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Abstract 

Presentations of Oriental people as subordinated the West and their ideals was one way for 

Europeans to expand and keep control over their colonies in Africa during the nineteenth- and 

twentieth centuries. France and Great Britain controlled their colonies in different ways which 

has led to diverse legacies. Today, tourism is a source of revenue for former colonies, such as 

Tunisia and Kenya, and tourism also helps to spread knowledge and images of distant 

countries. A guidebook is one way that knowledge of other countries and people are spread to 

travelers. During history, images of distant people were based on a colonial discourse in 

which the west was seen as superior; but is that still the case? The purpose of this paper was 

to analyze how Tunisia and Kenya are presented in the Lonely Planet guide to Tunisia and the 

Lonely Planet guide to Kenya to investigate if they are constructed through a colonial 

discourse, and to see if there are any dissimilarities on how they are presented. With a 

postcolonial theory and critical discourse analysis and with a colonial discourse as 

framework, the guidebooks were examined to see how people and culture were presented. The 

research showed that Lonely Planet guidebooks use a colonial discourse in the presentation of 

Tunisia and Kenya where distinctions are made between the inhabitants and the western 

world. The Orient was subordinated the superior Occident which reinforces the notion of 

others as being different and less than the west. Diversities between how Tunisia and Kenya 

were drawn in the guidebooks were found. The colonial heritage was more present in Tunisia 

than in Kenya, while in Kenya the people were presented as more brutal than in Tunisia. 

Reasons for that could be many, but the critical issue is why the western world still constructs 

other people as subordinate and different. 
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1.1 Inledning 

Kolonisering var ett sätt för europeiska stater att dominera och utöva makt över länder i 

avlägsna regioner. I de europeiska ländernas strävan efter livsutrymme, arbetskraft och 

rikedom började de i slutet av 1800-talet att dela upp den afrikanska kontinenten mellan sig, 

vilket fått benämningen ”kapplöpningen om Afrika”. Frankrike och Storbritannien var två 

delaktiga och drivande länder i denna process och hade flera kolonier vardera i Afrika. 

Frankrike och Storbritannien hade olika ideologier och tillvägagångssätt i styrandet över sina 

kolonier och behandlade befolkningen på skilda vis, vilket bidrog till att utvecklingen i deras 

kolonier skilde sig åt (Potter m.fl. 2008 s.61f, 68f, Young 2001 s.19, 30f). Avkolonisering av 

länderna började på mitten av 1900-talet och var en utdragen process. Eftersom britterna och 

fransmännen hade haft olika taktiker för koloniseringen och styret över länderna skedde även 

avkoloniseringen på skilda vis och för de franska kolonierna blev det en mer våldsam och 

blodig historia. Frankrike och Storbritannien lämnade därmed länder efter sig i Afrika som 

vittnade om spår av koloniseringen på olika sätt (Potter m.fl. 2008 s.71). 

Idag har de numera självständiga länderna byggt upp egna ekonomier, där turism är en 

ökande inkomstkälla för många av de forna koloniserade länderna i Afrika, däribland 

Tunisien och Kenya som är forna kolonier till Frankrike respektive Storbritannien (Hall och 

Tucker 2004 s.2; Potter m.fl. 2008 s.62). Turism bidrar inte bara till rena ekonomiska värden 

utan kan även ses som en positiv kraft för att främja kunskap om andra platser och 

levnadssätt. Dock finns det även en annan sida av myntet, en sida som producerar falsk och 

snedvriden information om platser och människor och bidrar till att skapa varaktiga 

stereotyper (Potter m.fl. 2008 s.173f). Att framställa och sprida information om andra 

människor och andra kulturer är inget nytt utan har pågått genom historien. Framställningen 

av länder, människor och kulturer långt bort var något som Edward Said analyserade och 

skrev om i boken ”Orientalism” (1978) som handlar om hur människor i väst genom historien 

har framställt främmande platser, människor och kulturer som exotiska. Boken visade på hur 

antagandet som öst, Orienten, var en konstruktion av väst, Occidenten, genom att öst 

definierats i motsatts till vad som ansågs västerländskt. Denna koloniala diskurs om att 

Orienten definierats i motsats till Occidenten och var dess underordnade, ”den andre”, är en 

del av postkolonial teori (Knox och Pinch 2010 s.43f). Saids kritik gentemot hur västerlandet 

framställt Orienten och ”den andre” har väckt frågor om huruvida det är möjligt att 

representera andra länder, andra kulturer och andra människor. Denna fråga om representation 
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och framställning är aktuell även idag, en kolonial diskurs där väst är överlägsen ”den andre” 

och fortfarande framställer andra människor och kulturer på ett sätt som understryker dess 

egen överlägsenhet och dominans finns kvar än idag i relationen mellan västerlänningar och 

inhemsk befolkning i andra länder (Barnett 2006 s.153).  

En industri som producerar bilder och föreställningar om avlägsna länder är turismindustrin. 

Resenärer som färdas till ett annat land använder sig ofta av en guidebok som vägledning för 

att lära sig och få information om vad de kan förvänta sig att se och göra i landet de ämnar 

besöka. En guidebok blir en länk mellan turisten och den lokala befolkningen som även visar 

på en relation dem emellan (Bhattacharyya 1997 s.374). Reseböckers innehåll har genom åren 

bidragit till skapandet av öst och väst. Motsatsställningen mellan öst och väst är en del av en 

kolonial diskurs som uppkom efter att Said bland annat analyserat gamla resedokument om 

hur väst framställt öst (Loomba 2005 s.60). En västerländsk diskurs om dominans över ”den 

andre” finns kvar och är tillgänglig för resenärer och läsare än idag i Lonely Planets guidebok 

om Indien (Bhattacharyya 1997 s.375). Då kolonialtiden såg olika ut för länderna i Afrika 

beroende på hur stort inflytande européerna hade blir det intressant att se om en kolonial 

diskurs som tyder på västerländsk dominans fortfarande finns kvar i guideböcker om vissa 

afrikanska länder. Därav kommer en undersökning att genomföras för att ta reda på om en 

kolonial diskurs existerar i guideböcker av idag samt om det finns någon skillnad mellan hur 

olika länder framställs beroende på vilket land som var den koloniserade statens överhuvud.  

Syftet med den här uppsatsen är därmed att undersöka hur Tunisien respektive Kenya 

presenteras i Lonely Planets guidebok om Tunisien och Lonely Planets guidebok om Kenya 

för att se om det går att skönja en kolonial diskurs i böckerna samt om de två länderna, med 

sina skilda koloniala bakgrunder, framställs på olika sätt i Lonely Planets guideböcker. 

Utifrån en postkolonial teori och en kolonial diskurs ska de två guideböckerna analyseras med 

hjälp av en diskursanalys för att besvara följande frågor: 

 Hur framställs landet och dess befolkning i Lonely Planets guidebok om Tunisien 

respektive Lonely Planets guidebok om Kenya? 

 

 Går det att finna att Lonely Planets guidebok om Tunisien respektive Lonely Planets 

guidebok om Kenya innehåller en kolonial diskurs, i så fall på vilket sätt? 

 

 Vad finns det för skillnader och likheter mellan hur Tunisien och Kenya framställs i 

Lonely Planets guideböcker utifrån en kolonial diskurs? 
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2.1 Diskursanalys som metod  

För den här uppsatsen har en diskursanalys använts för att belysa det vetenskapliga problemet 

och för att komma fram till svaren på problemformuleringen. Det diskursanalytiska 

angreppssättet bygger på strukturalistisk och poststrukturalistisk språkfilosofi som menar att 

vi får tillgång till världen genom språket. Diskurs kan ses som ett sätt att tala om och förstå 

världen. Det finns många olika antaganden om vad diskurser är och hur något analyseras med 

hjälp av diskurs. Olika ämnesföreträdare menar olika saker med diskursanalys och det kan ses 

som ett problem. Diskursanalys är inte en enda ansats, utan flera tvärvetenskapliga och 

multidisciplinära ansatser som kan användas på olika sociala områden och i många olika typer 

av undersökningar (Winther Jørgensen och Phillips 2000 s.7, 15; Bergström och Boréus 2005 

s.307). I den här uppsatsen utgicks det från en kolonial diskurs som bland annat handlar om 

västerlandets dominans över andra områden, i den här uppsatsen Tunisien och Kenya, för att 

se om den diskursen återfinns i Lonely Planets guideböcker. 

Den kritiska diskursanalysen, som är den diskursanalytiska metod som använts i den här 

undersökningen, har anknytning till den samhällskritiska vetenskapstraditionen (Bergström 

och Boréus 2005 s.321). Den kritiska diskursanalysen lägger vikt vid att språket och 

diskursen inte bara är ett medel för att förstå verkligheten utan även bidrar till att konstruera 

och producera denna (Winther Jørgensen och Phillips 2000 s.13, Bryman 2011 s.474). 

Texterna och bilderna i Lonely Planets guidebok om Tunisien och Lonely Planets guidebok 

om Kenya skapar och producerar den verklighet de beskriver och har här använts för att 

analysera hur kulturen och befolkningen i dessa länder framställs. Diskursanalysen har vidare 

till uppgift att undersöka de särskilda sociala och historiska förhållandena som genererar olika 

representationer (Loomba 2005 s.107).  Diskurser bidrar genom detta inte enbart till att 

konstruera sociala identiteter och relationer, utan även kunskaps- och betydelsesystem, vilket 

är det som undersökts i den här uppsatsen då det är konstruktionen och framställningen av 

människor och deras kultur som analyserats (Winther Jørgensen och Phillips 2000 s.73).  

Diskurs begränsas inte bara till talspråk och skriftspråk utan innefattas även till bilder. 

Eftersom en textanalys då inte var tillräcklig som analysmetod för diskursanalysen, behövdes 

det istället ett perspektiv där en kombination av textanalys och social analys kunde göras. Den 

kritiska diskursanalysen gjorde det möjligt att analysera text och bild samtidigt i analysen av 

Lonely Planets guideböcker. Analyser av texter som innehåller bilder ska ta hänsyn till bilders 

särskilda egenskaper och relationen mellan språk och bild (Winther Jørgensen och Phillips 

2000 s.25, 67, 72). I en diskursanalys är forskaren intresserad av att avslöja självklarheterna i 
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materialet som undersöks. Det är representationerna som ska vara studieobjekten, inte vad 

som möjligtvis ligger bakom dem (Börjesson och Palmblad 2007 s.11). I analysen av Lonely 

Planets guideböcker skapade texten landet, människorna och kulturen, alltså den verklighet 

som böckerna beskriver. Dessa texter och bilder var därmed studieobjekten som låg till grund 

för diskursanalysen i den här uppsatsen.  

Studien utgick från en deduktiv ansats där det utifrån en postkolonial teori arbetades fram, 

deducerades, en problemformulering som mynnade ut i syfte och frågeställningar som sedan 

användes till den empiriska undersökningen. Målet med den empiriska undersökningen var att 

se om den teoretiska utgångspunkten, i form av postkolonial teori och kolonial diskurs 

återfanns i Lonely Planets guideböcker om Tunisien och Kenya. Det gjordes genom att de 

båda guideböckerna undersöktes för att se om en postkolonial teori och kolonial diskurs 

återfanns för att slutligen se om de båda guideböckerna skilde sig åt (Grønmo 2006 s.44f; 

Bryman 2011 s.26). Syftet och frågeställningarna var från början löst utformade och arbetades 

fram och formulerades om under studiens gång, allteftersom material samlades in och 

analysen genomfördes, vilket är vanligt då en kvalitativ undersökning genomförs. Uppsatsens 

kvalitativa ansats visas även då en kvalitativ innehållsanalys av olika texter ofta är en viktig 

del av metoden i samband med en diskursanalys. Genom ett systematiskt och ingående 

studerande av innehållet i Lonely Planets texter söktes med hjälp av diskursanalysen visa på 

hur texten är strukturerad i olika större tankemönster. Vidare arbetades med texterna och 

bilderna i Lonely Planets guideböcker så att textcitat på ett systematiskt vis kunde lyftas fram 

för att få en inblick i de olika ståndpunkterna, värderingarna och attityderna som framkom i 

det undersökta materialet som visade på en kolonial diskurs (Grønmo 2006 s.78, 132).  

Inom en diskursanalys är teori och metod sammanlänkade därav är diskursanalyser inte bara 

metoder för analys av material utan även en teoretisk och metodisk helhet. Samtidigt går det 

att använda diskursanalysen som metod i empiriska undersökningar då diskursanalys både 

kan innefatta samhällsteori och metod (Winther Jørgensen och Phillips 2000 s.10, Bergström 

och Boréus 2005  s.326,329). Generellt sätt är dock inte diskursanalys en metod som kan 

användas istället för teori. Forskaren måste göra något med sitt studieobjekt, forskaren måste 

ge perspektiv på studieobjektet och sätta in det i ett sammanhang (Börjesson 2003 s.25). I den 

här uppsatsen var det, som tidigare nämnts, den kritiska diskursanalysen så som den används 

inom samhällsvetenskaper, som var den metod som använts i undersökningen. Den 

vetenskapligt drivande teorin i den här uppsatsen var postkolonialism och kolonial diskurs, 

där den postkoloniala teorin användes för att kritiskt granska hur framställningen av andra 
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länder, människor och kulturer i Lonely Planets guideböcker ser ut. Detta för att se om det 

fanns spår av en kolonial diskurs som bygger på en västerländsk dominans över andra 

människor och en dikotomi mellan öst och väst som handlar om maktförhållanden. 

Användandet av teoretiskt drivna teman i diskursanalysen var viktigt för att ge tyngd och 

intresse åt analysen (Börjesson och Palmblad 2007 s.18).  

Den kritiska diskursanalysen lägger vikt vid den roll som språket har som en form av 

maktresurs som är kopplad till ideologi och sociokulturell förändring (Bryman 2011 s.483f). 

Diskursiva praktiker bidrar till att skapa och reproducera ojämlika maktförhållanden mellan 

bland annat sociala grupper, mellan etniska minoriteter och majoriteter då språket inte bara är 

speglingar av verkligheten utav även hjälper till att forma verkligheten. Verkligheten som vi 

ser den konstrueras nämligen genom språket, den produceras genom att namnge saker och 

företeelser (Winther Jørgensen och Phillips 2000 s.15,69; Bergström och Boréus 2005 s.305; 

Börjesson och Palmblad 2007 s.10). En diskursanalys kan då vara till hjälp för att förstå hur 

makt verkar genom språk och litteratur då språket, i form av text och bild skapar och 

konstituerar verkligheten (Loomba 2005 s.62, Börjesson och Palmblad 2007 s.10). Denna 

verklighet som språket producerar och skapar i Lonely Planets guidebok om Tunisien och 

Lonely Planets guidebok om Kenya är det som är utgångspunkten och det som har undersökts 

i den här uppsatsen. Därmed användes den kritiska diskursanalysen för att analysera om 

språket används för att utöva makt över befolkningen i länderna och deras kulturer i Lonely 

Planets guideböcker genom att se om det fanns en kolonial diskurs. Den kritiska 

diskursanalysen användes således i den här uppsatsen för att finna de dolda maktstrukturerna i 

materialet som analyserades. En kolonial diskurs användes för att se om Lonely Planets 

guideböcker om Tunisien och Kenya skapar och upprätthåller ojämlika maktförhållanden i 

böckernas representationer, då diskurser bidrar till att skapa och upprätthålla rådande 

maktstrukturer i samhället (Bergström och Boréus 2005  s.321).  

