan man också analysera detta 

och dra slutsatser av det. 

Kritisk diskursanalys är en kvalitativ metod – man undersöker individuella texter närmare 

och drar slutsatser utifrån detta. Dessutom ställer man i kritisk diskursanalys lite annorlunda 

frågor till texterna vid analyserna – man går in mer på djupet på varje individuell text. Det 

var anledningarna till att vi valde just denna metod, i och med att vi undersökte de reportage 

vi samlat ihop närmre. 

I boken Diskursanalys som teori och metod (Winther Jørgensen och Phillips: 1999) definieras 

ordet diskurs kort och gott som ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (s.7).” 

Forskaren Norman Fairclough har själv två olika, mer utförliga, definitioner av diskurs. En av 

dessa är när ordet används som ett sätt att tala, vilket ger betydelse åt olika upplevelser från 

ett givet perspektiv (Media discourse, 1995). Med detta avser Fairclough att detta perspektiv 

är en diskurs som går att separera från alla andra diskurser, att det är en egen diskurs – som i 

vårt fall där diskursen utgått från semestrande, vilket är avskilt från till exempel en 

läkardiskurs eller en anarkistisk dylik. 

Faircloughs analytiska modell utgår från att det finns tre nivåer som kan skiljas åt och 

analyserar oberoende av varandra – diskursiv praktik, alltså att man undersöker 

produktionsvillkoren, text, det vill säga att man analyserar texter samt social praktik, eller 



 

 

den diskursiva ordningen där diskurser är olika värda. Vi har bara använt oss av en av dessa 

delar, nämligen textanalysen (Winther Jørgensen och Phillips: 1999). 

En av de viktigaste aspekter att analysera ur Faircloughs diskursiva ståndpunkt är texter. I 

sådana analyser studerar man flera olika språkliga utgångspunkter. En av dessa 

utgångspunkter är transivitet, som vi använts oss väldigt mycket av i vårt analysarbete. Den 

andra, modalitet, innebär att man undersöker hur mycket en mottagare håller med om ett 

påstående. 

Transivitetanalys innebär att man undersöker formuleringar i meningar, hur meningen är 

skriven. Ur ordvalen och framställningarna kan man dra slutsatser om texten. (Winther 

Jørgensen och Phillips: 1999). 

Ett exempel på detta är skillnaderna mellan ”Landstinget avskedar många sjuksköterskor” 

och ”många sjuksköterskor avskedas”. I det ena fallet finns det någon som utför själva 

avskedandet, ett subjekt – Landstinget. I det andra fallet finns det ingen avskedare, utan det 

frammålas mer som någonting givet. Sådana skillnader är bland det som undersöks när man 

tittar på transivitet. I vårt fall har vi begagnat oss av transivitetsanalysen när vi undersökt de 

formuleringar och de meningsuppbyggnader som skribenterna valt att använda när de skrivit 

texterna vi analyserat. 

Vid diskursiv analys av texter, såsom den kritiska diskursanalys vi använt som redskap under 

analyserandet av våra texter, finns det ett antal saker som det är av värde att betänka, enligt 

Fairclough (1995). Dels hur världen framställs i texten, vad händer, vem finns där? Vilken 

världsbild målas upp? Det är också av värde att tolka aktörerna i texten – vilka relationer 

finns det mellan dem? Vilka dyker upp, vilka identiteter finns det? Den tredje punkten 

Fairclough anser är viktig att undersöka är relationen mellan texten och läsaren samt läsaren 

och textens aktörer. 

 

4.2 Material 

Vi valde vårt material ur fyra resetidningar, Allt om Resor, Vagabond, Res och Escape 360. Ur 

dessa valde vi sedan arton större reportage – vilket också var samtliga reportage vi kunde 



 

 

hitta inom den givna tidsramen – om de tropiska öarna Zanzibar, Seychellerna, Maldiverna, 

Aruba, Mauritius, Dominikanska Republiken, Guadeloupe och Haiti, som samtliga är 

förhållandevis fattiga och som alla är stora turistorter. Alla reportage är på flera sidor. 

 

4.3 Metodkritik 

Ett problem med vår undersökning är att vi inte fick jämn spridning på öarna. Att vi inte även 

analyserade bilderna är också en svaghet. Det subjektiva urvalet av tropiska semesteröar är 

även det en eventuell svaghet, likaså subjektiviteten i våra tolkningar. 

Inom ramen för vårt syfte och vår frågeställning anser vi att vår undersökning är giltig och 

tillförlitlig, även om vi inte kan göra anspråk på att dra generella slutsatser utifrån den. Våra 

tolkningar baseras på våra teorier om postkolonialism och den kritiska diskursanalys vi 

begagnat oss av finns utförligt beskriven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Redovisning av empiriskt material 

I detta avsnitt redovisar vi vad vi fann när vi analyserade reportagen om de tropiska öarna. Vi 

konstaterade att det finns ett antal sätt att skriva om öarna som ständigt återkommer i 

reportagen.  Vi presenterar varje sätt att skriva som ett tema. De teman som vi har 

identifierat och nedanför presenterar benämner vi som konstruktionen av paradiset, 

konstruktionen av det overkliga, öarna som arenor för tillfredsställelse, konstruktionen av 

öarnas invånare och konstruktionen av ren primitivism. I kapitlet som heter ”Konstruktionen 

av paradiset” visar vi hur resemagasinen i de utvalda reportagen förskönade de tropiska 

öarna genom att beskriva dem som paradis på jorden, där det mesta var perfekt och naturen 

idealisk. I kapitlet ”Konstruktionen av det overkliga” visar vi hur resemagasinen vände ryggen 

åt verkligheten på de tropiska öarna, genom att skriva att öarna var sagor, magi eller 

leksaker. Med kapitlet ”Öarna som arenor för tillfredsställelse” visar vi hur resemagasinen i 

reportagen enbart verkade intressera sig för vad öarna kunde erbjuda turister som kom dit. 

Vi visar hur öarnas invånare framställdes i reportagen i kapitlet ”Konstruktionen av öarnas 

invånare”. Slutligen visar vi i kapitlet ”Konstruktionen av ren primitivism” hur det i 

reportagen fanns en önskan om att öarna inte bör utvecklas och moderniseras. 

 

5.1 Konstruktionen av paradiset 

Vi har funnit att resemagasinen idealiserar och förskönar tropiska öar med kolonial historia. 

Den extremaste, och även mest förekommande, försköningen sker genom att öarna upphöjs 

till paradis. Ordet paradis används frekvent som synonym till öarnas namn. Ibland motiveras 

varför en ö upphöjs till paradis, genom poetiska och förskönade beskrivningar av natur, miljö 

och service. Men lika ofta används ordet paradis om öarna utan förklaring. Öarna 

presentareras som paradis redan i reportagens rubriker. 

 

               Seychellerna – Det ultimata paradiset (Escape 360° 2008:2) 

               Strandparadiset Aruba (Allt om Resor 2009:6). 



 

 

Resemagasinen klargör på så sätt för läsarna att öarna är paradis redan innan läsarna kastas 

in i de förskönande texterna. När ett reportage handlar om något särskilt ämne presenteras 

ämnet som någonting som sker ”i paradiset”. 

 

              Seychellerna – golf i paradiset (Escape 360° 2007:3). 

 

Att spela golf på Seychellerna likställs med att spela golf i paradiset. Reportage som har en 

särskild inriktning, som till exempel är inriktade på kryddodlingen på en ö, använder 

inriktningen för att specificera vilket sorts ”paradis” det handlar om, inte om vilken sorts 

journalistisk vinkling det handlar om. 

 

              Zanzibar – Afrikas kryddstarka strandparadis (Vagabond 2009:1) 

 

Istället för att skriva att reportaget handlar om kryddodlingen och stränderna på Zanzibar, 

skriver resemagasinen att reportaget handlar om Afrikas kryddstarka strandparadis Zanzibar.  

Reportagens rubriker och framsidepresentationer kan också vittna om att reportagen vill 

tipsa de läsande turisterna om hur man kommer till paradiset. 

 

              Maldiverna – Charter till Paradiset (Allt om Resor 2008:9). 

              Maldiverna – Paradis till budgetpris (Vagabond 2007:2). 

              Mauritius – På besök i paradiset (Allt om Resor 2006:11). 

 

I reportage som inte har någon särskild inriktning brukar rubrikerna och 

framsidepresentationerna förutom paradispresentationen innehålla referenser till naturen. 

Det skrivs om havet och om grönskan. 

 



 

 

              Maldiverna – Paradiset som är mer land än hav (Allt om Resor 2008:9). 

              Maldiverna – Paradiset är grönare än någonsin (Res 2009:5). 

              Zanzibar – Ett flytande paradis (Vagabond 2006:14) 

 

Resemagasinen presenterar de tropiska öarna som paradis i rubrikerna och på framsidorna. I 

de löpande texterna fortsätter resemagasinen att måla upp öarna som paradis. Gärna 

genom poetiska naturbeskrivningar, liknelser och metaforer.  

Vagabond skriver: 

 

             Jag tänker mig Zanzibar som curry. En blandning av färger, smaker och influenser. Koriander, ingefära          

             och kummin. Portugisiskt, arabiskt och afrikanskt. Allting samlat på en liten flotte i Indiska oceanen. Ett     

             flytande paradis med stränder åt alla håll (Vagabond 2005-12-14). 

 

Ön benämns som ett paradis som flyter. I Svenska Akademins Ordboks webbupplaga 

förklaras ordet paradis som ”ort eller plats där det råder idealiska förhållanden, som 

erbjuder idealiska förutsättningar för ett lyckligt och behagligt liv” 

(http://g3.spraakdata.gu.se/saob, 2008-12-15). Att beskriva en ö som ett paradis innebär att 

beskriva den som ett ideal. Ofta används poetiska naturbeskrivningar tillsammans med ordet 

paradis. 