I undersökningens början sattes diskursordningen för att skapa ramarna för analysen. 

Diskursordningen kan beteckna de olika diskurser som delvis täcker samma terräng, som 

diskurserna kämpar om att ge innehåll åt var och en på sitt sätt (Winther Jørgensen och 

Phillips (2000) s.134). I den här uppsatsen var det en kolonial diskurs som satte ramverket för 

att analysera och dra slutsatser om Lonely Planets guideböcker om Tunisien och Kenya. Ofta 

utgås det från distinktioner mellan ”vi” och ”de” för att visa på hur identiteter skapas, vilket 

utgicks ifrån i den här uppsatsen då förhållandet mellan väst och öst undersöktes (Bergström 

och Boréus 2005 s.327f). När diskurser studeras innebär det att fundera över det som sägs, hur 
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det sägs, av vem det sägs, men även hur det annars skulle kunna ha sagts (Börjesson 2003 

s.21). Efter att diskursordningen och den teoretiska utgångspunkten var satt påbörjades 

analysen genom att läsa igenom Lonely Planets guidebok om Tunisien och sedan Lonely 

Planets guidebok om Kenya för att ta ut ord som frekvent användes i beskrivningarna av 

landet, dess befolkning och kultur. Även ord som var avvikande och utstickande i 

beskrivningar av det samma togs ut. Orden sammanställdes sedan i ett dokument för att kunna 

återgås till
1
. De ord som ansågs vara mest förekommande och utstickande i beskrivningar av 

landet, befolkningen och kulturen återvändes till för att analysera i vilket sammanhang de 

förekom för att se om det gick att skönja en kolonial diskurs som tyder på en västerländsk 

dominans över Tunisien och Kenya. Vidare undersöktes och analyserades hur tunisierna och 

kenyanerna framställdes i förhållande till resenärer i böckerna för att se vilket 

maktförhållande det fanns mellan dessa två grupper. Vikt lades även vid hur landet 

framställdes, då det inte alltid var människor specifikt som beskrevs, utan landet som helhet, 

vilket då även refererade till dess befolkning och kultur. Utifrån en kolonial diskurs letade jag 

även efter om det förekom en västerländsk dominans över befolkningarna i böckerna, hur det 

koloniala arvet lyftes fram, vad det användes för ord för att presentera befolkningen, kulturen 

och landet för att se om de framställdes i nedvärderande termer. Jag kollade även på allmänt 

förekommande maktförhållanden mellan den västerländska och den icke-västerländska 

kulturen i Lonely Planets guideböcker om Tunisien och Kenya. 

 

2.2 Material och urval 

Många använder sig utav Lonely Planets guideböcker innan och under sin resa för att få 

information om resmålet och därför föll valet på att använda Lonely Planets guidebok om 

Tunisien och Lonely Planets guidebok om Kenya som det empiriska materialet i 

undersökningen (Elsrud 2004 s.147). De båda guideböckerna gör anspråk på att delge riktiga 

och faktarelaterade beskrivningar av länderna och passade då väl som analysmaterial eftersom 

det inom en diskursanalys är viktigt att det empiriska materialet utger sig för att säga något 

om verkligheten. Vidare lämpade de sig väl som utgångspunkt i den här uppsatsen då de var 

naturligt förekommande och inte producerade av författaren till den här undersökningen 

(Börjesson och Palmblad 2007 s.17; Tunisien 2010; Kenya 2009, omslagens baksidor).   

För att ge undersökningen trovärdighet, så kallad reliabilitet var det viktigt att vara noggrann i 

undersökningens alla led och visa på hur undersökningen har gått till. Undersökningens 

                                                           
1
 Se bilaga 1 och 2 
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genomförande, byggde på de krav som ställs inom den samhällsvetenskapliga traditionen och 

de etablerade tillvägagångssätt som finns inom en diskursanalytisk metod, vilket var viktigt 

för uppsatsens trovärdighet (Grønmo 2006 s.222, Bergström och Boréus 2005  s.35, 

Börjesson och Palmblad 2007 s.17).  

Datamaterialet som användes i studien ansågs vara av hög kvalité, samt lämpligt och passande 

för syftet och problemfrågeställningarna, då det var giltigt i förhållande till de 

problemställningar som skulle belysas, vilket bidrog till undersökningens validitet (Grønmo 

2006 s.217, 230). Vidare gav undersökningen svar på det syfte och de frågeställningar som 

ställdes i inledningen vilket även det ger validitet år uppsatsen (Bergström och Boréus 2005  

s.34). En diskursanalys kan ses som valid om de analytiska påståendena ger diskursen en form 

av sammanhang, vilket skedde då det i analysen visades på att det fanns en kolonial diskurs i 

Lonely Planets guideböcker genom att exemplifiera det med citat och knyta ihop det med en 

postkolonial teori (Winther Jørgensen och Phillips 2000 s.123).  

Det var även viktigt att vara källkritisk för att valet av korrekta källor skulle bli så bra som 

möjligt och där användes kriterier som tillgänglighet, relevans, autenticitet och trovärdighet i 

bedömandet om en källa skulle användas (Grønmo 2006 s.125ff). Då uppsatsen är teoretiskt 

driven var det viktigt att materialet som låg till grund för teoriavhandlingen kom från pålitliga 

källor för att uppsatsens trovärdighet ska vara hög. I uppsatsens inledningsförfarande gick jag 

igenom kurslitteratur och annan facklitteratur samt vetenskapliga artiklar som var skrivna av 

forskare och andra erkända författare för att skapa mig en bild om postkolonial teori. Då jag 

ansåg att jag behövde mer information om teorin och analysmetoden utökades inläsningen om 

postkolonial teori och diskursanalys utan problem då litteraturen jag ville komma åt fanns 

tillgänglig. Litteraturen som användes ansågs trovärdig då flera författare beskrev 

postkolonial teori och diskursanalys på liknande vis. 

Inom en kvalitativ undersökningsansats som den här uppsatsen är kan det vara svårt, om inte 

till och med omöjligt att göra generaliseringar bortom den undersökta populationen, i det här 

fallet Lonely Planets guidebok om Tunisien och Lonely Planets guidebok om Kenya. Då det 

specifikt undersöktes hur befolkningen framställs i Lonely Planets guideböcker om Tunisien 

och Kenya gick det inte att generalisera resultaten till att gälla även för hur befolkningar 

framställs i andra Lonely Planet guideböcker. Dock skulle en form av teoretisk generalisering 

kunna göras, då det är ett sätt att generalisera inom kvalitativa studier (Bryman 2011 s.369; 

Grønmo 2006 s.90). Då delar av syftet var att undersöka om det fanns en kolonial diskurs i 
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Lonely Planets guideböcker om Kenya och Tunisien och resultatet visade att så var fallet går 

det att göra vissa slutsatser att det även skulle kunna gälla för andra guideböcker utgivna av 

Lonely Planet. Det som styrker den generaliseringen är att Bhattacharyya (1997) i sin 

undersökning av Lonely Planets guidebok om Indien kom fram till att det fanns en diskurs 

som tyder på västerländskdominans även i den guideboken (Bhattacharyya 1997 s.387). 

För uppsatsens fortsatta läsning är det betydande att klargöra för vissa avgränsningar och 

annat som bör uppmärksammas. Syftet med den här studien var att undersöka hur människor 

och kulturer framställs i Lonely Planets guideböcker, således valdes beskrivningar och bilder 

av enbart djur- och naturliv bort i analysen. Exempel på delar som då inte kom med i analysen 

var avsnitt som berörde miljön i de båda böckerna, samt avsnitt som berörde djurlivet i 

Lonely Planets guidebok om Kenya. De avsnitten ansågs inte relatera till framställningen av 

människor och deras kultur på ett relevant sätt. 

I avsnitten ”Diskursanalys av Lonely Planets guidebok om Tunisien” respektive 

”Diskursanalysen av Lonely Planets guidebok om Kenya” förekommer citat från de 

respektive Lonely Planet böckerna. Då var och ett av citaten antingen kommer från Lonely 

Planets guidebok om Kenya, som är redigerad av Matthew Firestone (2009), eller Lonely 

Planets guidebok om Tunisien som är redigerad av Donna Wheeler (2010) gjordes ett aktivt 

val att referera till bokens titel som således är ”Kenya (2009)” respektive ”Tunisien (2010)” 

istället för redigerarens namn, för att det lättare skulle gå att se vilket land som beskrevs. 

Vidare ska tilläggas att då Lonely Planets guidebok om Tunisien och Lonely Planets guidebok 

om Kenya är skrivna på engelska gjordes valet att översätta nyckelorden som framkom i 

analysen samt även de citat som lyftes fram för att belysa en kolonial diskurs. Slutligen 

gjordes ett antagande att även om böckerna är skrivna av olika författare utges de av samma 

förlag och sågs därmed som likvärdiga i den analytiska jämförelsen.  

 

3.1 Kolonialism 

Kolonialism syftar på den exploatering av länder som skedde såväl ekonomiskt som politiskt 

över andra länder och deras befolkningar, men det innebar även en kulturell exploatering 

(Ashcroft 2000 s.45). Kolonisering har skett under olika faser genom historien. I mitten av 

1800-talet började Europa och västvärlden att kolonisera Afrika. Frankrike och Storbritannien 

var de mest framstående kolonialmakterna under 1800-talet. Kolonialism var ett 

internationellt fenomen och de olika kolonialmakterna använde sig utav nationella identiteter 



11 
 

och ideologier när de utövade makt över kolonierna, vilket resulterat i att bland annat de 

ekonomiska och politiska systemen i de forna koloniserade länderna ser annorlunda ut än idag 

(Young 2001 s.31; Potter m.fl. 2008 s.56).  

Den franska idén om kolonialisering byggde på tankar om assimilering, vilket för britterna 

inte var fallet. Fransmännen såg sina kolonier som en del av Frankrike och de använde sig av 

ett rationellt system för sina kolonier som baserades på en assimilationsdoktrin där kolonierna 

integrerades med Frankrike och den franska kulturen. Assimilationsdoktrinen var den mest 

radikala av alla koloniala ideologier, då den ansåg att det fanns fundamentala likheter mellan 

människor vilket gjorde att all befolkning i de koloniserade länderna skulle assimileras in i 

Frankrike och det franska sättet att leva och bli en del av det franska samhället. Fransmännen 

etablerade en centraliserad, byråkratisk och hierarkisk makt och visade lite respekt och 

sympati för kulturer, språk och institutioner hos de koloniserade människorna, då de försökte 

få dem att bli en förlängd arm till Frankrike (Potter m.fl. 2008 s.68, Young 2001 s.31f). Det 

brittiska systemet och dess ideologi handlade mer om att kolonisatörerna inte blanda sig med 

urinvånarna på samma sätt, så det uppstod mer avskildhet mellan kolonisatörerna och de 

koloniserade, vilket visar på ett antagande om att urinvånarna inte ansågs kunna komma upp 

till samma nivå som britterna själva (Young 2001 s.33). Britterna försökte mer att införa en 

form av decentraliserat styre och behålla traditionella institutioner och afrikanska ledare så 

långt som möjligt. Britterna försökte inte att göra om den koloniserande befolkning till att bli 

precis som britterna, utan de försökte istället att omforma dem till att inneha brittiska 

karaktärsdrag (Potter m.fl. 2008 s.68).  

Avkoloniseringen av länderna i Afrika började i mitten på 1900-talet. Britterna såg det som 

relativt enkelt att dra sig tillbaka från kolonierna tack vare det decentraliserade och inte så 

formella administrativa systemet, även om det emellanåt gick våldsamt till. För Frankrike var 

det en mer komplex och blodig historia där koloniala bosättare motsatte sig att bli övergivna 

och ville inte återvända till moderlandet Frankrike, vilket resulterade i en brutalare 

avkolonisering (Potter m.fl. 2008 s.71f).     

Kolonial underkastelse på kolonierna var inbäddat i de kulturella systemen, i identifiering och 

representation. Det betyder att det formella slutet av Europas kolonialisering inte 

nödvändigtvis innebar slutet på koloniala former av makt. Kolonialismen bidrog till att 

kontakten mellan européer och icke-européer även utökades på ett sätt som inte skett innan, 
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vilket bidrog till att flödet av bilder och idéer mellan de koloniserade och kolonialmakterna 

också ökade (Loomba 2005 s.72).  

4.1 Postkolonialism 

Det kan vara svårt att få en enhetlig definition av vad som menas med postkolonialism, men 

oftast refererar det till att postkolonialism kan sägas ta itu med effekterna som orsakades på 

kulturer och samhällen som följd av koloniseringen. Postkolonialism kan vidare sägas referera 

till framförallt två olika saker. Den ena syftar på tidsepoken efter avkolonialiseringen där 

”post-” i postkolonialism syftar på något som kommer efter kolonialismen och därmed 

självständigheten från Europa bland många länder i framförallt Afrika och Asien på 1900-

talet (Ashcroft 2000 s.186; Duncan m.fl. 2004 s.471). Dock kan det vara ett problem med att 

kalla epoken för postkolonial, då den refererar till andra hälften av 1900- talet, som är en 

period då de forna kolonierna formades av en modernitet som skapades av de gamla 

kolonialstaterna. De då nyligen självständiga länderna lämnades i ett tillstånd med halvfärdiga 

processer och i en övergångsperiod som inte kan ses som helt bort från kolonialismen då det 

idag talas om neokolonialism som syftar på att det fortfarande existerar en viss dominans över 

de forna kolonialiserade staterna (Gregory m.fl. 2009 s.561; Duncan m.fl. 2004 s.472).  

Det andra sättet att tänka på postkolonialism är som en rörelse, eller ett antal teorier, idéer och 

praktiker i den antikoloniala kampen som handlade om att komma bortom koloniseringen 

(Duncan m.fl. 2004 s.471). Det var i slutet av 1970-talet som termen började användas för att 

referera till politiska, språkliga och kulturella upplevelser hos samhällen som är forna 

europeiska kolonier, samt visa på de historiska och geografiska aspekterna med kolonialismen 

(Ashcroft 2000 s. 186; Potter m.fl. 2008 s.52). Grunden till en sådan definition av termen går 

att hitta i skrivelser av författare som var engagerade i den antikoloniala kampen som till 

exempel Edward Said. Uppbrottet från europeiska kolonialmakter placerade dock inte de 

avkolonialiserade staterna på en likvärdig kulturell nivå med de västerländska nationerna utan 

den västerländska dominansen och herraväldet fortsatte, dock inte genom direkt styre som 

under kolonialtiden (Duncan m.fl. 2004 s.451, 471). Gemensamt för all postkolonial teori är 

att den är kritisk mot all den kunskap som producerats och produceras om människor inom 

västerlandets dominerande samhällsvetenskaper (Atkinson m.fl. 2005 s.176). Kolonial och 

imperatorisk makt fanns inskriven i administrativa och byråkratiska dokument, kartor, 

romantiska böcker och andra typer av textmaterial. Saids bok ”Orientalism” anses vara den 

enskilt viktigaste referenspunkten i uppkomsten av postkolonial teori (Barnett 2006 s.149f).  
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5.1 Kolonial diskurs 

Edwards Saids bok ”Orientalism” bidrog till en utveckling som gjorde att det började talas om 

en kolonial diskurs. I dessa första skrivelser av Said där han skrev om makten inom en 

kolonial diskurs användes dock inte termen postkolonial. Det var först senare som begreppet 

postkolonialism myntades för att referera till kulturell interaktion inom koloniala samhällen. 