 

              Horisontens molnkant är som är som en föränderlig tidlös tavla, fruktstånden är som en tropisk saluhall    

              och de många palmerna fulländar bilden av ett karibiskt paradis (Allt om Resor 2007:12). 

 

Här liknas horisont vid en tidlös tavla och fruktstånden vid en tropisk saluhall. 

Resemagasinets utsända skribent verkar ha en bild av hur ett paradis ska vara i sitt huvud, 

och synerna som den utsända ställs inför verkar stämma överens med denna mentala bild. 

Om detta vittnar sättet att skriva om palmerna som fulländrare av bilden av ett karibiskt 



 

 

paradis. Liknelser som metaforer är vanliga attribut som resemagasinen använder 

tillsammans med paradisskriverierna. Escape 360° skriver: 

 

              Som på beställning får naturen sig en dusch inför vår ankomst men när vi lägger till vid kajen har regnet     

              dragit bort och fulla av förväntan beträder vi det soliga paradisets ångande mark (Escape 360° 2008:2). 

 

Det skrivs att naturen får en dusch, inte att det regnar. När naturen har duschat färdigt kan 

människorna beträda paradiset, och den ångande mark som enligt resemagasinet verkar 

tillhöra paradiset. Paradisen som de fyra resemagasinen målar upp erbjuder inte bara vacker 

natur att beundra. De kan också förse turisterna med mat. 

 

             På fruktmarknaden får vi smaka på solvarma små mangos och minibananer. Vi handlar bananchips och    

             annat godis som paradiset bjuder på (Allt om Resor 2009:6). 

 

Paradiset förser människorna med mat. Det är paradiset som bjuder på det goda. 

Människorna som planterar, skördar och säljer frukten förblir osynliga. Även drycken 

serveras av osynliga händer i paradiset. 

 

             En ishink och vin beställs fram i solnedgången. Något mer paradisaffisch-aktigt än den röda solen som   

             sakta sänker sig i den blå lagunen är svårt att föreställa sig (Allt om Resor 2006:11). 

 

Resemagasinets utsända skribent sitter i en paradisaffisch och beställer vin i solnedgången. 

Solnedgångar i paradiset är ett återkommande tema i reportagens berättelser. Allt om Resor 

skriver: 

 

               Efter två veckors matjakt i paradiset kunde jag slutligen slappna av på en enkel strandrestaurang och   

               beundra den osannolikt vackra solnedgången, med en iskall och frostig Strawberry daiquiri i handen  

              (Allt om Resor 2007-08-06). 



 

 

I exemplet översätts ”matjakt på Aruba” till ”matjakt i paradiset” utan förklaring till varför 

Aruba skulle vara ett paradis. Ordet ”paradis” används i resemagasinen som synonym till 

öarnas namn. Detta sker ofta utan förklaring eller motivering. Res skriver: 

 

              En kväll åker vi i land på en liten muslimsk ö. Paradiset är belamrat av övergivna byggen (Res 2009-06-  

              05). 

 

Direkt efter att den lilla muslimska ön gjort entré i texten, används ordet paradis som en 

synonym för den. Den enda beskrivning som görs av ön, att det finns övergivna byggen där,  

är dock föga paradisisk.  

I andra reportage används inte ordet paradis. Istället görs referenser till Edens Lustgård, det 

kristna bibliska paradiset, och de människor som enligt kristen tro levde i detta paradis. 

 

           Ön är översållad med små kryddfarmer där muskotträd, kanelträd, vaniljbuskar, nejliketräd och    

           ingefärsrötter tycks myllra fram ur den frodiga röda jorden.  Återigen känns parallellerna till  

           Edens lustgård starka. Alla sinnen blir rikligt belönade, smaken av solmogen mango, doften av   

           färsk kardemumma, känseln av de små röda fröna från läppstiftsbusken som krossas mellan  

           fingertopparna och blir till en mjuk rödorange smet, alla dessa färger och former för ögonen   

           (Escape 360 2009-10-05). 

 

Paradisen som resemagasinen målar upp är natursköna, självklara i sina anspråk på ordet 

”paradis” och duktiga på att förse turister med mat och dryck. Men paradisen tycks också ha 

sina ormar. 

 

5.1.1 Trubbel i paradiset 

Obehagliga händelser och företeelser som de tropiska öarna bjuder på får inte 

resemagasinen att sluta benämna dem som paradis. Istället används obehagligheterna för 

att förstärka påståendet om att öarna är paradis ytterligare.  



 

 

              Jag försöker med några frågor fördjupa mig i svartväxlingens komplicerade och illegala värld men  

              rastamannen vill inte prata om bakomliggande politik och inte heller vill han höra talas om sitt lands  

              president. Med ormens rassel i öronen fortsätter jag genom paradiset (Escape 360° 2008:2). 

 

Här görs en osynlig referens till det kristna bibliska paradiset, där det fanns en orm. Ett 

negativt inslag i turistens vistelse på en ö, en svartväxlare, får spela rollen som orm i den 

paradisfilm som resemagasinet regisserar. På så sätt tillsätter regissören alla roller. Filmen, 

det vill säga reportaget, är fullständigt. Det spelar ingen roll vem på den tropiska ön som får 

spela orm. Det räcker att det är någon som resemagasinet upplever som obehaglig. I ett 

reportage i Allt om Resor ges en president rollen som orm. 

 

              Men helt plötsligt stannas vi av uniformerade män. Det hela går så fort att vi knappt hinner uppfatta              

              vad som händer. Det är ormen i paradiset som ska passera – presidenten. Kortegen består bara av två  

              välpolerade svarta bilar. De ser helt malplacerade ut på dessa dammiga vägar. De försvinner lika fort  

              som de dök upp (Allt om Resor 2008:9). 

 

Presidentormen beskrivs som en övergående skugga i solskenet. Han slingrar fort fram men 

slingrar undan lika snabbt igen. En del reportage använder inte den bibliska ormmetaforen, 

men behåller benämningen paradis om ön trots att denne uppenbarligen har allvarliga 

problem. 

 

              Där finns ingredienserna som är hårdvaluta i turistsammanhang: de gängliga kokosnötspalmerna, den  

              kritvita sanden och det turkosa, ibland mintgröna havet. Allt komfortabelt paketerat i behändigt    

              resortformat. Men paradiset har en baksida. Bortom vykortsbilden finns fattigdom och korruption   

              (Vagabond 2009:1). 

 

 

Här beskrivs fattigdom och korruption som en del av paradiset. De framställs som negativa 

faktorer som finns på paradisets baksida.  



 

 

Ibland är de negativa inslagen i reportagen som resemagasinen vill delge läsarna inte 

tillräckligt obehagliga för att få spela orm. Då kan de istället benämnas som ”paradisets enda 

problem”. 

 

               Och det finns inget obehagligare än att av misstag gång på gång kliva på något som i skydd av mörkret        

               påminner mest om slemmiga ormar. Men det är klart. När det enda problemet i paradiset är en helt   

               ofarlig sjögurka eller två, så kanske man inte ska klaga (Res 2006-11-01). 

 

Frasen ”paradisets enda problem” används också för att visa att paradiset inte har några 

verkliga problem. Enligt Escape 360 är en behaglig valsituation det enda problemet på 

Zanzibar. 

 

              Strand eller båt? Det är paradisets enda problem. Dhoni bjuder på trekantiga segel, stäv likt en      

              vikingabåt och eleganta linjer likt en gondol. Det är den idealistiska kompanjonen då drömmen om den   

              ultimata tillflyktsorten besannas” (Escape 360° 2009-01-01) 

 

 Förutom det idealiserande och förskönande upphöjandet av öarna till paradis, fann vi 

ytterligare sätt att skriva som återkom i reportagens berättelser. Ett av dem är framställning 

av öarna som någonting overkligt.  

 

5.2 Konstruktionen av det overkliga 

I reportagens diskurser sprids en uppfattning om att de tropiska öarna inte finns på riktigt. 

De är sagor, magi, leksaker, drömmar eller helt enkelt overkliga. Escape 360° skriver: 

 

               Det är vår första dag på Aruba. Allt ter sig magnifikt och fulländat i soltöcknet. Stranden, värmen,     

               vattnet, vågorna, de vaggande palmbladen. Vi sträcker lättjefullt ut oss i varsin solstol och lyckas  

               nästan känna att allt detta är på riktigt. Då spatserar en flock chockrosa flamingos förbi solstolarnas  

               fotändar och däckar vår redan uppmjukade verklighetsuppfattning (Escape 360° 2009-03-03). 



 

 

I exemplet talas det om en uppmjukad verklighetsuppfattning, om en drömlik känsla och om 

att ön inte känns på riktigt. Det är oftast naturen som resemagasinen inte vill acceptera som 

verklighet. Efter diverse poetiska beskrivningar av naturen slås det ofta fast att den inte är 

på riktigt. 

 

                Jag befinner mig i ett halvvaket tillstånd, där jag ligger i min solstol, skuggad av ett parasoll av      

                storleken större. Det plaskas från poolen och någonstans i bakgrunden kan jag sortera ut ljudet av hav.  

                Havet. Det är så där turkost att det är svårt att tro att det är på riktigt. (Allt om Resor 2005:1). 

 

Resemagasinets utsända skribent har svårt att tro att havet kring ön är på riktigt, och delar 

med sig till läsarna av denna uppfattning. Mer moderna referenser till overklighet kan också 

användas. Det talas om trickfilmning och inklippning i kameradisplayen. 