Termen har sedan använts för att beteckna de politiska, språkliga och kulturella upplevelserna 

i samhällen som är forna europeiska kolonier (Ashcroft 2000 s.186).  

”Orientalism” av Said undersöker hur väst, Occidenten, genom historien har föreställt sig och 

fortfarande föreställer sig öst, Orienten. Said har ett kulturellt fokus och lägger vikt vid 

förståelse och bilder (Potter m.fl. 2008 s.52). Said argumenterade för att västerländska 

koncept av identitet, kultur och civilisation historiskt sett har byggts på projektioner av icke-

väst (Barnett 2006 s.149). Bilderna som var uppkomsten till denna representation kunde vara 

av skiftande slag, men grundläggande för dem var att västs identitet definierades i motsats till 

det som ansågs vara olikt det från väst, dess motbild, det icke-västerländska andra (Barnett 

2006 s.149f; Said 2004 s.64). Antagandet om orienten ansågs vara en västerländsk uppfinning 

som bygger på framställningen av människorna där som exotiska och sensuella. Orienten var 

ett område för romantik, bedårande minnen och landskap samt märkliga upplevelser (Knox 

och Pinch 2010 s.43; Said 2004 s.63). Uppdelningen av människor visas även då 

framställningen av Orienten i europeiska romaner, reseböcker, kartor och andra skrifter bidrog 

till en dikotomi mellan européer och ”de andra” (Loomba 2005 s.60). Andrefiering som det 

kallas handlar således om den process där en kolonial diskurs om maktförhållanden skapar 

”den andre” i relation till väst. Inom en kolonial diskurs blir följaktligen vissa subjekt, alltså 

vissa grupper eller individer underordnade, då den koloniala diskursen producerar dessa 

subjekt. Denna process, andrefiering, refererar till konstruktionen av ”den andre”, vilket 

innebär att avlägsna folk och områden blir underordnade den dominerande gruppen och dess 

attityder (Ashcroft 2000 s.171f). Detta är en betydande del av en kolonial diskurs, som 

undersöker maktförhållandet mellan olika grupper i samhället och världen eftersom 

andrefiering syftar på att identitet är socialt konstruerad i relation till andra identiteter, där den 

ena gruppen är dominerande den andra (Barnett 2006 s.149f). 

Ett annat begrepp som inom postkolonial teori har ett nära förhållande till makt och skapandet 

av identiteter är hegemoni. Det innebär att orientalismen inte ligger långt ifrån vad som kallas 

för ”idén om Europa” som identifierar européer gentemot alla de som inte är européer. En av 

de viktigaste komponenterna i den europeiska kulturen är nämligen det som gjort denna kultur 
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hegemonisk både inom och utanför Europa, nämligen idén om en europeisk identitet som är 

överlägsen i förhållande till alla icke- europeiska kulturer. Därmed finns det en hegemoni som 

understryker européernas överlägsenhet gentemot den orientaliska efterblivenheten och 

underlägsenheten (Said 2004 s.71). Hegemoni handlar även om det som kallas för 

eurocentrism, antagandet att den europeiska kulturen är överlägsen alla andra kulturer. Den 

europeiska koloniala och imperatoriska expansionen legitimerandes genom att den europeiska 

kulturen var den primära beståndsdelen för historisk progress där icke- europeiska kulturer 

sågs som historiskt bakåtsträvande.  Alla dessa tankar och idéer förutsätter att det finns en 

uppsättning av kulturella värderingar som används som utgångspunkt för att värdera och 

jämföra alla andra kulturer, eurocentrism (Barnett 2006 s.149).   

I sin analys av gamla dokument använde sig Said av Michael Foucaults antagande om diskurs 

för att förklara betydelsen av kulturell framställning som grund för kolonial och imperatorisk 

dominans. Bilder och idéer sågs inte som fristående, utan var en del av ett helt system av 

institutionaliserad kunskapsproduktion, genom vilka människor och organisationer lärde sig 

att engagera sig med omvärlden (Barnett 2006 s.150). Orientalism kan därmed ses som ett sätt 

för västerlandet att dominera, omstrukturera och utöva myndighet över Orienten. 

Förbindelserna mellan Orienten och Europa befann sig alltid i en styrkeposition, en 

dominerande position till förmån för Europa då Orienten innesluts och framställs inom 

strukturer som bygger på dominans (Said 2004 s.66f, 113). Orientalismen framhävde även 

skillnaden mellan det kända, Europa, och det okända, Orienten, vilket bidrog till 

distanseringen mellan ”vi” och ”de”. Denna motsatsställning mellan européer och ”de andra” 

var en av hörnstenarna för européer att se på sig själva i skapandet av den europeiska 

självförståelsen. Orienten sågs som statiskt och då sågs följaktligen Europa som 

utvecklingsinriktat och framåtskridande och denna dialektik som finns mellan en själv och 

annan har haft stort inflytande på studier av koloniala diskurser. Uppdelning mellan väst och 

öst var lika betydande för skapandet av den europeiska kulturen som den var för att 

upprätthålla och utvidga kontrollen över kolonierna (Loomba 2005 s.60, 62). Samtidigt 

legitimerade väst koloniseringen genom dessa bilder av andra människor, genom att de 

formades och framställdes via maktrelationer (Duncan m.fl. 2004 s.473). Idéer, kultur och 

historia kan nämligen inte studeras utan att deras makt över varandra också studeras eftersom 

kunskap inte är oskyldig utan förbunden med maktens mekanismer (Said 2004 s.69, Loomba 

2005 s.59).  
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Orientalen beskrevs som irrationell, fördärvad, barnslig, annorlunda och feminin vilket då 

ledde till att europén blev rationell, dygdig, mogen, normal och maskulin. ”Den andre” 

föreföll som dåligt utvecklad på det mänskliga planet, antidemokratisk, efterbliven, barbarisk, 

helt enkelt intellektuellt underlägsen västerlandet (Said 2004 s.112, 252, 255; Loomba 2005 

s.62). Icke-europeiska folk var efterblivna, primitiva, exotiska, ibland kunde de även vara 

ädla, men de var alltid annorlunda i förhållande till den västerländska civilisationen och det 

var ett ojämlikt maktförhållande mellan öst och väst (Loomba 2005 s.62f). Samtidigt menar 

Said att det har funnits och fortfarande finns kulturer i österlandet vilkas liv, seder och historia 

är så råa att de kan överträffa allt som kan sägas om dem i västerlandet (Said 2004 s.68). Inom 

en kolonial diskrus framställs avlägsna, icke –västerländska landområden som tomma och 

övergivna, eller bebodda av endast ett fåtal spöklika subjekt (Barnett 2006 s.153).   

Diskurs är som tidigare nämnts ett system av antaganden inom vilka världen produceras och 

blir till. Diskurs för samman makt och kunskap. De som har makt har även kontroll över den 

kunskap som sprids och sättet den sprids på. De som har sådan kunskap har därför makt över 

de som inte har samma kunskap. Denna länk mellan kunskap och makt var viktig i relationen 

mellan kolonisatörer och kolonialiserade och det är det som undersökts inom en kolonial 

diskurs, vilket är ett sätt att behålla makt över ”de andra” (Ashcroft 2000 s.70, 72). Said 

använde termen ”imaginative geography” för att fånga den tvådelade proceduren i de 

koloniala diskurserna. Han menade nämligen att det är allmänt förekommande att i huvudet 

markera ett bekant område som ”vårat” och det obekanta område bortom detta som ”deras”, 

för att införa geografiska skiljelinjer (Said 2004 s.131; Duncan m.fl. 2004 s.451f). Det räcker 

med att dessa gränser dras upp i huvudet och det är så som ”de” blir ”de” och ”vi” blir ”vi”. 

Vidare menade han att människan alltid delat upp världen i regioner som genom antingen 

verkliga eller inbillade egenskaper skiljer sig från varandra. Said menade även att som tankar 

eller material för en studie tillskrivs orienten alla kännetecken på en inre svaghet. En 

imaginär, tänkt geografi är av betydelse för att ge platser en emotionell mening genom att de 

omvandlas till något meningsfullt. Denna imaginära geografi hjälper tanken att dramatisera 

avståndet och skillnaden mellan det som befinner sig nära och det som är långt bort. Det är 

det samma som de känslor vi kan få om att vi skulle trivas bättre på en avlägsen plats eller i 

en annan tid. Redan från Europas tidiga dagar har Orienten varit något mer än det som varit 

empiriskt känt (Said 2004 s.112, 131f, 255). Orientalismen är ”i grunden en politisk doktrin 

som tillämpades på Orienten därför att Orienten var svagare än Västerlandet; den satte 

likhetstecken mellan Orientens olikhet och dess svaghet” (Said 2004 s.321).  
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En kolonial diskurs presenterar även en betydelse om ”där” från ”här” utan att behöva befinna 

sig ”där”. En kolonial diskurs innehåller även en felrepresentation om Orienten som 

reflekterar västerländska projektioner av rädsla och oro men som har lite relation till de 

komplexa samhällena som beskrivs och presenteras (Barnett 2006 s.151). Dock anses det i 

regel lättare att ha överseende med en oklar gräns mellan fakta och fiktion i äldre texter än i 

nyare texter. Det beror på att det antas att felaktigheter minskar i takt med att den 

vetenskapliga utvecklingen går framåt. Men det moderna västerlandets vetenskap är inte fri 

från ideologisk påverkan och är inte helt objektiv (Loomba 2005 s.74).  

Skapandet av stereotyper innebär en reducering av bilder och föreställningar så att de blir 

hanterbara. Det behöver inte handla om att det är en konsekvens av okunskap eller avsaknad 

av korrekta uppgifter, utan mer ett sätt att filtrera information. Den roll som en stereotyp har 

är att ”befästa en artificiell känsla av olikhet mellan självet och den andre” (Loomba 2005 

s.74). Specifika bilder av bland annat afrikaner, turkar och barbarer fanns i Europa redan 

innan kolonialismen inleddes. Dessa bilder som fanns föreföll ofta stämma överens med 

konstruktionen av ”den andre” i kolonialtidens diskurser. Samtidigt hävdade Said att 

kunskapen om Orienten inte kunde vara objektiv eller oskyldig då den faktiskt producerades 

av människor som var en del av kolonialismens relationer och historia (Ibid. 2005 s.61, 71f).  

Hybriditet är ett begrepp som har ett nära förhållande till postkolonialism och är en del av en 

kolonial diskurs (Duncan m.fl. 2004 s.470; Ashcroft 2000 s.120). I koloniala tider var 

hybriditet något som betecknade den lägsta formen av mänskligt liv, det betecknade de som 

nästan var vita, men inte riktigt. I postkolonial teori ses hybriditet inte längre på det viset, 

även om det fortfarande beskriver blandningar, hybrider. Istället för att en kultur förintas av 

moderniteten, så lyckas många traditionella kulturer att överleva genom att de lyckas förena 

sig med det nya och bli hybrida (Hoogvelt 2001 s.170). Kolonialstaterna misslyckades med 

att producera fasta och stabila identiteter hos de koloniserade och hybriditet beskriver därmed 

bättre dynamiken i det koloniala mötet (Loomba 2005 s.118). Den primära beståndsdelen i 

hybriditet är integration och spridning av två saker som kommer från heterogena källor och 

består av oförenliga element, men ändå integrerar och bildar något nytt (Atkinson m.fl. 2005 

s.188). Hybriditet kan anta många former, kulturell, språklig, politisk, raslig och så vidare 

(Ashcroft 2000 s.118). Hybriden bär de fysiska spåren av dessa heterogena element, men 

framstår ändå som en distinkt enhet (Atkinson m.fl. 2005 s.188f). Inom postkoloniala studier 

handlar hybriditet mer specifikt om det faktum att européerna tog med sig sina kulturer, 

värderingar och övertygelser till kolonierna och ett kulturutbyte åt båda hållen skedde. 
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Slutprodukten av detta möte blev då varken en ren europeisk kultur, eller en ren inhemsk 

kultur, utan det blev en hybrid kultur (Potter m.fl. 2008 s.53).  

Termen hybriditet har dock kritiserats då den kan ses förneka och försumma de ojämlikheter 

av maktrelationer som förekommer inom kolonial diskurs. Då hybriditet är idén att alla 

kulturer är blandningar förkastas därmed idén om autenticitet, att det finnas en 

grundläggande, ren kultur som är överlägsen. Dock finns det inget med hybriditet som visar 

på ett likvärdigt utbyte mellan kulturer eller att hierarkin om kulturer skulle vara 

underminerad (Ashcroft 2000 s.119; Knox och Pinch 2010 s.45 ).  

Avslutningsvis ska redogöras för lite av den kritik som riktats mot postkolonial teori. Det 

handlar bland annat om att postkolonial teori beskylls för att lägga för stor vikt vid och 

fixering på västerlandet och dess makt. Även att det är stort fokus på analyserandet av texter, 

vilket gör att de tenderar att övergeneralisera antaganden om en kolonial diskurs och det 

koloniala tillståndet, som om det bara vore ett tillstånd som är liknande för alla de forna 

kolonierna (Duncan m.fl. 2004 s.452). Saids arbete har även kritiserats för att det skapar en 

binär delning mellan kolonisatörer och kolonialiserade och för att kolonial diskurs framförallt 

är en produkt av kolonisatören, med lite inblandning av den koloniserade (Knox och Pinch 

2010 s.44). Den postkoloniala teorins nära samhörighet med diskurs kan även den ses som en 

begränsning. Idén om diskursiv konstruktion av olika subjekt innefattar då antagandet att 

människor bestäms utifrån de system inom vilka de förutbestämt placeras. Postkolonial kritik 

leder i sig själv till ett dilemma, då postkolonial teori menar att representationer av icke 

västerländska samhällen är just det, representationer, så ställs frågan om det överhuvudtaget 

är möjligt att beskriva andra kulturer och samhällen på ett korrekt sätt (Barnett 2006 s.154, 

156).  

 

6.1 Diskursanalys av Lonely Planets guideböcker 

Lonely Planets guidebok om Tunisien och Lonely Planets guidebok om Kenya utger sig båda 

för att vara ”full av riktiga, praktiska och sanna råd, utformad för att ge dig den information 

du behöver för att få ut det mesta av din resa” (Tunisien 2010, Kenya 2009, omslagens 

baksidor). Vidare står att guideböckerna är skrivna av experter, vilket bidrar till att det som 

står antas vara sant och faktabaserat. Med nyare texter, som Lonely Planets guideböcker om 

Tunisien och Kenya är, är det inte lika lätt att ha överseende med en oklar gräns mellan fakta 

och fiktion och eftersom guideböckerna utger sig för att vara faktabaserad antas det som står i 

dem för att vara riktigt och gränsen mellan fakta och fiktion bör ha en tydlig gräns. Läsaren 
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får kunskap om Tunisien och Kenya genom att läsa guideböckerna och då texter inte bara ger 

kunskap utan även producerar den verklighet som beskrivs ses Lonely Planets guideböcker 

om Tunisien och Kenya skapa den verkligheten som läsaren tar del av (Loomba 2005 s.60). 

De som har makt har även kontroll över kunskap som sprids och hur den sprids. Lonely 

Planet har makt över den kunskap som sprids om andra länder via sina böcker och har även då 

kunskap över befolkningarna i länderna då dessa inte har denna makt och kunskap, vilket är 

den del av en kolonial diskurs (Ashcroft 2000 s.72). Böckerna påstås vara faktabaserade men 

det finns inga referenser som gör att det går att dubbelkolla fakta som presenteras i böckerna. 

Det går därmed inte att veta vem som ligger bakom informationen så makten över den 

kunskap som sprids refereras till Lonely Planet, som då har makten. I böckerna tilltalas 

läsaren med pronomen ”du” vilket gör att informationen i böckerna riktas direkt till resenären 

och gör att den blir en del av maktpositionen över länderna som beskrivs. Exempel är i de 

båda böckerna ”du ska se”, ”du kommer att”, ”om du har” och ”du borde”, vilket är 

genomgående i hela böckerna (Tunisien 2010; Kenya 2009). Genomgående för de båda 

guideböckerna är att hotell, restauranger och aktiviteter bedöms och värderas av författarna, 

vilket sätter författarna i en maktposition över länderna och den information som sprids. Det 

visas genom att författarna kontinuerligt bedömer hotell och restauranger med ord som dyrt, 

billigt, överpris eller helt okej (Tunisien 2010; Kenya 2009; Said 2004 s.66f). 

Båda guideböckerna delas in i liknande sektioner där den första delen beskriver länderna som 

helhet innan de olika regionerna i länderna ges en djupare informationsbeskrivning. 

Guideboken om Tunisien delas i den första delen in i följande kategorier; destination 

Tunisien, att komma igång, resväg, historia, kulturen, mat och dryck, samt miljön. I den andra 

delen av boken behandlas nio regioner i landet, där mer ingående beskrivningar av varje 

region ges, vilka består av ungefär samma teman som den inledande sektionen. Guideboken 

om Kenya delas i den första delen in i följande kategorier; destination Kenya, att komma 

igång, resväg, historia, kulturen, mat och dryck, miljön samt safari. I den andra delen av 

boken behandlas åtta regioner i landet där mer ingående beskrivningar av varje region ges, 

vilka består av ungefär samma tema som den inledande sektionen (Tunisien 2010; Kenya 

2009).  

6.2 Diskursanalys av Lonely Planets guidebok om Tunisien 

Tunisien är ett land i norra Afrika som var en fransk koloni från 1881 fram till dess 

självständighet 1956 (1ne.se).  
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Det finns inte en enhetlig bild av hur Tunisien och dess befolkning beskrivs och framställs i 

Lonely Planets guidebok om Tunisien, utan det finns många versioner vilka en del tyder på en 

västerländsk dominans och en kolonial diskurs. Kolonialstater lyckades inte att producera 

fasta och stabila identiteter hos de koloniserade (Loomba 2005 s.118). Det är även det som 

framkommer i Lonely Planets guidebok om Tunisien, befolkningen i Tunisien beskrivs inte 

på ett sätt, utan det produceras flera föreställningar om dem, vilket visas i den här 

diskursanalysen av Lonely Planets guidebok om Tunisien.   

I inledningen av Lonely Planets guidebok om Tunisien slås det fast att landet är ”[…] en 

spännande, underskattad destination där distinkta kulturer och otroligt extrema landskap kan 

utforskas på bara några få dagar” (Tunisien 2010 s.15). Denna underskattning av landet visar 

på en kolonial diskurs som bygger på en maktposition där väst anses stå över Tunisien. Vidare 

att Tunisien beskrivs som spännande och innehar distinkta kulturer och otroligt extrema 

landskap gör Tunisien till ett land som beskrivs inom ramarna för en kolonial diskurs 

(Ashcroft 2000 s.72; Knox och Pinch 2010 s.43; Said 2004 s.63).  

Som resenär i landet kommer man märka av en ”kultur av nådig gästfrihet – som är rotad i 

den nomadiska beduinkulturen om tillflykt, likväl som i verserna i Koranen […]” (Tunisien 

2010 s.38). Vidare beskrivs befolkningen som charmerande samt vänliga och hjälpsamma, då 

det finns en ”[…] vänlighet och ärlig frivillighet att hjälpa till […]” (Tunisien 2010 s.293, 

107f, 115, 123). Tunisierna beskrivs vidare som nyfikna, varma, artiga och respektfulla 

(Tunisien 2010 s.108; 294). I södra Tunisien skrivs det att liftare plockas upp eftersom det 

handlar om att ”[…] visa gästfrihet mot främlingar i nöd – lite som att låta kameler dricka 

från din brunn, eftersom dina djur kommer bli törstiga en dag de också” (Tunisien 2010 

s.244). Det visar på att de är vänliga och hjälpsamma, även mot resenärer som kan ses som 

främlingar, då tunisierna kommer att plocka upp dem ifall de behöver. Det visar på en 

andrefiering där tunisierna framställs som hjälpsamma som står till förfogande, delvis för att 

det står i Koranen. Det visar även på att de är traditionella och annorlunda väst då de har 

kameler som behöver dricka och att de följer Koranen (Ashcroft 2000 s.71f; Barnett 2006 

s.149f; Said 2004 s.64). Tunisiska taxichaufförer beskrivs dock som aggressiva som försöker 

lura resenärer på pengar, vilket visar på den delade bilden av tunisierna som uppkommer i 

presentationen av landet (Tunisien 2010 s.68).  

Tunisien och dess befolkning framställs vidare som ett land som står till förfogande för 

västerlänningarna då platser och sedvärdheter beskrivs med vad de erbjuder och vad det går 



20 
 

att göra på olika ställen (Tunisien 2010 s.107). Det visar på ett ojämlikt maktförhållande 

mellan Tunisien och resenärer, mellan öst och väst då landet erbjuds till resenärer. Det blir 

tydligt då platsen Cap Bon beskrivs ”idag är det Tunisiens största rekreationsort, en 

semesterlekplats” (Tunisien 2010 s.102). Att det ses som en semesterlekplats tyder på en 

kolonial diskurs där ett ojämlikt maktförhållande existerar mellan befolkningen och resenärer, 

där resenärer kommer till landet för att leka (Said 2004 s.113). Att det är en semesterlekplats 

återupprepas då det skrivs ”under sommarmånaderna blir strandhotellen längs Medelhavet 

semesterlekplatsen för vad som verkar vara hela Europa” (Tunisien 2010 s.180). En kolonial 

diskurs och en västerländsk dominans tydliggörs då det skrivs att tunisierna gör anpassningar 

för att ”[…] hålla sina europeiska klienter tillfredsställda” (Tunisien 2010 s.109). 

Anpassningen visas även genom att byggnader som skapats för resenärer lyfts fram ”[…] 

arkitektur och landskap som inte förändrats på århundraden möter faciliteter som är designade 

för busslaster av utländska besökare […]” (Tunisien 2010 s.180). Det sista citatet visar först 

på en kolonial diskurs genom att de står fast i utvecklingen då arkitekturen inte förändrats på 

århundraden. Vidare är de moderna, nybyggda faciliteterna konstruerade för västerlänningar 

som kommer dit. Det visar på ett ojämlikt maktförhållande då Tunisien anpassar sig till 

västerlänningarna. Att de försöker hålla sina europeiska klienter tillfredsställda visar även det 

på en ojämlik maktrelation där tunisierna andrefieras, de konstrueras till att bli underordnade 

jämfört med västerlänningar (Ashcroft 2000 s.171; Knox och Pinch 2010 s.43). ”[…] Du 

kommer finna Cap Bon vara ett förvånande äventyr” (Tunisien 2010 s.101) skrivs det, bara 

resenären rör sig lite bortom städerna Hammamet och Nabeul. Det visar också på en kolonial 

diskurs där Tunisien nedvärderas då det ses som förvånande att det är ett äventyr.  

Berberna som tillhör urinvånarna i Tunisien beskrivs som fantastiska, traditionella, och 

pittoreska (Tunisien 2010 s.23). Berberna beskrivs som ett folkslag olikt väst då det i 

framställningen av södra Tunisien skrivs, ”berberna och deras kameler finns fortfarande där 

och många av dem fortsätter att leva ett halvnomadiskt liv i södern runt Douz” (Tunisien 2010 

s.236). Området Douz blir då ”deras” område, eftersom det framställs som annorlunda och 

okänt vilket är en del av den imaginära geografin, där områden delas upp mellan ”våra” och 

”deras” (Said 2004 s.131). Berberna beskrivs också som traditionella då ”Tunisiens berber har 

blivit allt annat än helt assimilerade med den arabiska befolkningen. Berbernas seder 

fortsätter att överleva – särskilt i rurala områden. Många kvinnor bär fortfarande traditionella 

bakhnoug (sjalar) och assaba (hårband) och tatuerar sina ansikten med gamla stamsymboler; 

män föredrar fortfarande burnous, en ullmantel med huva” (Tunisien 2010 s.219). Det visar 
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på att de inte är lika utvecklade som väst då de fortfarande bär vissa traditionella attribut, 

vilket tyder på en kolonial diskurs i framställningen av dem. De formas även till att vara 

annorlunda väst då de bland annat tatuerar stamsymboler i ansiktet, vilket också är en del av 

en kolonial diskurs (Said 2004 s.252, 255; Loomba 2005 s.60, 62).  

Berbernas arkitektur som återfinns i deras byar beskrivs som bisarr, förtrollande och 

spektakulär (Tunisien 2010 s.48). Arkitekturen anses även vara utomjordisk nog för att kunna 

uppfylla kraven för en annan värld, vilket den fick göra då den nyttjades som en annan planet 

i Stjärnornas krig filmerna. ”Mystisk nog för att passa som en främmande planet, har den idag 

blivit synonym med Stjärnornas krig filmerna […] i en filmisk galax långt, långt borta […]” 

(Tunisien 2010 s.48). Vidare beskrivs berbernas byar runt Tataouine, ”det är enkelt att finna 

sig själv ståendes stirrande på de fästningsliknande hemmen, föreställande sig hur livet skulle 

vara så isolerat, inte bara genom distansen till andra bosättningar utan genom den fysiska 

utmaningen att besöka grannarna” (Tunisien 2010 s.217). Tataouine ligger i södra Tunisien 

där landskapet beskrivs som oförlåtligt och ”ser ut som världens ände” (Tunisien 2010 s.217). 

Liknelse med världens ände görs även då Saharaöknen beskrivs ”det är något otvivelaktigt 

rörande med att stå på toppen av en skiftande sanddyn och överskåda tomheten – att vad som 

verkar vara världens ände kan vara så vackert” (Tunisien 2010 s.236). Det visar på en kolonial 

diskurs där landet beskrivs och framställs som fascinerande och annorlunda gentemot väst. 

Det framsälls även som en mystisk plats, som något från en annan värld, vilket inom en 

kolonial diskurs är ett förekommande sätt att beskriva avlägsna regioner. Det anspelas även på 

det imaginära, vilket hjälper till att skapa en distans mellan det som ligger oss nära och det 

som ligger längre ifrån, vilket tyder på en kolonial diskurs mellan ”vi” och ”de”. Det skrivs 

inget om de som bor i byarna, utan byarna framställs som mystiska och förtrollade vilket ger 

en känsla av att de är ödsliga, vilket stärks av att landskapet i området beskrivs som att det ser 

ut som världens ände. Inom en kolonial diskurs är det vanligt att framställa avlägsna områden 

som övergivna eller bara bebodda av några få (Knox och Pinch 2010 s.43; Said 2004 s.63f, 

112; Barnett 2006 s.149f, 153). Bilden på framsidan av Lonely Planets guidebok om Tunisien 

föreställer också detta tomma ödsliga, då den föreställer en berbisk ryttare sittandes på en häst 

ute i Saharaöknen, vilket tyder på en kolonial diskurs där ryttaren är traditionellt klädd och 

ensam befinner sig i ett ödsligt landskap (Barnett 2006 s.149; Tunisien 2010 omslagets 

framsida). Vidare framställer många av bilderna äldre byggnader och ruiner, vilket visar att 

det är det historiska Tunisien som är intressant och fascinerande (Tunisien 2010 s.5ff). Även 

romarna var i Tunisien och byggde i landet då ”Romarna donerade till denna region ett antal 
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exceptionella städer, nu i ruiner, men rika på inslag av deras framgångsrika förflutna” 

(Tunisien 2010 s.154).   

Tunisierna beskrivs som traditionella då ”[…] Tunisiens konservativa syn på sexualitet och 

relationer i allmänhet kan vara svår att förlika sig med[…] (Tunisien 2010 s.44).” En 

distansering mellan tunisier och resenärer framkommer då det ses som svårt för 

västerlänningar att förlika sig med synsättet i Tunisien. Det bidrar till att det skapas en gräns 

mellan ”vi” och ”de andra”, vilket är en del av en kolonial diskurs. En kolonial diskurs blir 

även synlig då tunisierna beskrivs som konservativa, vilket visar på att de är mindre 

utvecklade och moderna än västerlänningar (Loomba 2005 s.60; Said 2004 s.252, 255). Det 

visar också att det tunisiska folket hamnar i underläge gentemot väst, då det är den 

västerländska kulturen som är normen som det utgås ifrån då de ses som konservativa, vilket 

är ett ojämlikt maktförhållande mellan öst och väst (Barnett 2006 s.149). Åtskillnaden mellan 

”vi” och ”de” och de olika kulturerna blir synligt då sexuella trakasserier ses som något som 

kvinnor kommer att märka av som vanligt förekommande var de än befinner sig i landet och 

något de får räkna med att utsättas för om de åker dit (Tunisien 2010 s.282f; 287). Tunisier 

beskrivs vidare som att de inte kan förstå hur en kvinna kan tillåtas av männen i hennes liv att 

vandra omkring av sig själv ”tunisier kan oftast inte förstå varför färder eller makar skulle 

tillåta en kvinna att vandra omkring för sig själv” (Tunisien 2010 s.293). Tunisier andrefieras 

via att de framställs som underlägsna det västerländska intellektet då tunisierna har svårt att 

förstå de västerländska normerna. De västerländska normerna lyfts i sin tur upp som 

standarden och är den referenspunkt som används när det tunisiska folket och dess kultur 

presenteras i guideboken. Att producera en dialektik mellan ”vi” och ”de”, i detta fall 

resenären och tunisierna är en del av orientalismen, där Orienten skapats genom att vara 

Europas motsats (Said 2004 s.64, 252; Ashcroft 2000 s.171f). Att tunisierna andrefieras och 

är underlägsna väst, både intellektuellt och som grupp blir tydligt då det skrivs att ”tunisierna 

är förvånade och hänförda av självständiga resenärer” (Tunisien 2010 s.16). Det skapas då en 

gräns mellan resenärer och tunisier och en ojämlik maktbalans uppstår. På liknande sätt 

uppkommer detta genom att det skrivs att ”[…] det finns förkärlek och närhet till väst […]” 

(Tunisien 2010 s. 38). Deras förkärlek för väst och att väst är det eftersträvansvärda 

framkommer även då det skrivs att ”tunisier är också stolta över fotbollsspelare som skriver 

på för klubbar i de stora europeiska divisionerna” (Tunisien 2010 s.40).  