 

                Under mina två veckor vill jag aldrig lämna Sun Island, där stränderna bitvis är så resebrochyrvackra   

                att de känns overkliga. Kokospalmen som sträcker sig ut över en ljusblå lagun ser inklippt ut i min  

                kameradisplay. Trickfilmad (Vagabond 2007:2). 

 

Skribenternas försök att distansera sig från verkligheten tar sig uttryck på även andra sätt än 
genom direkta referenser till overklighet. Till exempel jämförs öarna med sagor, och 
fenomen på öarna beskrivs som ”sagolika”: 

 

5.2.1 Att befinna sig i en saga 

Resemagasinens utsända berättar ofta att de tror sig ha hamnat mitt i en saga. Allt om 

Resors utsända känner sig som romanfigurer i en barnbok: 

 

              Några av våra vanliga krukväxter hemma är här så stora att det känns som om vi transformeras in i   

              Swifts roman Gullivers resor, till Lilleputtland (Allt om Resor 2007:12) 



 

 

De utsända upplever att de transformerades, det vill säga förvandlades, och stoppades in i 

en saga när de kom till den tropiska ön. De lämnade verkligheten för en låtsasvärld, en 

påhittad värld.  

I Vagabond beskrivs en tropisk ös huvudstad som overklig. Det är Maldivernas huvudstad 

Male som sägs vara ”höjd i ett sagoskimmer”. 

 

               Det är en stadsmiljö höjd i ett sagoskimmer som om den vore inspirerad av barnbokstecknaren Jan    

               Lööfs låtsasstäder i Sagan om det röda äpplet och Skrotnisse. Koncentrerat, komprimerat – en värld  

               byggd för små vuxna och barn (Vagabond 2008:10). 

 

En ös huvudstad beskrivs ovan som någonting som kan liknas vid teckningar i en barnbok. De 

ögonblicksbilder som den utsända ser likställs med bilder ur en saga. 

Resemagasinen vill också uppmuntra läsarna att leka att de befinner sig i en saga om de 

någon gång reser till öarna. Escape 360° skriver: 

 

                 En privat segelbåt, komplett med besättning, glider över den genomskinliga lagunen. Ett hus mitt   

                 bland de lummiga träden väntar på att du ska komma i land och leka Robinson Crusoe (Escape 360°   

                 2009-01-01). 

 

Det berättas om en miljö med lummiga träd, genomskinlig lagun och hus som väntar på att 

turisten ska komma och leka att de är i en saga. Läsarna ombes, genom det direkta 

tilltalsordet ”du”, att göra samma sak som resemagasinen. Ta den tropiska öns verklighet 

och omforma den till någonting som inte finns på riktigt, till en saga.  

I vissa reportage framställs fragment på öarna som ting som skulle kunna användas som 

rekvisita i en saga. 

 

              Stone town, den historiska delen av Zanzibar town, är en plats som ingen annan. Fylld av referenser   

              från olika tider och kulturer skulle somligt i staden kunna förekomma i en saga om Sinbad Sjöfararen  



 

 

              (Allt om resor 2009:10). 

 

 Öarna kan också benämnas som sagovärldar utan att detta förklaras närmare. Allt om Resor 

skriver: 

 

              Den afrikanske sagoön Mauritius är mer än bara charterstränder och romdrinkar i solnedgången (Allt   

              om Resor 2006:11). 

 

Det slås fast att Mauritius inte är en verklig ö, utan en sagoö. Men varför Mauritius skulle 

vara en saga förklaras inte.  

Det är inte bara strändernas poetiskt beskrivna miljöer som framställs som overkliga i 

reportagen. De tropiska öarnas städer beskrivs som gjorda av leksaker.  

 

5.2.2 Städer byggda av leksaker 

Vi har funnit att reportagen om de tropiska öarna oftast domineras av poetiska beskrivningar 

av naturen kring stränderna. Men vid enstaka tillfällen tar resemagasinen med läsarna till en 

huvudstad. Huvudstaden framställs då som någonting som inte heller verkar finnas på riktigt. 

Vagabond beskriver Maldivernas huvudstad Male som: 

 

              En leksaksstad med hus i legofärger: turkos, cerise, gult (Vagabond 2008:10). 

 

Male framställs därmed som en låtsasvärld, som ett objekt i en lek. Liknande framställning i 

svenska resemagasin har drabbat flera tropiska städer. Escape 360° skriver: 

 

             Från den fashionabla hotellkusten tar vi en taxi ner till Oranjestad, Arubas idylliska och lågväxta   

             huvudstad. De färgglada husen i centrum liknar ett slags Legoland i naturlig storlek med sina imitationer  

             av traditionella holländska köpmannahus (Escape 360° 2009-03-03) 



 

 

Stadens byggnader anklagas för att inte se riktiga ut. Reportaget ger intrycket att Aruba har 

ritat av europeiska hus (holländska köpmannahus), och byggt upp leksaksversioner av dem i 

legobitar. 

Förutom de barndomsinspirerade sätten med referenser till sagor och leksaker, har vi funnit 

ytterligare sätt som resemagasinen använder för att måla upp de tropiska öarna som 

overkliga. Ett sätt är att beskriva öarna som drömmar, och vistelsen på dem som 

drömsemestrar. 

 

5.2.3 Att kliva in i en dröm 

Enligt Svenska Akademins ordboks webbupplaga är den bildliga betydelsen av ordet dröm 

antingen ”optimistisk föreställning rörande framtiden, ofta om plan och dylikt som icke eller 

sannolikt icke kan förverkligas” eller ”med tanken riktad på föreställningens overklighet, 

villfarelse, inbillning” (http://g3.spraakdata.gu.se/saob, 2009-12-16).  Att beskriva en tropisk 

ö som en dröm innebär således att antingen beskriva den som någonting osannolikt eller 

som inbillning. I båda fallen tas avstånd från verkligheten. Escape 360 skriver: 

 

              Det är som om en ridå har gått upp och det som måste vara världens vackraste strand ligger framför    

              våra fötter. Det är bara att kliva in i drömmen och koppla på sinnena (Escape° 360 2009-10-05). 

 

Resemagasinets utsända kliver in i ett tillstånd av overklighet under sin vistelse på den 

tropiska ön. Han inbjuder läsarna att skapa associationer till teater- eller bioföreställningar, 

där ridåer går upp. För att sedan ta steget in i drömmen, tillståndet av overklighet, genom 

resemagasinet. I andra reportage skrivs det om känslan av en dröm. 

 

               Den drömlika känslan hänger kvar när vi några timmar senare vandrar längs Arubas västkust. Vidder av    

               turkosblått hav skimrar stilla. Under fötterna frasar den vita korallsanden för varje steg (Escape 360°  

               2003-03-03). 



 

 

Poetisk försköning av miljön på kusten används för att motivera känslan av dröm, det vill 

säga overklighet. Poetiska miljöbeskrivningar används ofta tillsammans med referenser till 

drömmar. 

 

               Jag får ett ljuvligt bad på Souffleurstranden med en botten mjuk som modellera. Det blir en maximalt   

               avkopplande eftermiddag på öns kanske vackraste strand och drömmen om Västindien från  

               turistaffischerna börjar närma sig en gnutta verklighet (Vagabond 2008:1). 

 

Resemagasinets utsända väljer här att berätta om sin dröm om ön och i vilken utsträckning 

denna dröm besannas, snarare än att berätta om hur han upplever verkligheten på ön.  

Återkommande i reportagen är att vistelsen på ön benämns som en drömsemester. 

Vagabond skriver: 

 

              Maldiverna. Djupblått vatten och kritvita stränder som aldrig tillåts bli överbefolkade. En   

              drömsemester, som faktiskt är billigare än sitt rykte (Vagabond 2007:2).  

 

Det tropiska öarna framställs i de fyra svenska resemagasinen som någonting som inte finns 

på riktigt. De beskrivs som overkliga, sagor, leksaker och drömmar. De beskrivs också som 

magiska. 

 

5.2.4 Magiska öar 

Omnämning av öarna som magiska är ett fenomen som återkommer i reportagens diskurser. 

Svenska Akademin definierar ordet magisk som någonting som ”besitter en övernaturlig 

kraft” eller är ”förtrollande,”( http://g3.spraakdata.gu.se/saob, 2009-12-16).  Ofta nämns 

ordet magisk redan i rubrikerna. Ett reportage om Zanzibar har rubriken: 

 

              Sagolika Zanzibar – Afrikas magiska ö (Escape 360° 2008:3). 



 

 

Här används två referenser till overklighet. Ön är dels sagolik, det vill säga påhittad. Dels är 

den förtrollad eller övernaturlig. Andra rubriker nöjer sig med magireferensen. Ett reportage 

om Mauritius har rubriken: 

 

              Magiska Mauritius (Allt om Resor 2005:1). 

 

Ett reportage om Maldiverna bär den snarlika rubriken: 

 

               Magiska Maldiverna (Escape 360° 2009:1). 

 

Läsarna får således redan i den första kontakten med reportagen, i rubriken, presenterat för 

sig att öarna är förtrollande eller övernaturliga. Magi förekommer också i de löpande 

texterna. 

 

               Haiti, en bit av Västafrika i Västindien, har något magiskt som trollbinder somliga över sig (Res 2007-    

               11-06). 

 

Det skrivs att magi är någonting som den tropiska ön Haiti har. Detta innebär att Haiti 

framställs som en ö som har övernaturliga eller förtrollande egenskaper. I andra reportage är 

det de utsändas närvaro på tropiska öar som anses vara magisk. 