Det tunisiskt traditionella krockar med det västerländska vilket blir tydligt genom ”den ibland 

svåra relationen mellan turism och det traditionella tunisiska samhället […]” som existerar på 
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Jerbahalvön (Tunisien 2010 s. 274). Där beskrivs hur turismindustrin skyfflat undan tunisiska 

familjer från stränderna och att priser har ökat i takt med turismen. Traditionella fiskare har 

också blivit undanknuffade av en ny stor marina som byggts i hamnen. Det visar på att det 

finns en skillnad mellan västerlänningar och tunisier där västerlänningarna har en 

maktposition då de trängt undan tunisierna från vissa områden, vilket tyder på en kolonial 

diskurs där väst är överlägset de andra (Tunisien 2010 s.474; Duncan m.fl. 2004 s.473). 

Jerbahalvön är även den plats där turister blivit utsatta för en självmordsbombare. Det är ett 

undantag eftersom det slås fast att ”Tunisien är generellt sätt en säker plats att resa till och 

attacker på västerlänningar är extremt sällsynta […] men gör en undersökning för att ta reda 

på de dagsaktuella farorna innan du åker hemifrån” (Tunisien 2010 s.282). Det visar på att det 

görs skillnad på resenärer och lokalbefolkning då attacker på västerlänningar är extremt 

sällsynta och att resenärer inta ska åka dit ifall det är faror i landet för tillfället.    

Den västerländska kulturen är den som utgås ifrån då tunisierna framställs som annorlunda 

och konservativa gentemot väst ”Caféer i Tunisien är allt från stående konditorier som passar 

för att ta en kopp kaffe och en kaka, till lugna mansdominerande skvallerställen där besökarna 

spelar schack och domino och röker sheeshas (vattenpipa) […] ett fåtal caféer har besökare av 

båda könen” (Tunisien 2010 s.57). Att lyfta fram att ett fåtal caféer har besökare av båda 

könen visar på en kolonial diskurs där det annorlunda jämfört med väst kommer fram 

(Loomba 2005 s.60). Det exotiska och orientaliska i Tunisien presenteras då ”Tunisien har sin 

egen variant av orientalisk- eller slöjdans, vilken ibland fortfarande framförs (Tunisien 2010 

s.52)”. Vidare står att ”Du kommer också att finna väldigt glädjande och sensuella 

dansrörelser på restauranger som presenterar traditionell musik” (Tunisien 2010 s.52). Det 

bygger på en västerländsk uppfattning om andra människor som annorlunda mot oss i väst då 

de ses som exotiska och sensuella, vilket är en del av en kolonial diskurs. De andrefieras även 

då de framställs i en subjekt position då de framför orientaliska danser för resenärer (Knox 

och Pinch 2010 s.43; Said s.63). Vidare leder det till uppdelningen mellan ”vi” och ”de” då de 

framställs som passiva som några för resenärerna att beskåda då de kommer till Tunisien.     

Tunisien är en gammal fransk koloni och genom hela guideboken refereras det till dess 

franska kolonialhistoria. Franska kolonialtiden och dess arv framställs som något positivt för 

landet, trots att kolonialtiden var en våldsam och blodig historia. Den franska invasionen har 

även bidragit till många olika influenser i landet, vilket anses göra landet mer spännande 

(Potter m.fl. 2008 s.70f; Tunisien 2010 s.15). Olika influenser är en del av en kolonial 

diskurs, då det antyder på en hybriditet som finns i Tunisien. De olika kulturerna, den franska 
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och den tunisiska har blandats och skapat en hybrid kultur, som varken var rent tunisisk eller 

rent fransk. I Lonely Planets guidebok om Tunisien blir det tydligt att det är den franska 

kulturen som varit dominerande och bidragit till den hybriditet som finns. Det hybrida lyfts 

även fram när berberna, ursprungsbefolkningen i Tunisien, beskrivs som en blandning av 

kristna, judar och hednisk religion. Den tunisiska befolkningen beskrivs vidare som ett folk 

med många identiteter och att de hör hemma både bland Medelhavsvärlden och bland den 

arabisktalande världen. De flesta tunisier är av franskt eller italienskt påbrå och är 

franskspråkiga, vilket visar på hybriditeten som återfinns bland befolkningen i landet samt 

Europas stora inflytande över Tunisien och dess befolkning, då de fört med sig sin kultur som 

fått fäste i Tunisien (Tunisien 2010 s.30, 38; Potter m.fl. 2008 s.53).  

Åtskillnaden mellan öst och väst kan även ses som en ojämlik maktrelation och dominans 

över öst. I framställningen av Tunisien uppkommer den dominansen då det skrivs 

nedvärderande om landet när delar av dess kultur beskrivs på följande sätt ”men för ett land 

av dess storlek har det ett anmärkningsvärt utbud av litteratur […] och en förvånansvärd lång 

och produktiv fascination för filmindustrin
2
” (Tunisien 2010 s.44). Det visar på en 

västerländsk nedvärderande syn på landet då det ses som förvånande att det finns mycket 

kulturella uttryck i landet. Det visar på en kolonial diskurs då Tunisien ses som intellektuellt 

underlägset eftersom det är anmärkningsvärt och förvånande att Tunisien besitter dessa 

egenskaper (Said 2004 s.252, 255). Denna koloniala diskurs i framställningen av landet som 

underlägset visar sig även då Tunisien efter självständigheten har ”[…] utvecklat en stadig 

ekonomi trots sin ringa storlek och avsaknad av naturresurser
3
” (Tunisien 2010 s.15). Båda 

dessa exempel visar på en västerländsk dominans eftersom det i antagandet att de inte skulle 

klara av detta utgår från en västerländsk kultur, som då ses som överlägsen den tunisiska 

(Barnett 2006 s.149). En nedvärdering av landet och dess befolkning framkommer även då 

städer beskrivs som att de har en ”inte mycket att göra där känsla” (Tunisien 2010 s.101).  

Den franska kolonialtiden har fortfarande en stark närvaro slås det fast i den inledande 

beskrivningen av landet (Tunisien 2010 s.15). Att lyfta fram kolonialtiden som att den 

fortfarande har en stark närvaro i landet tyder på en maktposition som gör Frankrike och väst 

till den dominerande gruppen och visar även att Frankrikes inflytande fortfarande lever kvar 

(Gregory m.fl. 2009 s.561; Duncan m.fl. 2004 s.472). Kolonialtiden lyfts fram då ”[…] du 

kommer att uppleva atmosfäriska hotell som är rena koloniala svanesånger […]” (Tunisien 

                                                           
2
 Författarens kursivering. 

3
 Författarens kursivering. 
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2010 s.16), vilket visar på kolonialtidens storhet och att den ses som något positivt och 

vackert. Det visar även på en ojämlik maktbalans, där det koloniala används för att beskriva 

något som då förminskar tunisierna och deras befolkning. En europeisk dominerande position 

där Tunisien innesluts och framställs inom strukturer som bygger på dominans framkommer 

också. Denna dominans är således en del av en kolonial diskurs som går att skönja i Lonely 

Planets guidebok om Tunisien (Said 2004 s.113; Duncan m.fl. 2004 s.473). Den franska 

kolonialhistorien visas även genom ”detta hotell från den koloniala eran […]” (Tunisien 2010 

s.79). Staden Ain Draham beskrivs som ”en vänlig, en gång i tiden kolonial bergstation […]” 

(Tunisien 2010 s.125). Maten beskrivs även den som influerad av Frankrike och att det var 

”fransmännen som tog med sig matlagningstekniker” (Tunisien 2010 s.53), vilket visar på den 

västerländska dominansen. 

Franska språket är ett språk som talas överallt och de flesta talar även lite engelska står det 

skrivet i guideboken om Tunisien, vilket visar på att västs inflytande är närvarande och 

fortfarande lever kvar (Tunisien 2010 s.18). Vidare står dock ”det finns inget bättre sätt att 

skaffa sig vänner och imponera på människor i Tunisien än att våga sig på några få ord på 

arabiska – för att inte tala om övertaget det kommer ge dig när det kommer till att pruta” 

(Tunisien 2010 s.18). Att det talas franska och engelska visar på de europeiska språkens 

maktposition i landet, då de ses som språk som talas överallt. Det är inte nödvändigt att lära 

sig arabiska, utan det är framförallt ifall en maktposition vill intas, då det ger ett övertag över 

tunisiern om det ska prutas. Tunisierna har anpassat sig till västerlänningarna då de talar 

franska och engelska. Franskan är en kvarleva från den franska kolonialtiden, vilket visar på 

att ett arv från kolonialtiden lever vidare som tyder på en dominans över tunisierna, genom att 

det västerländska språket är dominerande (Ashcroft 2000 s.72). Talas inte samma språk är 

”[…] tunisier vanligtvis vänliga nog att bistå med leenden och handgestikulerande när det inte 

finns något gemensamt språk” (Tunisien 2010 s.18). Tunisierna framställs som vänliga och 

hjälpsamma och villiga att bistå resenärer som kommer till landet, vilket visar på deras 

underordnade position som en del av en kolonial diskurs.   

Den franska kolonialtiden framställs som något positivt då den bidrog med 

”moderniseringsprojekt som vägbyggen och förbättrade urbana sanitetsförhållanden som var 

populära” (Tunisien 2010 s.33). ”Reseskildrare från början av 1900-talet rapporterade om den 

koloniala byggboomen som att den förstörde den mystiska orientaliska charmen i Tunis. Men 

egentligen så undvek fransmännen Tunis medina (gamla stadskärna) och skapade en helt ny 

stad på deras egna vis, Ville Nouvelle” (Tunisien 2010 s.49). Även om det enligt guideboken 
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är tecken på imperatorisk arrogans, skapade det ändå en ”två för priset av en arkitektonisk 

guldgruva för framtida generationer” (Tunisien 2010 s.49). Den franska kolonialtiden lyfts 

fram som något bra som Tunisien ska vara glad för. Det visar på en dominans som finns över 

landet, där Tunisien nedvärderas och den franska kolonialtiden ses som bra. Inom en kolonial 

diskurs beskrivs Europa som utvecklingsinriktat och framåtskridande medan Orienten ses som 

statisk (Loomba 2005 s.62). I Lonely Planets guidebok om Tunisien framställs Frankrike som 

pådrivande och framåtskridande eftersom de bidrog med moderniseringsprojekt och även 

skapade en helt ny stad i landet. Det bidrar till den dikotomi som finns inom en kolonial 

diskurs där Europa ses som utvecklingsinriktat medan Tunisien ses som gammalt, vilket 

förminskar tunisiernas roll i uppbyggandet av det egna landet (Loomba 2005 s.60;62). 

Fransmännen som byggherrar och pådrivande visas också då ”det finns en del attraktiv fransk 

arkitektur […]” (Tunisien 2010 s.130) och att byggnader är ”byggt av fransmännen” och 

”fransmännen byggde”(Tunisien 2010 s. 147, 65). Historien och det koloniala arvet fortsätter 

att lyftas fram i och med att ”huvudstaden har även en underbar samling av unik kolonial- och 

1900-tals design” (Tunisien 2010 s.45). Återigen lyfts det historiska fram, vilket visar på att 

det nutida Tunisien inte är intressant nog, utan det är det historiska som skapades under 

kolonialtiden som är det intressanta att besöka i landet. Det visar på en ojämlik maktbalans 

där det är den västerländska historien och dess dominans över Tunisien som lyfts fram. På 

bilderna i guideboken är det också historien som lyfts fram då de flesta bilder föreställer äldre 

byggnader och ruiner, som då visar på den historiska attraktionskraften i landet och 

förminskar det nutida (Tunisien 2010 s.5ff).  

Tunisien beskrivs som ett land som känns västerniserat, samtidigt som traditionella traditioner 

är av betydande vikt i landet (Tunisien 2010 s.15). ”Västerländska influenser är ofta ytliga. 

Familjen är allt och sociala sedvänjor håller sig kvar och är djupt traditionella” (Tunisien 

2010 s.16). Folket beskrivs samtidigt som moderna då de har en egen vilja och gör som de 

behagar, eftersom kvinnor väljer om de vill bära slöja eller inte samt att folk dricker alkohol 

om de vill, fastän det är ett muslimskt land (Tunisien 2010 s.15). ”Tunisierna är bestämt 

moderna i sitt synsätt (och friare än de flesta människorna i Maghreb och Mellanöstern) ändå 

kan de hållas tillbaka av en bymentalitet som motsätter sig förändringar” (Tunisien 2010 

s.38). Att Tunisien framställs som ett land som motsätter sig förändringar tyder på en kolonial 

diskurs där de presenteras outvecklade i jämförelse med väst (Loomba 2005 s.62). 

Förklaringar till varför de hålls tillbaka är bland annat att det är en konservativ kultur, en 

postkolonial patologi, eller en produkt av ekonomiska påfrestningar samt att de har en 
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paternalistisk regering (Tunisien 2010 s.38). Det gör att den koloniala diskursen som finns i 

Lonely Planets guidebok om Tunisien blir tydligare genom att de radar upp egenskaper som 

Tunisien besitter som skiljer sig från ett västerländskt synsätt (Barnett 2006 s.149; Said 2004 

s.64). Denna dubbla bild som framkommer när tunisierna beskrivs visar på en hybriditet som 

återfinns i landet. Kolonialstater misslyckades med att producera fasta bilder av de 

koloniserade, vilket inte heller guideboken gör (Loomba 2005 s.118). Den tunisiska kulturen 

har inte försvunnit för att landet har moderniserats utan de har tagit delar från väst, samtidigt 

som de bevarat sina traditioner, vilket är ett sätt för kulturer att överleva (Hoogvelt 2001 

s.170). Tunisiens kultur och sedvänjor beskrivs som konservativa och traditionella, vilket 

tyder på en kolonial diskurs där orienten ses som efterbliven och traditionell (Tunisien 2010 

s.16; Said 2004 s.252;255). Följaktligen leder det till att Tunisien hamnar i en underlägsen 

position gentemot väst och ses som svagare, vilket genom historien varit västerlandets sätt att 

dominera över Orienten. Flera av tecknen som Said ansåg att väst använt för att skapa sig 

makt över Orienten används i beskrivningen av Tunisien då de även ses som odemokratiska 

då de beskrivs ha en paternalistisk regering, vilket är en del av en kolonial diskurs (Said 2004 

s.252;255).  

En del av en kolonial diskurs är uppdelningen mellan öst och väst, där väst är den 

dominerande gruppen och där den västerländska kulturen utgångspunkten vilken andra 

kulturer döms och jämförs utifrån (Barnett 2006 s.149). Denna uppdelning och gränsdragning 

mellan Tunisien och Europa blir tydlig i Lonely Planets guidebok om Tunisien. ”Tunisien är 

ett billigt land för västerländska besökare, särskilt i jämförelse med Europa” (Tunisien 2010 

s.18) skrivs det, vilket tyder på denna uppdelning och en kolonial diskurs. Jämförelsen med 

Europa och en gränsdragning mellan ”vi” och ”de” fortsätter då det görs skillnad på saker 

som är från kolonialtiden och det som är från tiden efter självständigheten. Byggnader 

beskrivs som att antingen vara en europeisk byggnation eller en tunisisk (Tunisien 2010 

s.49f). ”Nutida arkitektur tenderar även att var mindre inspirerande” (Tunisien 2010 s.50) står 

det i guideboken. Det är en nedvärderande bild av Tunisien och tunisierna då det som de 

själva åstadkommit efter självständigheten inte är värt att beskåda. Ville Nouvelle, som är en 

stadsdel i Tunis, beskrivs som ett område som ”säger mycket om de franska koloniala 

ambitionerna och idealen” (Tunisien 2010 s.75). Vidare ger stadsdelen en känsla av att vara 

en västerländsk stad då ”höga målade fönsterluckor, balkonger av smidesjärn och stora portar 

erinrar om Barcelona eller Marseille, medan blanka bågar och porthål kunde ha dig i Miami 

eller Milano” (Tunisien 2010 s.75). Hammemt får följande beskrivning i boken; ”Staden är 
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lyckligt avslappnad. Det röriga men pittoreska centret är packat med restauranger och affärer, 

överblickat av sin Disney-perfekta medina (gamla stad) […]” (Tunisien 2010 s.103), vilket 

visar på en kolonial diskurs där det görs en skillnad mellan väst och öst. Att det behövs något 

västerländsk för att beskrivs känslan i Tunisien tyder på en kolonial diskurs eftersom det då är 

den västerländska kulturen som är standarden och utgångspunkten i jämförelsen (Barnett 

2006 s.149). En västerländsk syn på Tunisien framkommer också då kusten beskrivs som 

”Detta är Tunisien från vykort och broschyrer” (Tunisien 2010 s.180). Då texter skapar den 

verklighet de gör anspråk på att presentera skapas i Lonely Planets guidebok om Tunisien en 

verklighet som består av en västerländsk dominans (Loomba 2005 s.60). Västerländsk 

dominans och framställning av Tunisien om exotisk framkommer då en plats beskrivs som 

”en exotisk version av ett engelskt semesterläger med allt du behöver […]” (Tunisien 2010 

s.108), vilket tyder på en kolonial diskurs (Knox och Pinch 2010 s.43).  

Det finns inte många situationer i boken som framställer resenärer och tunisier där de 

interagerar med varandra. Ett exempel som ändå behandlar interaktion mellan resenär och 

tunisier är när en köpsituation om en matta presenteras, där de framställs ojämlikt gentemot 

varandra. Turisten beskrivs som en ”ärad gäst” och därför krävs vänlighet från tunisierna 

(Tunisien 2010 s.201). Det visar på maktrelationen mellan ”vi” och ”de” där turisten ses som 

överlägsen, vilket är en del av en kolonial diskurs (Said 2004 s.64). Tunisierna andrefieras 

och formas till en subjekt position där de är väldigt hjälpsamma. Om västerlänningen sedan 

inte gör tunisierna till lags och köper en matta av dem, kommer vänligheten att försvinna och 

ersättas av ”dovt mumlande och svordomar som riktas mot dig” skrivs det. Den tunisiska 

försäljaren beskrivs även ”som ett barn som precis förlorat sin leksak” (Tunisien 2010 s.201) 

om turisten inte köper en matta av honom. Tunisierna framställs där som barnsliga och 

irrationella, vilket är en del av en kolonial diskurs (Said 2004 s.252, 255).  

 

6.3 Diskursanalys av Lonely Planets guidebok om Kenya  

Kenya är ett land i östra Afrika som var en brittisk koloni från 1895 fram till självständigheten 

1963 (2ne.se).  

Det finns inte en enhetlig bild av hur Kenya och dess befolkning beskrivs och framställs i 

Lonely Planets guidebok om Kenya, utan det finns många versioner vilka en del tyder på en 

västerländsk dominans och en kolonial diskurs. Kolonialstater lyckades inte att producera 

fasta och stabila identiteter hos de koloniserade (Loomba 2005 s.118). Det är även det som 

framkommer i Lonely Planets guidebok om Kenya, befolkningen i Kenya beskrivs inte på ett 
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sätt, utan det produceras flera föreställningar om dem, vilket visas i den här diskursanalysen 

av Lonely Planets guidebok om Kenya. 

I inledningen av Lonely Planets guidebok om Kenya slås det fast att ”få destinationer i 

världen kan väcka så starka fantasier som Kenya […]” (Kenya 2009 s.12). Det handlar om 

västerländska fantasier om öst vilket inom postkolonial teori och kolonial diskurs varit en 

grundpelare då orientaliska representationer inte varit baserad på någon detaljerad kunskap 

om andra samhällen utan grundar sig på en västerländsk önskan, som synliggörs i 

ovanstående citat (Barnett 2006 s.150). Att Kenya väcker fantasier kan även ses som att 

landet är något mer än det vi känner till om det och Orienten har alltid varit något mer än det 

som varit empiriskt känt (Said 2004 s.132). Fantasier, den imaginära geografin, hjälper till att 

förstärka skillnaden mellan det som ligger oss nära och det som ligger längre ifrån oss, vilket 

Lonely Planet guide om Kenya visar på då de anser att Kenya väcker starka fantasier (Said 

2004 s.132; Kenya 2009 s.12). Fantasier, klichéer och stereotyper är något som är 

återkommande i guideboken då även den stora nationalparken Masai Mara beskrivs som den 

ultimata afrikanska klichén ”[…] hjordar av zebror och vilddjur är den ultimata afrikanska 

klichén. Men för en gångs skull lever verkligheten upp till bilden […]” (Kenya 2009 s.169). 

Klichéer är en form av stereotyper, vilka befäster en konstgjord känsla mellan resenären och 

befolkningen, vilket görs i guideboken om Kenya då det skrivs om afrikanska stereotyper 

(Loomba 2005 s.74). I framställningen av Mombasa utgås det från föreställningar om vad 

som är det riktiga Afrika då ”Mombasa, precis som kusten som den dominerar, är både 

väsentligaste Afrika och på ett sätt… inte” (Kenya 2009 s.255). Det som antas som verkliga 

Afrika är således ”Om din föreställning om Afrika är rostat kött, rostad majs, öl och 

nötboskap och farmar och vänlighet, dessa saker finns här (okej, kanske inte korna)” (Kenya 

2009 s.255). Skapandet av stereotyper innebär en reducering av bilder och föreställningar om 

andra så att de blir hanterbara och behöver inte vara ett resultat av okunskap. Dessa 

stereotyper skapar ändock en föreställning om människorna i Kenya inom ramen för en 

kolonial diskurs eftersom stereotypen som de framställs utifrån är en nedvärderande bild av 

kenyanerna som bygger på fördomar där de ses som lägre utvecklade än och underlägsna väst.  

(Loomba 2005 s.73; Said 2004 s.252, 255). Vad som anses vara det riktiga Afrika beskrivs 

vidare, ”precis bortom Postbank kommer du hitta det verkliga Afrika på detta vänliga hotell. 

Med det menar vi enkla sovhytter, gemensamma badrum med hinkduschar och toaletter som 

lämnar dig blottad för alla att se. Personalen tycker att utlänningar är roliga – de har 

förmodligen rätt” (Kenya 2009 s.183). Det som anses vara det verkliga Afrika beskrivs som 
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traditionellt, simpelt och omodernt vilket tyder på en kolonial diskurs. Genom att göra en 

distansering mellan resenärer och lokalbefolkning skapas ett ”vi” och ”de” där grupperna ses 

som olika, vilket också är en del av en kolonial diskurs (Said s.131, 252, 255). Fantasierna om 

det afrikanska lyfts återigen fram då nationalparken Masai Mara beskrivs med orden ”när allt 

kommer omkring, Maran har stimulerat afrikanska fantasier i åratal […]” (Kenya 2009 s.168). 

Maran har även ”[…] stambefolkningar som är lika varierande och fascinerande som 

landskapet” (Kenya 2009 s.168). Det som visas här är även att befolkningen beskrivs på ett 

sätt som hör till en kolonial diskurs då de framställs som fascinerande och något att titta på 

(Said 2004 s.63). 

Beskrivningar av Kenya som visar på en kolonial diskurs fortsätter då landet beskrivs som 

exotiskt och charmerande (Kenya 2009 s.19, 288; Knox och Pinch 2010 s.43). Läsarens 

fantasier om Kenya sätts igång då följande beskrivning görs ”[…] detta vackra hus är som 

något från en saga, där kronblad beströr sängen och golvet, Massaj sjunger dig till sömns på 

en venetiansk gondol, zebror hänger med sällskapshundar och alla dina infall betjäntas” 

(Kenya 2009 s.156). Orienten har länge varit ett område för romantik och märkliga 

upplevelser vilket är en del av en kolonial diskurs och den föreställningen lever kvar i 

ovanstående citat (Knox och Pinch 2010 s.43). Andrefiering sker även då ”alla dina infall 

betjäntas” (Kenya 2009 s.156) eftersom besökarens infall betjänas, vilket tyder på ett ojämlikt 

maktförhållande där resenärens önskemål införlivas (Ashcroft 2000 s.171f). Resenärer till 

Kenya kan förvänta sig att vara med om en resa som är både inspirerande och livsomvälvande 

skrivs det i guideboken, samtidigt är ”landet så mångsidigt att det praktiskt taget är en blank 

duk, serverad för spänningssökare och solsökare” (Kenya 2009 s.12f). Inom en kolonial 

diskurs är det vanligt att icke västerländska områden och landskap beskrivs som öde, vilket 

görs då landet presenteras som en blank duk (Barnett 2006 s.153). Landet existerar även till 

förfogande för resenärerna, vilket tyder på en västerländsk dominans och ett ojämlikt 

maktförhållande då landet ligger serverat för västerlänningar (Said 2004 s.66).  

Ojämlikt maktförhållande blir det även då det görs jämförelser mellan Kenya och väst, ”bli 

inte förvånad om du betalar mer för ett glanslöst rum eller tält här än vad du skulle göra för ett 

godtagbart rum i en västeuropeisk storstad” (Kenya 2009 s.173). Att jämföra med något 

västerländskt och utgå ifrån att det är standarden i bedömningarna sker återkommande i 

guideboken och det är en del av en postkolonial teori och kolonial diskurs om att den 

europeiska kulturen är överlägsen den kenyanska kulturen (Barnett 2006 s.149). Ett café 

beskrivs exempelvis på följande sätt ”atmosfären motsvarar den i många europeiska caféer, 
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vilket gör det till en bra plats att ta det lugnt […]” (Kenya 2009 s.124). Jämförelsen med väst 

bidrar till att caféet beskrivs som något positivt, därav antagandet att den västerländska 

kulturen är det att strävs efter. Liknelser med väst fortsätter då de skriver om staden Naivasha, 

”Naivasha […] kan ha en semesterorts känsla över sig under högsäsong, speciellt när den blir 

Kenyas St. Tropez, men med Tuskeröl istället för champagne” (Kenya 2009 s.153). Vidare 

beskrivs en campingplats vid Naivasha sjön som ”platsen är stor, men på helger är det väldigt 

rörigt och den har en öldrickande känsla över sig som mer liknar Glastonbury
4
 än Afrika!” 

(Kenya 2009 s.155). En jämförelse med en västerländsk, brittisk festival måste göras för att 

förklara platsens känsla, då känslan inte är något afrikanskt. Stereotypen och förutfattade 

föreställningar om Afrika lyfts därmed återigen fram då platsen inte är något som återfinns i 

Afrika utan i Europa, vilket visar på en kolonial diskurs.  

Att det är det västerländska som är det dominerande och den överlägsna normen blir tydigt då 

ölsorten Guiness i Kenya jämförs med den europeiska versionen ”[…] den kenyanska 

versionen är inget som den genuina irländska varan” (Kenya 2009 s.54). Vidare nedvärderas 

det inhemska vinet då ”[…] resultatet smakar oanständigt och luktar outhärdligt (Kenya 2009 

s.54)”. Det visar på en kolonial diskurs där utgångspunkten för bedömningen är det 

europeiska idealet, som anses ha högre standard är de kenyanska versionerna (Barnett 2006 

s.149). Kenyaner antas även ha en fascination för väst och de ser upp till västerländska 

kulturföreteelser mer än sina egna. ”Kenyaner verkar ha en nationell besatthet av engelska 

Premier League, varje kenyan stödjer Arsenal, Manchester United eller Liverpool, men de kan 

inte nämna en enda kenyansk spelare” (Kenya 2009 s.37). En kolonial diskurs återfinns som 

visar på att det är väst som är det överlägsna och dominerande. Framställningen av 

västerlänningar och inhemska befolkningen som ”vi” och ”de” blir synlig då ”utlänningar 

anses som ’speciella’ och får därmed de flotta och rena rummen uppe på taket med fantastisk 

utsikt över Nakurusjön” (Kenya 2009 s.160). Det visar på andrefiering och konstruktionen av 

olika grupper som dominerande och andra som underordnade, är en del av en kolonial diskurs 

(Loomba 2005 s.60). Skillnaden mellan väst och öst görs även då Kenya beskrivs som 

traditionellt och inte lika utvecklat som väst ”för det ultimata kenyanska äventyret, hoppa på 

en smutsig transportlastbil med lokalbefolkningen. Det är ett obekvämt och smutsigt, men helt 

förtjusande, sätt att resa runt i norra Kenya” (Kenya 2009 s.231).  

                                                           
4
 Glastonbury är en stad och festival i England http://www.glastonburyfestivals.co.uk/  

http://www.glastonburyfestivals.co.uk/


32 
 

Kenyanerna beskrivs som optimistiska, vänliga, hjälpsamma och glada (Kenya 2009 s.12, 

35,117, 137f).  Vidare beskrivs deras nationella psyke som att de är ”dynamiska, jordnära, 

påhittiga och respektfulla” (Kenya 2009 s.35). Kenyaner framställs som positiva och med en 

glädjefull inställning till livet och ”har nära till ett skratt och är aldrig motvilliga att erbjuda 

ett leende” (Kenya 2009 s.35). Att de är vänliga och tycker om turister blir tydligt då det 

skrivs att kenyaner är sällskapliga och som resenär kan du vara säker på att bli inbjuden till att 

delta i en aktivitet slås det fast i guideboken, ”varje villig resenär kan vara säker på att bli 

tillfrågad att delta i en spontan dans eller fotbollsmatch” (Kenya 2009 s.35). De framställs 

som hjälpsamma mot resenärer då de kommer att bistå resenärer som kommer till landet. Det 

tyder på en kolonial diskurs genom att de underordnas väst eftersom de konstrueras, 

andrefieras till att vara i en subjektposition där de servar resenärer, västerlänningar (Ashcroft 

2000 s.171f). Att befolkningen i landet står till förfogande för resenärer som kommer, 

framkommer när ett hotell beskrivs ”du behandlas som en personlig gäst till ägarna, vilket 

betyder att du kan använda deras chaufför, smaka deras viner och äta i överflöd” (Kenya 2009 

s.121). Andrefiering av personalen sker då den blir underordnad genom att resenären får 

nyttja deras bekvämligheter (Ashroft 2000 s.171f). Då kenyaner beskrivs som vänliga och 

hjälpsamma å ena sidan beskrivs de även som motsatsen, vilket visar på en tvetydlig bild som 

uppkommer i framställningen av Kenya och befolkningen då ”[…] (buss)biljettkontorets 

anställda är inte alltid att lita på” (Kenya 2009 s.161), även ”lita inte på svartförsäljare som 

påstår att motellet har brunnit ner – det är av cement!” (Kenya 2009 s.224). Även om det visar 

på att inte alla kenyaner är hjälpsamma och vänliga mot turister framsälls ändock den 

kenyanska befolkningen inom en kolonial diskurs då de presenteras som lögnare och oärliga 

vilket stämmer överens med att orientaliska människor framställs med ord som tyder på 

svaghet (Said 2004 s.255, 321).  