 

              Jag får nypa mig i armen, här sitter vi mitt i den karibiska djungeln på hotellet vi läste om på Barbados.    

              Det är rent magiskt! (Allt om Resor 2007:12). 

 

Även här används två olika referenser till overklighet. Dels magireferensen och dels 

drömreferensen. Magasinets utsända skriver att denna får nypa sig i armen, vilken i vissa 



 

 

kulturer brukar göras när en person vill kontrollera om han befinner sig i vaket eller sovande 

tillstånd.  

Det kan också vara enskilda företeelser på öarna som påstås vara magiskt. I nedanstående 

exempel är det skymningsljuset på en ö som beskrivs som magiskt. 

 

             Kvällssolen kastar ett magiskt skymningsljus över bukten och några joggare springer flåsande förbi mig   

             när jag vandrar längst med stranden (Escape 360° 2008:2). 

 

Vi har funnit att de fyra svenska resemagasinen framställer de tropiska öarna som overkliga 

paradis. Vi har också funnit att resemagasinen framställer öarnas som platser som finns till 

enbart för att uppfylla turisters behov. 

 

5.3 Öarna som arenor för tillfredsställelse 

Resemagasinen tenderar att betrakta de tropiska öarna utifrån vad de kan erbjuda turister. 

Öarna framställs som platser där turister bör åka för att få sina behov tillfredsställda. Denna 

framställning märks på reportagens tendens att domineras av utförliga beskrivningar av en 

miljö där främst turister semestrar, det vill säga av hotellanläggningarna. 

 

              Mauritius är en typisk resortö, en ö dit man åker för att i första hand slappa på ett skönt hotellområde.    

              Och Mauritius är berömt för fantastiska anläggningar. Le Touessrok är det kanske mest kända, en äkta  

              designdröm med underbara rum i lika underbar omgivning och service som sänd från himlen (Res 2006- 

              11-01). 

 

Mauritius beskrivs som en ö där ett odefinierat ”man” åker för att slappa på hotell. Ön 

beskrivs således enbart utifrån var den är för turisterna, eftersom det är turister som åker till 

ön. Öns invånare åker inte till ön, de befinner sig redan där (utom när de vänder hem efter 

resor). På hotellen kan turisterna få allt som de vill ha. Till och med naturen står till tjänst för 

dem.  



 

 

              I nordost har exklusiva all-inclusive-komplex, många av dem italienskägda, lagt beslag på den attraktiva    

              strandremsan, skärmat av den och gjort den till en skyddad semesterverkstad. Där finns ingredienserna       

              som är hårdvaluta i turistsammanhang: de gängliga kokosnötspalmerna, den kritvita sanden och det    

              turkosa, ibland mintgröna havet. Allt komfortabelt paketerat i behändigt resortformat (Vagabond    

              2009:1) 

 

Det verkar finnas en tanke om att vissa komponenter i öns natur existerar för turisternas 

skull i exemplet ovan. Palmer, sand och hav benämns som ”hårdvaluta i turistsammanhang”. 

Det skrivs dessutom att naturen är paketerad i behändigt resortformat. Naturen verkar ha 

tämjts till att passa ett format som turister kan ta del av när de semestrar på hotell som 

kallas resorter. Öarnas geografi beskrivs ofta utifrån vilka hotell som finns på olika platser. 

 

               Hotel Raz Nungwi på nordspetsen av ön är ett vattenhål för alla dykentusiaster. Hotellet drivs av       

               kenyaner och det märks på servicen. Publiken är yngre och mer laidback än på resorten söderut.   

               Trivsamma bungalower ligger insprängda i grönskan på den branta sluttningen ner mot havet (Res  

               2007-08-20). 

 

Här beskrivs en ös norra och södra delar utifrån vilka hotell som finns där. Det berättas om 

hur servicen på respektive del av ön är och om vilka människors som semestrar där.  

Det är inte bara de utförliga hotellbeskrivningarnas sätt att dominera reportagen som vittnar 

om att resemagasinen framställer öarna som arenor för tillfredsställelse. Resemagasinen 

tenderar också att bedöma öarna utifrån vad turister kan ägna sig åt på dem. 

 

                Vatten och stranden är Arubas största fördelar. Den här västindiska ön i Karibiska havet har inte några                                             

                tropiska skogar att vandra i … Visst finns det en del sevärdheter, som fyrtornet California och det lilla     

                kapellet på nordspetsen, eller naturreservatet på östkusten. Men även om en rundtur är att  

                rekommendera är det antagligen inte utflykterna Arubas turister främst kommer hit för … Det är  

                stränderna, vattnet – och kärleken (Allt om Resor 2009:6) 

 

Här listas vilka komponenter på ön som är bra för turister och vad som är mindre bra. Det är 

bra att det finns stränder och sevärdheter. Det är dåligt att det inte finns någon tropisk skog 



 

 

för turisterna att vandra i. Det är dåligt att utflyktsmöjligheterna är få. Vad de olika 

komponenterna betyder för andra människor än just turisterna på ön resoneras det inte 

kring. Ön verkar finnas till för turisternas behov enbart. Om detta vittnar även 

resemagasinens sätt motivera resorna till de tropiska öarna. Till öarna reser man inte för att 

uppleva och utforska livet i en annan nation. Man reser till öarna för att uppfylla behov. 

 

              Målet med resan till Zanzibar är att göra så lite som möjligt och njuta så mycket som möjligt (Escape    

              360 2009-10-05). 

 

360 åker till en tropisk ö för att njuta. Res åker till en annan tropisk ö för att träna surfing, 

något som magasinets utsända skribent benämner som ”privat kompetensutveckling”. 

               

               Chansen att jag hade hamnat på just Maldiverna är annars ganska liten. För mig är ett antal veckors   

               slappande på en strand samma sak som helvetet på jorden. Men när resan till öriket går att förena  

               med en sorts högst privat kompetensutveckling är det en helt annan sak (Res 2009-06-05). 

 

Vi har sett att öarna som vi undersökt framställs av resemagasinen som overkliga paradis där 

turisterna kan uppfylla sina behov. Nu ska vi redogöra för hur öarnas invånare konstrueras 

av resemagasinen. 

 

5.4  Konstruktionen av öarnas invånare 

I reportagens berättelser framställs öarnas invånare på ett antal återkommande sätt. 

 

5.4.1 De opålitliga invånarna 

Vi har sett att det finns en tvivlande attityd gentemot öarnas invånare i reportagen. När en 

invånare får tala håller sig skribenten ofta ifrågasättande till dennes ord. Escape 360 skriver: 

 

              Att köpa kryddor på farmen är dyrare än inne på marknaden i stan, men kanske är det färskare också.      

              Det påstår åtminstone mannen i kryddståndet (Escape 360° 2009-10-05). 



 

 

Resemagasinets utsända sänder en signal till läsarna om att mannen inte riktigt går att lita 

på. Han säger inte orden. Han påstår dem. Anföringsverbet påstår används flera gånger när 

öarnas lokalbefolkning får tala i de reportage som vi har undersökt. 

 

              Bi Kidude tar av sig sin gulvita huvudduk, sätter sig på golvet och låter benen vila rakt ut. Hon är barfota   

              och lite trött i kroppen efter en dag i replokalen. Lite trött i kroppen. Tacka för det. Hon är 113 år  

              gammal. Påstår hon själv i alla fall om man frågar (Vagabond 2009:1). 

 

Den lokala kvinnan anses inte vara pålitlig när hon redogör för sin ålder. När hon sedan talar 

om för resemagasinets utsedda att hon är lite trött kommenteras detta. Den utsända lägger 

till ett ”tacka för det”, vilket i detta sammanhang fungerar som ett uttryck för att den 

utsända inte tycker att det är konstigt att kvinnan är trött. 

I inget av de reportage om tropiska öar som vi har analyserat förekommer anföringsverbet 

påstår när västerlänningar får tala. Till deras fraser används ord som säger, berättar eller 

konstaterar. Resemagasinen kommenterar inte heller vid något tillfälle västerlänningarnas 

ord med meningar som ”tacka för det”. 

Ordet säger används också när öarnas invånare får tala. Ibland sker detta på ett sätt som 

vittnar om att resemagasinen trots allt inte riktigt litar på människorna som talar. Vagabond 

skriver: 

 

              Under tiden kommer två–tre guider fram till mig och erbjuder sina tjänster. De vet allt om stan och   

              pratar flytande engelska, säger de (Vagabond 2004-12-01). 

 

När orden ”säger de” används i berättande text skapas ett intryck av att magasinet tar 

avstånd från det sagda. Magasinet berättar, men med reservation för att det som berättas 

kanske inte är sant. Några sådana reservationer görs inte när magasinen berättar om 

västerlänningar. 



 

 

Öarnas lokalbefolkning framställs ofta som opålitliga. Resemagasinen tenderar också att 

framställa öarnas invånare som tysta gestalter som antingen lyckas eller inte lyckas med att 

uppfylla turisterna behov. 

 

5.4.2 Invånarna som ignoranta eller uppassande 

Öarnas människor finns oftare med i reportagen som tysta gestalter än som talande 

intervjupersoner. De tysta gestalterna bedöms efter hur intresserade de är av att förse 

turisterna med vad dessa anser sig behöva. Vagabond skriver: 

 

              Mannen bakom disken pratar i telefon, jag tror att han refererar matchen för en bekant. Att jag vill   

              köpa vatten är just nu helt ointressant (Vagabond 2004-12-01). 

 

Någonting annat om mannen än hans oförmåga att stå till tjänst för resemagasinets utsända 

får läsarna inte veta. Mannens enda funktion i reportaget är att spela rollen som tjänaren 

som inte lyssnar på sin herre. Fler öinvånare tilldelas liknande roller i reportagen. 

 

             Jambo, jambo och hakuna matata är fraser som ständigt dyker upp i olika sammanhang. Allt går inte på    

             räls i det här landet, men det mesta ordnar sig till slut. Att förrätten kommer in som dessert gör  

             servitrisen föga bekymrad (Res 2007-10-20). 

 

Här framställs servitrisen som en person som inte bryr sig om turistens upplevelse på 

restaurangen. I andra reportage är det turistens problem som öarnas invånare inte verkar 

bry sig om. 

 

              Jag upptäcker att en väska saknas. Personalen rycker lite på axlarna. ”Hakuna matata, inga problem!”   

              Den dyker säkert upp, men det finns ingenting de kan göra just nu, inte ikväll (Escape 360° 2008). 

 



 

 

Invånarna rycker på axlarna åt turistens problem. De framstår som oengagerade och 

ohjälpsamma. Resemagasinen tenderar att framställa de individer från öarna som turisterna 

har kontakt med som antingen ignoranta och ohjälpsamma mot turisten, eller som utmärkta 

uppassare. Res skriver: 

 

              Det är bara att vifta lite lojt med armen så kommer cykelbudet och tar emot beställningen. En kvart   

            senare anländer färskgräddad vedugnspizza och kylda drycker till den sköna solsängen i skuggan under   

            halmparasollet som står några meter från vattenbrynet på den kritvita sandstranden (Res 2006-11-01). 

 

Reportaget fortsätter med poetiska naturbeskrivningar. Ingenting mer skrivs om personen 

som tjänade turisten som viftade lojt med armen. Rollen som den tysta gestalten som utför 

en tjänst åt turisten, för att sedan försvinna helt ur reportaget, är den roll som oftast ges till 

öarnas lokalinvånare. 

 

              Det är en dhoni, en traditionell maldivisk båt, som står redo för oss att använda under dygnets alla  

              timmar. Thakurun, vår steward, sträcker ut en hjälpande hand och vi hoppar ombord … Thakurun kan    

          tyckas vara osynlig men finns där natt och dag, likt en god ande, för att tillgodose alla   

          önskningar, som en middag på stranden eller en seglats i månskenet. (Escape 360° 2009-01-01). 

 

Ovan sträcker en nyss presenterad invånare ut en hjälpande hand åt turisten. Det berättas 

att invånaren är osynlig, men att han finns till för att tillgodose turistens alla önskningar som 

en god ande. Andra invånare på öarna får till exempel sälja någonting, servera drinkar, eller 

visa turisten ett rum innan de försvinner ur reportaget lika snabbt som de kom. 

 

               - Welcome to Garden Lodge! Your room is upstairs, säger den trevlige, kortväxte mannen bakom disken   

               och visar mig uppför trappan (Vagabond 2005-12-14). 

 

När uppassarna får tala handlar det ofta om artighetsfraser till turisterna. Det kan handla om 

ett ”välkommen” eller ett ”varsågod”. 

 

                  - Varsågoda. Era Strawberry Daiquiris, säger en bartender så småningom i precis samma tonfall som     

                 om han var med i reklamfilmen.  

                 Drinken träffar ögonblicket mitt i prick och passar den solvarma reggaelåten som glider fram ur      



 

 

                 högtalarna (Escape 360° 2009-03-03) 

 

Resemagasinen framställer ofta öarnas invånare som opålitliga och som tjänstefolk som 

antingen är ignoranta eller duktiga. Vi har också funnit att människor från öarna framställs 

som barnsliga, roliga och stundtals påträngande. 

  

5.4.3  De roliga, barnsliga eller påträngande invånarna 

Det tycks finnas ett flertal sätt att avbilda människor i medier. Inom resejournalistiken finns 

det ett antal vanliga stereotyper. Öarnas invånare blir ofta framställda som barnsliga, 

roande, lite dumma och påträngande. 

 

              På det lilla torget vid Changa Bazaar pågår livliga diskussioner mellan en grupp män i vita kanzuskjortor     

              över en kopp te. Det är det enda vi märker av de politiska upploppen dagen innan. Det ser nästan lite  

              komiskt ut när män med tunna porslinskoppar i händerna gjuter ed och förbannelse över orättvisorna i  

              valutgången (Res 2007-08-20). 

 

Männens politiska diskussion över valrelaterade och demokratiska orättvisor är för 

skribentens del nästan en rolig scen att betrakta. Invånarnas roll i stycket är att roa och trots 

att det egentligen är ett förhållandevis seriöst ämne som tas upp målas det upp som 

lättsamt och roande, något som är kuriöst för västerländska vittnen. 

               I tre av dessa repstolar – som ser ut som innebandymål som ställts på högkant – hänger Ibrahim,   

              Mohammed och Adil. De tittar förstrött på turisterna som vallas genom byn. Ibland, berättar de, tar de  

              jobb på fisketrålare, annars hamrar, täljer och slipar de på skedar smycken och konstverk av  

              kokospalmsträ och koraller i en av byns souvenirverkstäder. 

 

             – Jag ska inte rösta i presidentvalet. Jag gillar inte politik, säger Ibrahim som är 27 år, gift och har två    

                barn.  

                De andra håller med. 

 



 

 

           – Vad är viktigare än politik? frågar jag. 

 

          – Fotboll! Vi spelar fotboll nästan varje dag och ser på fotboll på TV. Och Bollywoodfilmer. Indiska tv- 

             kanalen Star Plus sänder flera filmer om dagen, berättar 20-åriga Mohammed. 

          

          – Varför Bollywoodfilmer? 

             – Bra stories och snygga brudar, svaras Adil (Vagabond 2008:10). 

 

Skribenten har intervjuat tre maldivier som får representera den vanliga befolkningen från 

ölandet. De gillar inte politik, säger de – men däremot är de väldigt intresserade av fotboll. 

Tre sportintresserade män, vuxna med arbeten, med andra ord. Men det är inte på det 

sättet som de målas upp. Formuleringarna som skribenten använder får dem nästan att låta 

som tre förvuxna barn. 

 

               – Våra barn kommer att bli som en fruktsallad, säger hon [Parween] och skrattar glatt. Det är ett    

               återkommande skämt här på Mauritius att vi mixat våra kulturer så till den milda grad att det inte  

               längre går att skilja äpplen från päron (Res 2006-11-01). 

 

Parween, en guide från Mauritius, tillskrivs av skribenten det här citatet utefter faktumet att 

hon har en franskkreolsk pojkvän medan hon själv är indisk katolik. Förutom en förklaring 

om öns många religiösa tillfällen är detta, något barnsliga skämt, det enda som tillskrivs 

henne. 

Lata, slappa medlemmar ur lokalbefolkningen finns också. Till exempel den ”sömniga 

försäljaren (Res, 2009-01-01)” från Maldiverna som driver en souvenirbod. 

Seriositeten bland de lokala yrkesmännen målas inte alltid upp i positiva ordalag. 

 

                Jag trodde att bilen var full, men så stannar den och ytterligare en man kliver på. Han sätter sig i    

                framsätet, där det redan sitter två personer förutom chauffören. Bilen rullar vidare. Vid Playa Las  



 

 

                Fiedas står några män och väntar på folk att skjutsa ut till ön Cayo Levantado, där sanden är vitare än  

                potatismjöl och turisterna fler än Egyptens gräshoppor. Männens båtar guppar försiktigt i  

               vattenbrynet. Kvinnan vid min sida stiger av i Los Cacoos, en oansenlig by som sluttar ner mot havet.  

                Nu sjunger chauffören. Högt. Han trummar mot ratten och glömmer världen. 

                – Stanna! 

               Chauffören tvärbromsar. Han ber om ursäkt. Paret stiger av (Vagabond 2004-12-01). 

 

Chauffören målas upp som lättdistraherad och lite förvirrad. Smått oansvarig och allt annat 

än seriös. 

Det finns en mer negativ sida av öarnas invånare som målas upp. Påträngande försäljare är 

ett återkommande tema, och tiggande gatubarn nämns bland dessa. 

 

              – Mister, mister! Shoes! 

              En liten kille stoppar mig. 

              – No! 

              Jag visar mina sandaler, försöker få honom att förstå. Jag behöver ingen skoputs. Lillkillen vill inte         

              förstå. Han följer efter. Tittar ömsom vädjande, ömsom uppmanande på mig. 

              – Mister! Shoes! 

             Det händer hela tiden, på alla gator och torg i Santo Domingo, och det känns inte bra. Den här gången    

             stannar jag och gräver fram en svettig sedel ur fickan. Det var signalen. På några sekunder har jag fyra- 

             fem små skoputsare runt mig. En börjar försiktigt borsta på min sandal. Det kittlar och jag rycker undan     

             foten. 

             Känner mig hotad, vilket i sammanhanget så klart är en helt galen känsla (Vagabond 2004-12-01). 

 

De skoputsande barnen som beskrivs i stycket är förvisso ett extremt fall av påträngande 

människor från öarna, men budskapet är tydligt – det är besvärligt och stundtals även lite 

hotande. 

En annan konstruktion som är tydlig är när livsstilen målas upp – primitiv, gammeldags, 

traditionell och exotisk. 



 

 

 

5.4.4 De exotiska och primitiva invånarna 

En tendens som går att upptäcka i flera texter är invånarnas primitiva livsstil, exotisk och 

traditionsbunden. 

 

              Det är längs sådana här dammiga och dåligt underhållna vägar som det afrikanska livet utspelar sig i all    

              sin tydlighet och inför öppen ridå. På vardera dikesremsan pågår allt samtidigt. En kvinna i vacker grön    

              sari stöter rytmiskt maniok i en stor trämortel, små eldar brinner utanför de enkla skjulen och doften      

               av rök tränger sig in genom bilens trasiga sidorutor (Res 2007-08-20). 