Stambefolkningar i Kenya beskrivs och det slås fast att ”stammen är en viktig aspekt hos en 

kenyans identitet: när två kenyaner möts är den första frågan som ställs ’vilken stam kommer 

du ifrån?’”(Kenya 2009 s.38). Olika stammar i Kenya ges en kort beskrivning och det skrivs 

framförallt om deras traditionella sedvänjor och hantverk (Kenya 2009 s.38ff). Stammars 

relation till väst framkommer bland annat genom att det berättas om hur britterna såg på dem 

under kolonialtiden. Akambastammen beskrivs som ”högt beaktade av britterna för deras 

kämparförmågor, blev ett stort antal av dem inkallade till den brittiska armén”(Kenya 2009 

s.38). Det visar på det koloniala maktövertaget som britterna hade över andra grupper under 

kolonialtiden. Akamba beskrivs även som en våldsam stam, då de innehar kämparförmågor 



33 
 

och beskrivningar av folk som våldsamma är en del av en kolonial diskurs (Said 2004 s.252). 

Ofta lyfts det fram vad som är annorlunda med stammarna ur ett västerländskt perspektiv, 

vilket är del av en kolonial diskurs där andra människor framställs som annorlunda och 

främmande, helt enkelt olika västvärlden och den västerländska kulturen (Barnett 2006 s.149, 

Said 2004 s.64). Exempel på att de är annorlunda i jämförelse med väst är när boranastammen 

beskrivs på ett sätt som inte är förenligt med ett västerländskt synsätt idag ”borana efterlever 

strikt pliktsegregation mellan män och kvinnor – män har ansvar för hjorden medan kvinnor 

har ansvar för barnen och det vardagliga livet” (Kenya 2009 s.39). Det visar på en kolonial 

diskurs då de framställs som att de lever efter traditionella sedvänjor och är odemokratiska 

(Loomba 2005 s.62, Said 2004 s.252, 255). Att stammar är traditionella och har traditionella 

värderingar beskrivs vidare då gabbrastammen bland annat utnämner en byfader (Kenya 2009 

s.39). Även polygami förekommer bland stammarna skrivs det, vilket också tyder på att de är 

annorlunda mot väst där normen är monogami. Gabbrastammen beskrivs vidare som kända 

för sitt mod, då de jagar lejon, noshörningar och elefanter. Flera av stammarna presenteras 

som klanbaserade och en del tror även på häxkonster och medicinmän. Att de bär traditionella 

kläder och smycken är också beskrivningar som tilldelas dem (Kenya 2009 s.40ff). Alla dessa 

framställningar om befolkningen som ges visar på en kolonial diskurs där de framställs som 

annorlunda väst. Att de tror på häxkonster och medicinmän samt att de utnämner en byfader 

gör att de presenteras som exotiska och annorlunda. Normer som inte är aktuella i västvärlden 

idag är det som lyfts fram i presentationen av stambefolkningar vilket gör att det skapas ett 

distansförhållande mellan öst och väst som tyder på en kolonial diskurs. En kolonial diskurs 

tydliggörs vidare genom att de framställs som traditionella då de beskrivs bära traditionella 

kläder och smycken, vilket är en del av framställningen av andra människor inom en kolonial 

diskurs (Barnett 2006 s.149; Knox och Pinch 2010 s.43; Said 2004 s.64, 252, 255).  

Massajerna, som är en av stambefolkningarna i Kenya, anses vara den definitiva symbolen för 

Kenya och de har ett rykte om sig att vara våldsamma krigare står det i Lonely Planets 

guidebok om Kenya (Kenya 2009 s.41). Deras mat beskrivs på följande sätt ”blod och mjölk 

är grundpelaren i Massajernas diet, utökad med en dryck som kallas mursik, gjord på mjölk 

fermenterad med en kos urin och aska […]” (Kenya 2009 s.41). I den beskrivningen skapas 

en bild av massajerna som annorlunda väst, då deras traditioner skiljer sig från västerländska. 

Dock har det alltid funnits och finns fortfarande kulturer vars seder och traditioner är så råa att 

verkligheten överträffar det som kan sägas och skrivas om dem i väst. Även om så är fallet för 

massajerna, att det inte bara är en presentation av dem, utan det faktiskt föreliggande, väljs det 
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ändå att göra denna konstruering av befolkningarna, vilket tyder på en kolonial diskurs och en 

distansering mellan öst och väst. Denna andrefiering, där en kolonial diskurs producerar och 

skapar dessa bilder av människor visar på det ojämlika maktförhållande som fortfarande lever 

kvar i guideboken om Kenya (Ashcroft 200 s.171f; Barnett 2006 s.149; Said 2004 s.68). 

Rendillestammen framställs som barbarisk och annorlunda gentemot västerländsk kultur och 

synsätt och har en sed som beskrivs ”kamelerna töms genom att öppna en ven i nacken med 

en slö pil eller kniv. Blodet dricks sedan som det är, eller blandat med mjölk” (Kenya 2009 

s.42). Även här framställs de som annorlunda och barbariska, vilket tyder på en kolonial 

diskurs (Said 2004 s.252, 255). Ett sista exempel på en traditionell rit, som blir annorlunda 

gentemot väst, som det skrivs om att flera stammar ägnar sig åt är omskärelse och kvinnlig 

könsstympning. Det är en initiationsrit i en del stammar och något traditionellt som hålls vid 

liv (Kenya 2009 s.41ff). Seden blir särskilt olik väst då den beskrivs som en festival, 

”Bungoma/ Trans-Nzoia distriktet blir vilt i augusti med bilder och ljud från bukusus 

omskärelsefestival, en årlig tillställning dedikerad till initiationen av lokala unga pojkar till 

mandom” (Kenya 2009 s.189). Beskrivningen av festivalen avslutas med ett citat från en av 

deltagarna som gör att bilden av befolkningen som vilda skapas ”varje år vid den här tiden är 

det som om en feber griper mig, och jag kan inte vila tills jag har skurit en pojke […]” (Kenya 

2009 s.189). I beskrivningarna och framställningen av stambefolkningarna konstrueras en 

tydlig gräns mellan ”vi” och ”de”. De framställs som vilda och barbariska med traditionella 

seder, vilket faller inom ramen för en kolonial diskurs (Barnett 2006 s.149f; Said 2004 s.64, 

252, 255). Att befolkningen skulle vara vild framkommer även då området Moyale beskrivs 

som ”[…] men ta en guide, eftersom det finns gott om vilda djur och vilda människor i dessa 

områden” (Kenya 2009 s.240).  

Vidare är det inte bara stambefolkningarna som är traditionella, utan även kenyaner i 

allmänhet då ”traditionella kulturer utgör ett starkt samhällsklister i Kenya. Respekt för de 

äldre, hårt hållna religiösa värderingar, traditionella könsroller […] skapar en väldefinierad 

social struktur med en del stela moraliska sedvänjor som kärna” (Kenya 2009 s.36).  Det visar 

på hur de framställs som traditionella och inte lika utvecklade som väst, då det är utifrån ett 

västerländskt perspektiv som de presenteras ha ”hårt hållna religiösa värderingar” och 

”traditionella kulturer”, vilket är en del av en kolonial diskurs (Barnett 2006 s.149). Även på 

de få bilder som finns i guideboken framställs kenyanerna som traditionella. En bild 

föreställer en kenyansk man ledandes en kamel och bildtexten lyder ”[…] människor 

förflyttar sina kameler som de har gjort i århundraden” (Kenya 2009 s.5). Det tyder på en 
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kolonial diskurs i bilder och text då landet ses som traditionellt och statiskt då de följer 

samma seder som de gjort i flera hundra år (Loomba 2005 s.62).   

Hybriditet är en del av en kolonial diskurs och är ett återkommande tema i Lonely Planets 

guidebok om Kenya. Redan i början av guideboken slås det fast att Kenya är ett land som är 

multikulturellt och som innehar delar av både klassiska och nutida Afrika. Det vardagliga 

livet för samman både traditionella stammar och urbana familjer, antika seder och modern 

medvetenhet skrivs det (Ashcroft 2000 s.171; Kenya 2009 s.12). Att två källor skulle vara 

oförenliga, vilket hybriditet innebär, visas genom att traditionella kulturer krockar med 

moderna då ”otvivelaktigt är, att när Kenya moderniseras sätts press på traditionella livsstilar 

och konkurrerande kulturella system, framförallt i rurala samhällen, […] nåväl, denna 

spänning producerar några intressanta syner ” (Kenya 2009 s.35). Det traditionella och 

moderna skapar intressanta syner för resenärer vilket visar på en västerländsk dominans då de 

inte ses som förenliga. Dessa intressanta syner är ”samburunomader i det torra norr stoltserar 

med digitala klockor tillsammans med traditionella pärlor, unga män i det traditionella Lamu 

sätter på sig rastaflätor i nylon och rastamössor under buis buis (klädesplagg som täcker allt 

som bärs av en del muslimska kvinnor) och sjalar, samt medelklassens affärsmän med 

stamtatueringar och ärr. Det är en kaotisk och fängslande utveckling” (Kenya 2009 s.35f). Det 

visar på en hybriditet i landet och att det traditionella Kenya inte skulle vara förenligt med 

moderna företeelser, utan det utmynnar i en kaotisk och fängslande utveckling som består av 

intressanta syner. Att de ses som intressanta att beskåda kan ses som en del av en kolonial 

diskurs där de blir underlägsna väst. Dock är det ett sätt för traditionella kulturer att överleva 

genom att bli hybrida (Hoogvelt 2001 s.170).  

Vidare beskrivs swahilifolket som hybrid på flera ställen. ”[…] Swahili är namnet som är 

givet till de lokala människorna som, även om de har olika stamförfäder, har ingift sig med 

arabiska bosättare genom århundraden och gett upphov till kiswahiliska språket och en 

dominerande arabisk kultur” (Kenya 2009 s.38). Det hybrida är en av anledningarna till varför 

Kenya är attraktivt för resenärer” […] och kulturell mångfald fortsätter vara attraktiv för 

turister över hela världen” (Kenya 2009 s.123). Det tyder på att det inte är en ren kultur som 

är det intressanta, utan det är själva blandningen som gör Kenya intressant för resenärer.   

Västerländska influenser lyfts fram då ”Västerländsk cafékultur har slagit ner i Nairobi och 

har entusiastiskt mottagits av lokala utvandrare samt dess invånare som håller fast vid en 

hyfsad kopp kaffe” (Kenya 2009 s.128). Detta tyder på en kolonial diskurs då det är den 
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västerländska kulturen som lyfts fram som den dominerande som fått fäste i landet, vilken 

befolkningen i landet ”entusiastiskt mottagit”. Vidare slås fast att det traditionella köket i 

Kenya inte är spännande ”den kenyanska kulinariska traditionen har generellt sätt betonat att 

mata massorna så effektivt som möjligt, med lite plats för talang eller innovation. De flesta 

måltider koncentreras runt ugali, en tjock, degartad massa som är gjord på majs och/eller 

kassavamjöl […]” (Kenya 2009 s.51). Denna mat kommer ”inte kommer få dina smaklökar 

att pirra” (Kenya 2009 s.51). Det visar också på en nedvärdering då det traditionella 

kenyanska köket inte är spännande utan det är influenser från andra länder som gör det 

intressant. Det är återigen med utgångspunkt från en västerländsk kultur som köket anses 

ointressant och inte innovativt, vilket tyder på en kolonial diskurs (Barnett 2006 s.149).  

Den brittiska kolonialtiden gör sig påmind emellanåt, till exempel när ett hotell beskrivs, 

”Naivashas äldsta hotell är ett klassiskt val i kolonial stil […]” (Kenya 2009 s.153). I liknande 

stil beskrivs nästa hotell i guideboken ”[…] denna storslagna koloniala veranda är för dig” 

(Kenya 2009 s.153). Även beskrivningen ”då atmosfären må bli lite för kolonial för en del 

personers smak, går det inte att förneka den angenäma känslan av historia som strömmar från 

väggarna” (Kenya 2009 s.124) finns i guideboken. Kolonialtiden lyfts fram som något fint 

som gör sig påmint i landet. Det visar på en kolonial diskurs som bygger på dominans över 

Kenya och gränsen mellan ”vi” och ”de” blir tydig då de skriver att ”[…] denna storslagna 

koloniala veranda är för dig” (Kenya 2009 s.153). Uppdelningen mellan öst och väst var ett 

sätt som kolonialstaterna utövade makt över kolonierna. Denna uppdelning som görs i Lonely 

Planet guide om Kenya tyder på en kolonial diskurs som även den bygger på ojämlika 

maktförhållanden (Loomba 2005 s.60; Said 2004 s.69). Det koloniala arvet lyfts fram för 

besökare då Karen Blixens hus som hon lämnade efter sig beskrivs som ”det underbara 

koloniala huset har blivit bevarat som museum” (Kenya 2009 s.113). Då kolonialtiden var ett 

sätt för de europeiska staterna att utöva makt över öst leder följaktligen ett framlyftande av det 

koloniala arvet till att den styrkeposition som väst hade över öst lever vidare (Duncan m.fl. 

2004 s.473; Said 2004 s.113). Ett sista exempel som sammanfattar de ovanstående exemplen 

på en kolonial diskurs om makt över Kenya och det koloniala arvet lyfts fram är då ett hotell 

bidrar till att skapa en ”[…] jag är en kolonial aristokrat på berglandskapssemester känsla” 

(Kenya 2009 s.207).  

En kolonial diskurs om ”vi” och ”de” synliggörs då det skrivs att ”te är anledningen till varför 

brittiska kolonisatörer kom till Kericho och te är förmodligen anledningen till varför du också 

kommer” (Kenya 2009 s.185). Det som var intressant för de brittiska kolonisatörerna när de 
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var i Kenya är även det som är intressant för dagens resenärer. Vidare skrivs att det går att 

titta på processen där tebladen plockas genom att gå en rundvandring på teplantagen. ”De 

flesta turer involverar att vandra runt fälten och se på plockningsprocessen (lägg märke till att 

plockare inte arbetar på söndagar)” (Kenya 2009 s.185). En kolonial diskurs framkommer där 

befolkningen i landet andrefieras och blir underordnad en dominerande grupp, resenären. 