 

Förutom nämnandet av bilen finns det ingenting som egentligen hade kunnat tidsmässigt 

placera beskrivningen. Ingenting antyder annat än att en ös människor, i det här fallet 

afrikaner från Zanzibar, lever i 2000-talet. Följaktligen är det lätt att tolka stycket som att 

normen på Zanzibar är att leva som de alltid har gjort, utan framsteg eller nymodigheter. 

Livsstilen får ett sken av primitivism och gammelmodighet, och på så sätt lever de 

annorlunda än vi västerlänningar – och det som är annorlunda är exotiskt och intressant, 

något uppseendeväckande som förtjänar extra uppmärksamhet. 

Ett par stycken ned i samma artikel beskriver skribenten fiskare. 

 

              Det är sen eftermiddag och tidvattnet har precis slagit om till ebb när jag följer med några fiskare med    

              spjut i händerna som börjar vada ut i vattnet i jakten efter bläckfisk. Det dröjer inte länge förrän en av  

              männen spetsar en grönskimrande bläckfisk som oförsiktigt kikat fram mellan några stora koraller (Res   

              2007-08-20). 

 

Återigen omnämns de mer primitiva aspekterna av det zanzibariska livet – fiskarna på ön 

begagnar sig av primitiva fiskeredskap, nämligen spjut. Detta är också en stor skillnad på oss 

svenskar, som har fiskespön och fiskebåtar. Något om fiskare med dylika redskap nämns 

överhuvudtaget inte – förutom en fiskare som har en ”pontonriggad träkanot” som 



 

 

skribenten får åka med i. Självklart helt annorlunda från våra metallskepp och därmed lite 

exotiskt – precis som scenen med fiskarna som skribenten betraktade. 

 

              På stentrappor utanför husen sitter unga män med muslimska kalotter. Kvinnor i tidlösa tyger lagar mat    

              i köken innanför gallerfönstren och barnen sparkar boll mot snidade trädörrar med mässingsbeslag och  

             citat ur koranen (Vagabond 2006-12-14). 

 

Skribenten bakom den här artikeln målar upp en scen när han åker taxi till ett hotell. Precis 

som i föregående artikels skribent gjorde har han tagit fasta på det avvikande, det exotiska 

som skiljer dem från oss västerlänningar. De har traditionsenliga kläder, sådana som kunnat 

dyka upp när som helst i den zanzibariska historien. Öns religiösa kopplingar omnämns också 

med citat ur Koranen på dörrarna och unga män med muslimska huvudbonader. Den synliga 

religiositeten är uppseendeväckande. 

 

              Genom ett fönster syns ett gäng ungdomar som sitter framför en enorm, av allt att döma sprillans ny    

              platt-tv, och tittar på nya Rambofilmen. Ingen av oss som är där har en lika modern hemma (Res, 2009- 

              06-05). 

 

I stycket har med ens den primitiva sidan av öns invånare försvunnit – här är det i stället 

högteknologi det handlar om, en stor och modern tv-apparat. Och det är något ovanligt, 

chockerande. Uppenbarligen har inte ens svenskarna som är där dylika lyxigheter hemma. 

Det kontrasterar skarpt mot den uppfattade primitivismen hos öinvånarna på de stora 

semesterorterna och därmed är det värt extra uppmärksamhet i texten. 

 

             Vår guide Parween är ett typiskt exempel på den lokala mischmaschen av kulturer. Hon är indisk katolik.  

             Hennes pojkvän är fransk kreol. Deras barn kommer att bli – typiska mauritier (Res 2006-11-01). 

 



 

 

Parween, skribentens guide, tycks utgöra ett levande exempel på Mauritius exotism och 

annorlunda livsstil från oss. På Mauritius målas mångkulturen upp som det normativa, men i 

våra ögon är det exotiskt. Skribenten begagnar sig av guiden som en symbol för mauritiernas 

avvikande kultur, deras exotism. 

Just det avvikande hos öarnas invånare, det exotiska – oftast genom traditionell, 

gammalmodig och primitiv livsstil – är ett genomgående tema i de undersökta texterna. Vi 

har också funnit att resemagasinen gärna beskriver öarnas människor som medlemmar av 

ett annat läger än turisterna 

 

 

5.4.5 Skapandet av olika läger 

Resemagasinen skriver ofta om turisterna som ”vi” och öarnas invånare som ”de”. Även när 

orden vi och de inte används görs en uppdelning mellan turister och öbefolkning. De får inte 

tillhöra samma grupp. 

             

              Ett myller av människor, både turister och zanzibarier, trängs längs den smala gångvägen i jakt på den    

              perfekta kvällstallriken (Vagabond 2006-12-01).  

  

Resemagasinet berättar om människor, men specificerar att det handlar om både turister 

och zanzibarier. Resemagasinen gör därmed klart att det anser att zanzibarier och turister är 

olika sorters människor. Ibland berättar magasinens utsända om sina svårigheter att förstå 

det andra lägret. 

 

              Killen med helikoptern talar mycket tyst. Man måste luta sig fram. Han drar lite säkerhetsgrejer. Varför    

              talar alla så tyst? Eller är det vi som pratar högt? Ibland känner man sig sådär lång och stor och bufflig  

              och blek och västerländsk och snabb och klumpig i mötet med mindre tystare och eftertänksammare  

              människor (Res 2006-11-01) 

 



 

 

Den utsända frågar sig varför alla talar så tyst. Han lägger till att det möjligtvis är vi, som är 

buffliga och västerländska, som talar högt. Han ställer inte sig själv mot den tysttalande 

mannen, utan ställer istället en skapad grupp (västerlänningar) mot en annan skapad grupp 

(öns människor). I sitt huvud har han skapat två läger, på samma sätt som utsände som talar 

om vi och dem, eller vid tilltal vi och ni, har skapat läger. 

 

               Hela terminologin måste bytas ut. Aha, en bakgata! Jaså inte, ni säger alltså boulevard. Titta en gränd!  

               Inte? Jag förstår, ni kallar det gata (Vagabond 2008:10). 

 

Det ges också råd om hur de båda lägren bör förhålla sig till varandra. Vagabond skriver att 

turister bör förstår att de inte ska umgås med maldivier. 

 

              Maldivierna umgås man inte med på samma sätt som svenskar har fått till vana att göra med    

              thailändare – man åker på sin höjd på en guidad tur till någon närliggande fiskeby för att leta  

              souvenirer. Det här bör man som turist vara införstådd med (Vagabond 2007:2). 

 

Också här finns en tydlig lägerbildning mellan turisterna och öarnas, i det här fallet 

Maldivernas, befolkning. Res ger råd om hur turistlägret ska göra för att träffa ölägret.  

 

             Du kan för all del lämna din hotellö för en utfärd till en ”local island” – som givetvis valt ut med omsorg    

             av regeringen – men väl där finns ingen bar där du kan svalka dig med en öl i solen, eftersom försäljning  

             och konsumtion av alkohol är förbjuden. Frågan är alltså om tillräckligt många av oss är beredda att resa  

             så långt som till romantikens förlovande land – och avstå från det där glaset i solnedgången (Res  

             2009:5). 

 

Lägerindelningen märks här på magasinets sätt att tala om ett ”oss”. Dessutom berättas det 

om detta oss karaktär. De som är tillhör oss bor på hotell och dricker öl. 



 

 

Resemagasinen ger en bild av öarnas invånare som opålitliga och tysta tjänstefolk. De 

poängterar också att öarnas invånare tillhör ett annat läger än turisterna. Dessutom verkar 

de föredra att betrakta öarnas människor på tryggt avstånd från dem. 

 

5.4.6 Ensidigt betraktande på avstånd 

Reportagen genomsyras av ögonblicksbilder av vad resemagasinens utsända ser när de 

betraktar öarna och de människor som bor där på ett tryggt avstånd. Men öarnas människor 

får inte tala i reportagen och redogöra för vad de ser när de betraktar sina öar eller 

resemagasinens utsända. Det handlar om ett betraktande som är ensidigt. 

               

              Tidvattnet är tydligt på östkusten och när det drar sig tillbaka är det poolen som gäller. Tidigt på   

              morgonen ser man fiskarbefolkningen dubbelvikta på den blottade havsbottnen, de plockar musslor  

              och snäckor. Fiskarna går ända ut till korallrevet och kastar sina nät. De syns bara som små svarta  

              minifigurer långt ute vid den skummande randen (Escape 360° 2009-10-05). 

 

Resemagasinet berättar hur lokala öbor, benämnda som ”fiskarebefolkningen”, ser ut på 

avstånd. Läsarna får reda på att de ser ut som små svarta minifigurer som är långt borta. 

Resemagasinets utsända markerar också ett avståndstagande till öarnas invånare, genom att 

peka ut hur han brukar vistas på en annan plats än dem. För honom är det poolen som gäller 

när tidvattnet drar sig tillbaka. För ”fiskarebefolkningen” är det plockning av musslor och 

snäckor på havsbottnen som gäller. Öarnas invånare kan betraktas ifrån olika platser på 

avstånd. Det kan handla om betraktande från en pool, en strand eller i skuggan av en palm. 

              

              Blyertsgrå kopior av höga kokosnötspalmer drar sina svala streck rakt igenom semesteridyllen. En   

              solsäng av flätat rep klyvs mitt itu av den smala stammen och genom de spretande bladen går en  

              kvinna i svepande kangatyg, balanserande en liten hink på huvudet. Efter henne två pojkar på cykel.  

              Efter dem en joggande turist. Sedan ingenting på flera minuter, åtminstone inte i just den här palmens  

              skugga. (Vagabond 2009:1). 

 



 

 

Någon som är utsänd av ett resemagasin sitter stilla under en palm och erbjuder läsarna sina 

ögonblicksbilder av en ö sedd från avstånd. Den utsända berättar om en kvinna som 

balanserar en hink på huvudet och om cyklande pojkar, men verkar inte vara intresserad av 

att lämna sin plats under palmen för att prata med någon av dem. Överlag verkar 

resemagasinen föredra att betrakta öarna på avstånd. 

               

               I supermarketen surrar flugorna tätt över styckarens huvud. Kvinnorna i papiljotter sitter på sina    

              plaststolar i skuggan längs huvudgatan och pratar med sina döttrar. Byns unga män kör fram och  

              tillbaka på sina trimmade mopeder i hopp om att fånga någon turist som vill ha skjuts. Jag söker skugga  

              under taket på restaurangen Chez Deneise (Vagabond 2004-12-01). 

 

Här redogör resemagasinet för hur unga män, kvinnor, döttrar och en styckare ser ut vid ett 

tillfälle. Men närmare bekantskap får läsarna inte stifta med dessa människor. 

Resemagasinets utsända skapar avstånd till dem genom att söka skugga på en restaurang. 

Resemagasinen beskriver ofta miljöer och människor på öarna utifrån vad de ser innanför 

bilrutorna under rundresor. 

 

              En rundresa på Mauritius landbygd är en brokig upplevelse. Saffransgula och hallonröda hus.    

              Handmålade väggskyltar som från innan neonet fanns. Splitternya vägar med bussar från femtiotalet.  

              Knallgröna sockerfält. Kolsvarta sockerfält. Människor i alla nyanser av brunt med kläder i regnbågens  

              färger (Res 2006-11-01). 

 

Inifrån en bil avlägger resemagasinets utsända sin syn på Mauritius människor. 

Mauritianerna är människor i alla nyanser av brunt med kläder i regnbågens färger. Eftersom 

betraktandet sker i skyddet från en bil finns det ingen möjlighet att låta mauritianerna titta 

tillbaka på resemagasinets utsända och ge sin syn på hans nyans, även om en sådan vilja 

hade funnits.  



 

 

Ibland komplimenteras det ensidiga betraktandet med ensidig resonering kring hur öarnas 

invånares liv i övrigt ser ut. 

               

                Jag tittar en extra gång på folk som bor på en sådan här plats. Måste alltid fundera en stund på hur det   

                kan vara; spela upp en liten film i huvudet. Jaha, nu åker de hem till sig, till något hus utan  

                fönsterrutor för att fönsterrutor inte behövs här och de steker upp några ägg eller nackar en höna, gör  

                en sallad med söta frukter och sitter och käkar på terrassen och papegojorna skriker i bakgrunden,  

                palmerna rasslar och det är naturljud och hav och vind hela tiden och solen går alltid ner sex och det  

                är ett helt annat liv (Res 2006-11-01). 

 

Resemagasinets utsända berättar hur han tittar en extra gång på en ös invånare och utrustar 

läsarna med sin egen hypotes om hur dessa människor lever. Han låter inte öns människor 

komma till tals i reportaget och själva berätta hur deras liv ser ut. Detta tillför ensidighet till 

reportaget. 

Resemagasinen verkar föredra att skriva om hur öarna ser ut när de betraktas från avstånd. 

De verkar också vara måna om att det de ser inte ska moderniseras eller utvecklas.  

5.5 Konstruktionen av ren primitivism 

Genom resemagasinen förmedlas ofta tankar om att öarna inte bör utvecklas eller 

moderniseras. De bör stanna kvar i ett tillstånd som är naturligt och primitivt. Res skriver: 

               

              Första gången jag besökte Mauritius för drygt tio år sedan fanns det bara en bar här, Banana Bar. Då   

              var det öppet tak, sandgolv och reggae som gällde. I dag finns minst ett tiotal barer till, den ena  

              glassigare än den andra. Årets nytillskott Ngone slår till och med ett par år gamla Buddha Bar i asiatisk  

              inredningsdekadens. Banana Bar finns kvar och är fortfarande ett populärt ställe att börja kvällen på,  

               men nu har baren - tyvärr - fått tak, golv och coverband (Res 2006-11-01). 

 



 

 

Det skrivs att baren tyvärr har fått tak och golv. Resemagasinet idealiserar den svunna tiden 

då baren inte hade dessa attribut. Utveckling, och synnerlighet utveckling som innefattar 

turism, ses som negativt. 

                

                 – Vi var först med att hyra ut rum i Las Galeras för 17 år sen, säger det kanadensiska paret som hyr ut   

                 två rum i sitt hus alldeles vid havet. Vi har följt utvecklingen här från första parkett. Las Galeras är på   

                 väg att bli en turistort. Sedan vi fick el för sex år sen har det öppnats några nya hotell. Dessutom har  

                 man byggt en all inclusive-anläggning utanför byn. Det kommer säkert fler. Ändå är Las Galeras    

                 betydligt mindre exploaterad än Las Terrenas på Samanahalvöns norra kust.  

                 – Las Terrenas fick sin el för tolv år sedan och nu går byn inte att känna igen. Låt oss hoppas att det                    

                inte går lika långt här (Vagabond 2004-12-01).  

 

Ett västerländskt par tillåts att oemotsagda kritisera införandet av elektricitet på delar av en 

ö. De talar om turism som en kraft som gör byar oigenkännliga . En negativ syn på turism och 

turister genomsyrar många reportage. Turister ska helst inte synas. 

 

 

              Lilla Port-Louis är en befriande oturistisk håla med mer karibisk karaktär än på sydkusten. De enda jag   

             möter i den gassande lunchtimmen är ett lokalt kreolskt tjejgäng på väg till ett dopp vid stranden  

             (Vagabond 2008:1). 

 

Vi har konstaterat att resemagasinen under den valda perioden framställde de valda tropiska 

öarna som overkliga paradis som inte bör utvecklas eller moderniseras. Öarnas invånare 

framställdes som opålitliga, barnsliga, roliga, exotiska, påträngande och primitiva. De 

framställdes också som medlemmar av ett annat läger, som ett ”de”, medan resemagasinens 

utsända, resemagasinens läsare och andra turister i framställningen bildade ett ”vi”.  

 

 



 

 

6. Slutsats och diskussion 

Detta är avsnittet där vi drar slutsatser av analysen av vårt empiriska material och resonerar 

kring vad dessa slutsatser kan betyda och innebära. Vi jämför också vår studies resultat med 

de studier och teorier som vi presenterade i teoriavsnittet. Kapitlet är utformat efter våra 

inledande frågeställningar. Vi börjar med att redogöra för vilka slutsatser vi dragit av svaren 

på vår första forskningsfråga (hur framställdes de tropiska öarnas natur och miljö i 

resemagasinen?), och fortsätter med de slutsatser vi dragit av svaren på vår andra 

forskningsfråga (hur framställdes de tropiska öarnas invånare i resemagasinen?). Slutligen 

ger vi förslag på vilken forskning vi anser bör ta vid där vår studie slutar. 

 

6.1 Slutsatser om framställningen av öarnas natur och miljö 

I teoriavsnittet redogjorde vi för Spurrs (1993) retoriska modeller för hur kolonialt tänkande 

döljs i texter. Spurr menar att texter tenderar att försköna och idealisera tredje världen. Vi 

har konstaterat att resemagasinen framställde öarna som paradis. Öarna presenterades som 

paradis redan i rubrikerna. Sedan målades de upp som paradis genom poetiska beskrivningar 

av natur, miljö och service. Det gjordes hänvisningar till det kristna bibliska paradiset Edens 

Lustgård, där det fanns en orm. Negativa aspekter och företeelser på öarna presenterades 

som paradisets orm. Öarna framställdes vidare som magiska, sagolika och drömlika. 

Resemagasinen beskrev öarna som drömmar som man kan kliva in i och som sagor som man 

kan leka i. Detta ser vi som ett tecken på försköning och idealisering skedde när 

resemagasinen skrev om de tropiska öarna.  

Öarna framställdes också som overkliga. Resemagasinens utsända skribenter skrev om hur 

de inte kunde tro att öarna var verkliga. Det skrevs om trickfilmning, om uppmjukad 

verklighetsuppfattning och om städer som såg ut att vara gjorda av leksaker. Att tillskriva 

öarna mått av overklighet tycker vi innebär att vända verkligheten ryggen. Spurr (1993) 

menar att västerländsk resejournalistik om tredje världen neutraliserar den störande sociala 

verkligheten. I reportagen om öarna anser vi att verkligheten blev mer än neutraliserad. Den 

blev borträngd, och ersätts av en alternativ verklighet. 

Vidare konstaterade vi att det i reportagen fanns uppfattningar om att öarna inte bör 

utvecklas. Turismen uppfattades som en negativ kraft som förstörde öarnas primitivism. I 



 

 

reportagen berättades det om hur synd det är att en bar har blivit försedd med golv och tak 

och om hur öarna förstördes av att få tillgång till elektricitet. Detta är jämförbart med 

Cliffords teori om att skribenter inte ser icke-västerländska kulturer som den blandning av 

tradition, kolonial historia och nuvarande situation som de verkligen är, utan har det 

primitiva som ideal (Clifford 1988:11-12). Detta kan också förklara varför öarnas invånare 

framställdes som primitiva. Vi har funnit att öarnas invånare framställdes som primitiva 

varelser som lever längst dammiga vägar. Människor från ön som har modern teknik i sina 

hem betraktades med förvåning av resemagasinens utsända. 

 

6.2 Slutsatser om framställningen av öarnas invånare 

I teoriavsnittet berättade vi om Edward Saids bok ”Orientalism”, där det konstateras att 

sättet på vilket olika skrifter framställde Orienten bidrog till att upprätthålla en avgränsning 

mellan européer och ”De Andra”. I analysen av vårt empiriska material noterade vi att 

resemagasinen gör en avgränsning mellan öarnas invånare och turister. Turisterna omnämns 

som ”vi” och öarnas invånare omnämns som ”de” eller ”ni”. Enligt Said tillskrevs icke-

européerna i skrifterna vissa egenskaper, medan européerna tillskrevs dessa egenskapers 

motsatser (Said 1978:112). Vi har konstaterat att öarnas invånare i de reportage som vi 

analyserat tillskrevs egenskapen ”opålitlig”. Vi har också konstaterat att européerna i 

reportagen inte vid något tillfälle blivit ifrågasätta. Vi kan således slå fast att européerna 

framställdes som motsatsen till opålitliga, det vill säga pålitliga. 

Vi berättade också om Bhattacharyya studie om hur Indiens invånare framställdes i en 

guidebok av Lonely Planet. Bhattacharyya (1997) konstaterade att indierna presenterades 

som antingen servicepersonal eller exotisk. Vi har konstaterat att de tropiska öarnas 

invånare oftast framställdes som servicepersonal i resemagasinens reportage. När invånare 

framställs som servicepersonal, menar Bhattacharyya (1997), är det enbart deras förmåga 

att stå till tjänst som blir omskriven. Deras liv i övrigt är inte av intresse. Vi har noterat att de 

invånare som presenterades som servicepersonal i reportagen tenderade att dyka upp 

snabbt i texten, utföra sina tjänster och sedan snabbt försvinna ur texten igen. Ingenting 

nämndes om dessa människors liv i övrigt. Bhattacharyya (1997) lade i sin studie också 

märke till att Indiens serverande invånare fördömdes när de misslyckades med att 



 

 

tillhandahålla servicen som resenären ville ha. Vi har konstaterat att resemagasinen 

påpekade när öarnas serverande invånare misslyckades med att tillhandahålla service. Då 

framställdes dessa människor som oengagerade och ignoranta. Liksom Bhattacharyya (1997) 

konstaterade att Indiens befolkning ofta framställdes som exotisk, konstaterade vi att öarnas 

människor ofta framställdes som exotisk. Vi konstaterade också att öarnas invånare 

framställdes som barnslig, rolig och stundtals påträngande. 

Elsrud (2004) har skrivit att Thailand framställs av Lonely Planet som en arena där resenärer 

kan få alla sina behov uppfyllda. Landet och dess invånare verkar vänta på att bli använda av 

besökarna (Elsrud 2004:149). Vi har funnit att de tropiska öarna framställdes som en arena 

för västerländsk tillfredsställelse i de reportage som vi analyserat.  

Spurr (1993) lade i sin studie märke till att västerländska skribenter tenderar att placeras sig 

så att de är avskilda från de miljöer och människor som de ska dokumentera. På så sätt kan 

tolkningen av det som händer ske helt enligt skribenternas egna värdegrunder (Spurr 

1993:15-16). Vi har konstaterat att resemagasinen ofta beskrev öarnas invånare från ett 

avstånd. Enligt Spurr (1993) betraktar de västerländska skribenternas övervakande blickar 

det dokumenterade, men det dokumenterade tillåts inte se tillbaka (Spurr 1993:15-16). Vi 

har i vårt material inte funnit några exempel när invånare på öarna tillåts se tillbaka på 

resemagasinens utsända och ge sin syn på dem. 

 

6.3 Diskussion 

Det finns illa klingande ironi i det faktum att några av världens fattigaste nationer 

presenteras som ideal. Vi ser en fara i att framställa nationer präglade av fattigdom och 

sociala problem som paradisen på jorden. Det är möjligt att journalistiken fungerar som 

många människors enda kontakt med tropiska öar. Om resemagasinens bild av öarna 

accepteras som sanning av dessa människor kan detta leda till spridning av en snedvriden 

och begränsad uppfattning om världen.  

Tendensen att framställa människor från olika nationer som fundamentalt olika – så olika 

varandra att de verkar tillhöra olika läger – kan om läsarna accepterar indelningen påverka 

läsarnas människosyn negativt. På samma sätt kan framställningen av öarnas lokalbefolkning 

som turisternas tjänstefolk påverka läsarnas människosyn negativt om dessa accepterar 



 

 

framställningen. Den människosyn som kolonisatörerna hade, där européer sågs som mer 

utvecklade än andra människor och därför som naturliga härskare, verkar leva vidare i 

moderna texter som till exempel de reportage som vi har analyserat. Förr användes denna 

människosyn som ett argument till varför européer hade rätt att förslava andra människor 

och kräva kontroll över platserna som andra människor levde på. Den legitimerade den 

europeiska kolonialismen. Europa har nu förlorat eller avsagt sig den formella makten över 

de flesta av sina kolonier. Kolonialismen kan sägas vara över. Så varför har den koloniala 

människosynen överlevt? Varför behöver Europa den fortfarande? Finns det någonting som 

Europa utsätter de före detta kolonierna för som behöver legitimeras? Möjligtvis 

européernas vana att tillbringa sina semestrar i de fattiga före detta kolonierna. Kanske är 

det inte möjligt att njuta av strawberry daiquiris i världens fattigaste nationer utan att 

legitimera njutningen. Dagens semestrande européer behöver kanske, för att kunna ligga i 

solstolarna med gott samvete, tänka att öarna eller länderna som de semestrar i behöver 

Europa, behöver europeiska herrar att passa upp på och europeisk dricks i fickorna. 

Ensidigheten anser vi vara ett tråkigt och begränsande inslag i den journalistik som 

resemagasinen bedriver. Genom att låta det betraktade se tillbaka hade de utsända 

journalisterna kunnat skapa intressanta och jämlika möten som resemagasinen läsare 

kunnat ta del av. Journalister och läsare hade kunnat använda resandet och 

resejournalistiken som en möjlighet att dra lärdom av hur människor i andra nationer tänker. 

Vi har funderat kring om det finns något annat sätt att bedriva resejournalisk än att följa 

försköningens, idealiserandets, andrandets och ensidighetens vägar. Reportageboken 

”Välkommen till Paradiset” av Jenny Dielemans är ett försök att driva en mer 

problematiserande resejournalistik. Boken innehåller bland annat ett reportage om 

Dominikanska republiken, där dominikaner som arbetar med turism får ge sin syn på 

turisterna och på sitt eget arbete. 

I övrigt anser vi att det finns kunskapsluckor inom journaliskforskningen gällande 

resejournalistik i allmänhet och resejournalistik om tropiska öar i synnerlighet. Vi har funnit 

få studier om resejournalistik och inga studier om resejournalistik om tropiska öar. Att en 

gren inom journalistiken inte undersöks och får verka fritt utanför vetenskapens ögon ser vi 

negativt på. Vi tror att resejournalister, läsare och de människor som är föremål för 

resejournalistiken (lokalinvånare på resmål) alla skulle gynnas av att studier om 



 

 

resejournalistiken genomförs. De behöver alla bli medvetna om vilken bild och vilken sorts 

kunskap som resejournalistiken skapar och sprider om platser och nationer. I en värld som 

blir allt mer globaliserad och där kontakten mellan nationerna blir allt tätare är det viktigt att 

kartlägga hur de olika nationerna ser på varandra. Om det skulle visa sig att den bild av en 

nation som sprids i svensk media skiljer sig betydligt från bilden som sprids inom den 

berörda nationen kan detta leda till oförståelse, samarbetssvårigheter och konflikter när 

nationernas invånare ska interagera med varandra.  

De återkommande teman som vi funnit i resemagasinens reportage om tropiska öar kan inte 

generaliseras till att omfatta andra nationer eller resemedier än de undersökta. Detta är en 

begränsad studie vars syfte enbart har varit att undersöka hur ett antal tropiska öar 

framställdes i ett antal svenska resemagasin under en bestämd tidsperiod. Däremot hoppas 

vi att andra studenter eller forskare som ska undersöka hur nationer framställs i 

journalistiken kommer att betrakta vår studie som intressant jämförelsematerial. 

Studiens tillförlitlighet kan skadas av det faktum att vi, liksom alla människor, är präglade av 

våra egna kulturer och våra egna världsbilder. Det är möjligt att vissa sätt att skriva om de 

tropiska öarna bygger på värderingar som är så djupt inrotande oss att vi inte ser dem som 

värderingar, utan som fakta. Det kan därför finnas framställningar av de tropiska öarna som 

har undansluppit våra undersökande ögon. 

 

6.4 Förslag till vidare forskning 

Vi anser att fler studier av hur olika nationer framställs i resejournalistik bör utföras. Det bör 

kartläggas vilka omvärldsbilder och vilken kunskap om omvärlden som sprids i denna 

journalistiska genre. Det bör undersökas vilken kunskap som svenska resemedier erbjuder 

om andra nationer, men också vilken kunskap som andra nationer erbjuder om Sverige. 

Ett intressant komplement till vår undersökning vore en studie om hur Sverige framställs i 

mauritiansk, maldivisk, dominikansk, seychellisk, haitisk, zanzibarisk, guadelopisk och arubisk 

resejournalistik. Om resejournalistiken på dessa tropiska öar är begränsad eller icke-

existerande bör det istället undersökas hur Sverige framställs i den allmänna journalistiken 

på öarna. 
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