Befolkningen i landet framställs även som arbetande medan resenärer ser på och får ut något 

av åskådningen. Det visar också på en dominerande position där ”vi” och ”de” framställs som 

varandras motsatser och distansering mellan dem ökar, vilket är en del av en kolonial diskurs 

(Barnett 2006 s.149; Loomba 2005 s.60). En kolonial diskurs kan skönjas då distansering 

mellan resenärer och landets befolkning görs tydlig då områdena uppfattas som ”våra” 

respektive ”deras”. Det sker då Lonely Planets guidebok beskriver våld och andra faror, som 

att det sällan drabbar resenärer, västerlänningar (Said 2004 s.131; Kenya 2009 s.327). ”Trots 

alla rubriker, turister är sällan målen, då mycket av våldet och rånen sker bortom de 

huvudsakliga turitsstråken” (Kenya 2009 s.327). ”[…] Västerländska resenärer till Kenya kan 

förvänta sig en problemfri tid i landet” (Kenya 2009 s.328), står det när det skrivs om 

terrorism i Kenya, vilket visar på en dikotomi mellan väst och öst som en del av en kolonial 

diskurs (Loomba 2005 s.60, 62). Nairobi ses som en av de farligaste städerna i Afrika där 

bilkapningar, rån och våld hör till vardagen skrivs det. Dock drabbas inte resenärer då ”de 

flesta problemen sker i kåkstäderna, långt bort från turistområdena” (Kenya 2009 s.102). Det 

visar på en kolonial diskurs där det finns en tydlig delning mellan de som bor i landet och de 

som kommer på besök, resenärerna. Det är vanligt att dela upp områden i huvudet som 

”våra”, om de anses bekanta och som ”deras” om de är okända för en. Geografiska skiljelinjer 

och ”vi” och ”de” skapas således (Said 2004 s.131). De geografiska skiljelinjerna 

framkommer även då det skrivs om Nairobis kåkstäder, ”Om du vill besöka dessa platser 

(kåkstäderna) för att få en bättre känsla för hur Nairobis mindre lyckosamma invånare lever, 

gör så med en pålitlig lokal vän eller som del av en organiserad grupp” (Kenya 2009 s.102). 

Där blir en kolonial diskurs om ”vi” och ”de” tydlig och att resenärer och lokalbefolkning inte 

blandas. Kåkstäderna som är det okända ses då som ”deras” område medan områden där 

turisterna vistas som ”vårat”. Befolkningen i kåkstäderna andrefieras genom att de framställs 

som underordnade subjekt inom en kolonial diskurs. Det blir tydligt då det anses ge en 

”zooliknande känsla” att besöka kåkstäderna, ”[…] åka och se människor leva i depraverade 

förhållanden har en zooliknande känsla över sig som är omöjlig att slå ifrån sig […]” (Kenya 

2009 s.117). Samtidigt skriver de strax efter att ”det finns ingenting som nöjet med att spela 

lite boll med gatubarn som aspirerar på att bli nästa Pelé” (Kenya 2009 s.117). En 
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romantiserad bild av kåkstäderna skapas som innehåller annorlunda upplevelser jämfört med 

väst, vilket är en del av en kolonial diskurs (Knox och Pinch 2010 s.43; Said 2004; 63). 

Uppdelningen mellan öst och väst fortsätter och blir påtaglig när norra Kenya beskrivas ”i vår 

2000-tals värld med trådlös internettillgång, alltid i mobiltelefonen och fördummande TV, är 

detta ett sällsynt tillfälle att uppleva ett land och en livsstil som tillåter dig att lämna bakom 

dig allt det familjära och falla helt bortom radarn. Detta är norra Kenya och det kommer vara 

helt olikt någon annanstans du känner till” (Kenya 2009 s.227).  

När landet väl framställs som utvecklat och modernt framkommer ändock en kolonial diskurs 

då ”det kan komma som en chock för den regelbundne resenären till Afrika, men Nairobi har 

numera en handfull bemannade toaletter runtomkring centrum som erbjuder spoltoaletter och 

en grundläggande nivå av renlighet” (Kenya 2009 s.101). Att det kan komma som en chock 

att de har moderna faciliteter tyder på en kolonial diskurs då det grundläggande antagandet är 

att de är traditionella. ”Förstagångsbesökare till Nairobi förvånas
5
ofta av den kosmopoliska 

naturen av huvudstadens middagsscen, särskilt ute i de finare förorterna” (Kenya 2009 s.122).  

Att förstagångsbesökare till landet blir förvånande när de besöker Nairobi tyder också på en 

kolonial diskurs, precis som ovan, då staden värderas utifrån antaganden som bygger på bilder 

av landet som traditionellt.  

Att det nutida Kenya inte är intressant, utan det är dess historia som anses attraktiv lyfts fram i 

guideboken.”Om du trodde att Kenya bara handlade om naturen missar du en viktig del av 

hennes charm: förlorade städer” (Kenya 2009 s.294). Lite senare lyfts det historiska återigen 

upp då de talar om ruinerna i Gede som en ”historisk swahilistad som går tillbaka till 1200-

talet. En annan historisk destination längs swahilikusten är Malindi […]” (Kenya 2009 s.19). 

Det nutida Kenya, som kenyanerna själva har skapat har där ingen attraktionskraft, utan det är 

det historiska Kenya som lyfts fram. Det visar på en kolonial diskurs där deras nutida kultur 

nedvärderas och ses som ointressant. Förlorade städer som det skrivs om är en del av en 

kolonial diskurs där det är vanligt att framställa avlägsna regioner som övergivna eller 

bebodda av ett fåtal spökliknande subjekt (Barnett 2006 s.149). Vidare talas det 

nedvärderande om det nutida Kenya då högländerna i Kenya beskrivs, ”bosättningarna här är 

framförallt jordbruksbyar, av lite intresse om du inte behöver en motorsåg eller vattentunna. 

För besökare, ligger de verkliga attraktionerna utanför dessa områden […]” (Kenya 2009 

s.183).  

                                                           
5
 Författarens kursivering 
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Exempel på en kolonial diskurs blir även tydlig då städer i Kenya beskrivs med 

nedvärderande ord, vilket är återkommande i Lonely Planets guidebok om Kenya. Nakuru 

beskrivs, ”trots att det är Kenyas fjärde största center, känns inte Nakuru som något mer än en 

övervuxen landsbygdsstad och har en avslappnande atmosfär […]” (Kenya 2009 s.159). Om 

staden Moyale som gränsar till Etiopien skrivs det ”Låt oss vara ärliga, ingen kommer till 

Moyale för att se Moyale; människor kommer för att det är porten till ett av världens mest 

fascinerande länder, Etiopien” (Kenya 2009 s.240). Det nedvärderande sättet som det skrivs 

om de olika ställena är en del av en kolonial diskurs då platserna inte ses som attraktiva och 

inte värda att besöka. Vidare att de beskrivs som traditionella och inte så utvecklade tyder på 

en kolonial diskurs (Said s.112; Loomba 2005 s.62).   

7.1 Slutsats 

Denna diskursanalytiska undersökning av Lonely Planets guideböcker om Tunisien och 

Kenya visar att länderna, deras kulturer och befolkningar framställs och konstrueras inom 

ramarna för en kolonial diskurs, där Tunisien och Kenya framställs som underlägsna väst 

(Said s.252; 255). Detta visar sig bland annat genom att det läggs vikt vid ländernas 

respektive koloniala historia som lyfts fram som något fördelaktigt och positivt. 

Ett sätt som Tunisien nedvärderas på är att det läggs vikt vid landets fysiska egenskaper som 

del av hur framgångsrikt och intressant landet är, ”anmärkningsvärt utbud av litteratur” 

(Tunisien 2010 s.44) samt ”utvecklat en stadig ekonomi trots sin ringa storlek” (Tunisien 

2010 s.15) är två av exemplen där landet nedvärderas utifrån sin storlek. Detta visar också 

tydligt på en kolonial diskurs som framkommer i analysen av guideboken där det, utifrån en 

västerländsk norm, anses att det är förvånande att de besitter dessa egenskaper (Barnett 2006 

s.149). Kenya nedvärderas inte utifrån landets fysiska storlek men det sker ändå genom att det 

ses som förvånande i vissa avseenden att landet är modernt då det kan komma som en chock 

att Nairobi erbjuder ”spoltoaletter och en grundläggande renlighetsnivå” (Kenya 2009 s.101). 

Samt att förstagångsbesökare till Nairobi förvånas över den kosmopoliska middagsscenen. En 

slutsats kan då dras att även om det är olika framställningar av länderna visar det på en 

kolonial diskurs som förekommer i Lonely Planets guideböcker om Tunisien och Kenya vilka 

bygger på antaganden om den västerländska kulturen som normen vilken alla andra kulturer 

värderas utifrån. Länderna konstrueras och blir till inom ramen för en kolonial diskurs då 

Tunisien och Kenya formas i Lonely Planets guideböcker där de beläggs med ord och begrepp 

som tyder på en västerländsk dominans (Kenya 2009 s.122; Barnett 2006 s.149).  
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Tunisien och Kenya bedöms genom hela böckerna utifrån författarnas västerländska synsätt 

och utgångspunkt. Via framställningen av Lonely Planets guideböcker är Tunisien och Kenya 

två länder där traditionella seder och levnadssätt är dominerande och där Europa och 

västvärlden är det eftersträvansvärda som befolkningarna ser upp till och förvånas över 

(Tunisien 2010; Kenya 2009). Eftersom böckerna utger sig för att vara fulla av riktigt och 

praktiska tips antas innehållet för sant. Det leder till att framställningarna av länderna, 

kulturerna och befolkningarna bidrar till att skapa och upprätthålla ett ojämlikt 

maktförhållande mellan öst och väst (Tunisien 2010, Kenya 2009 omslagens baksidor; 

Loomba 2005 s.60). Tunisien framställs som traditionellt med konservativa värderingar, som 

för västerlänningar kan vara svåra att förlika sig med. Tunisier kan i sin tur ha svårt att förstå 

sig på västerländska företeelser, som självständiga kvinnor. Framställningen av tunisierna 

som konservativa tyder på att de framställs inom ramen för en kolonial diskurs, både då det 

blir en distansering mellan öst och väst, samt att de ses som underlägsna det västerländska 

idealet (Tunisien 2010 s.44; Barnett 2006 s.149; Said 2004 s.64, 252). Kenyanerna framställs 

också som traditionella, men det framkommer inte att de har svårt att förstå sig på 

västerländska värderingar utan blir istället komiska då de försöker att anpassa sig till moderna 

företeelser. En kolonial diskurs blir då synlig i framställningen av Kenya som traditionellt. 

Kenya tillåst inte modernisera sig på en jämlik nivå med väst då moderna företeelser skapar 

en kaotisk utveckling vilket är nedvärderande inom ramarna för en kolonial diskurs. Därmed 

presenteras kenyanerna på ett sätt som gör att de sitter fast inom ramarna för en kolonial 

diskurs eftersom de framställs som traditionella och tillåts inte utvecklas och bli moderna utan 

att även det formar dem till något annorlunda och konstigt jämfört med väst (Kenya 2009 

s.12, 35; Loomba 2005 s.60, 62). Tunisierna beskrivs också de som moderna i vissa avseende, 

men då formas de inte till annorlunda objekt på samma sätt som kenyanerna (Tunisien 2010 

s.15).  

Ett annat exemplen på en kolonial diskurs som framkommer i Lonely Planets guideböcker om 

både Tunisien och Kenya är att länderna är blandningar av olika företeelser och element, de är 

hybrider. Båda länderna framställs med bilder som tyder på att länderna är mångfacetterade. 

Där kolonialstaterna misslyckades med att producera enhetliga och fasta identiteter hos de 

koloniserade befolkningarna gör Lonely Planets guideböcker samma sak (Loomba 2005 

s.118; Tunisien 2010; Kenya 2009). Även om det inte kan ses som ett misslyckande att 

Lonely Planet producerar bilder som tyder på hybriditet, då länderna med all säkerhet 

innefattar många olika element, gör det ändå att den potentiella resenären som läser 
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guideböckerna blir förvirrad över hur det faktiskt föreligger i länderna. Tunisierna är å ena 

sidan vänliga och hjälpsamma men å andra sidan är sexuella trakasserier vanligt 

förekommande i landet. Kenyanerna är också vänliga och erbjuder gärna ett leende, men är 

även några som inte är att lite på (Tunisien 2010 s.282f, 287; Kenya 2009 s.307). Influenser i 

de båda länderna kommer från både väst och grannländerna och traditionella sedvänjor 

blandas med modernare företeelser. Även om en del författare menar att antagandet om en 

överlägsen kultur undermineras av hybriditet, finns det ändå tecken på att det är den 

västerländska kulturen som är den dominerande i skapandet av denna hybriditet i Tunisien 

och Kenya. Det visar sig bland annat genom att det skrivs att franska språket fortfarande talas 

av många i Tunisien. I Kenya visas det bland annat genom att västerländsk cafékultur kommit 

till Nairobi, som entusiastiskt mottagits av befolkningen (Ashcroft 2000 s.119; Knox och 

Pinch 2010 s.43f; Tunisien 2010 s.18; Kenya 2009 s.128). 

Återkommande i beskrivningarna av länderna inom ramen för en kolonial diskurs är att 

kolonialtiden lyfts fram som något positivt för länderna. Det är inte bara nedvärderande av 

Tunisiens och Kenyas utveckling efter självständigheten då den förbises utan lyfter även fram 

en tid då länderna var dominerade av och underordnade Europa som något bra, vilket gör att 

kolonialtiden och dess arv är närvarande i framställningarna av länderna än idag. Dock finns 

det en skillnad mellan hur och på vilket sätt kolonialtiden lyfts fram i de båda guideböckerna. 

Den franska kolonialtiden blir mer närvarande i framställningen av Tunisien än den brittiska 

kolonialtiden blir i framställningen av Kenya. Genomgående lyfts arkitektur i Lonely Planets 

guidebok om Tunisien fram som ”kolonial” eller ”fransk”. Tunisier beskrivs även som ett folk 

där många talar franska och är av franskt påbrå, som visar på hur den franska kolonialtiden 

lever vidare i landet. De framställs då via maktrelationer som visar på en västerländsk 

dominans vilket är en del av en kolonial diskurs (Duncan m.fl. 2004 s.473; Tunisien 2010 

s.18, 38, 49). Brittiska kolonialtiden gör sig dock ändå påmind i framställningen av Kenya, 

men den har inte påverkat arkitektur och byggnader på samma sätt som i Tunisien, där 

fransmännen bland annat byggde en helt ny stadsdel i Tunis som beskrivs i guideboken 

(Kenya 2009 s.124, 153; Tunisien 2010 s.75). Att användandet av kolonialtiden och det 

koloniala arvet skiljer sig åt i presentationen av de olika länderna kan det finnas många 

anledningar till. En är naturligtvis att Frankrike och Storbritannien hade olika stort inflytande 

över länderna och beblandade sig olika mycket med befolkningen. Fransmännen försökte mer 

att assimilera befolkningen i de koloniserande länderna med Frankrike medan britterna mer 

distanserade sig från lokalbefolkningen (Tunisien 2010; Kenya 2009; Potter m.fl. 2008 s.68, 
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Young 2001 s.31ff). Nedvärdering av länderna framkommer även då orter och annat döms ut 

som ointressant och att det inte är mycket att göra där, vilket tyder på en kolonial diskurs som 

återfinns i Lonely Planets guideböcker om Tunisien och Kenya (Kenya 2009 s.224; Tunisien 

2010 s.101). Det visar också på en västerländsk dominans över länderna. Då författarna 

tilltalar läsaren av guideböckerna med pronomen ”du” blir läsaren automatisk en del av denna 

diskurs. Det som sägs framställs som mer personligt då det talas direkt till läsaren och 

böckerna får en auktoritär känsla som bygger på en professionell allvetande bedömning. 

Eftersom jag valde att göra en kritisk diskursanalys som bygger på en kvalitativ ansats går det 

inte att mäta exakt hur stor skillnad det finns mellan de olika länderna i framställningen av 

dem inom ramarna för en kolonial diskurs. Det går ändå att konstatera att båda guideböckerna 

innehåller en tydlig kolonial diskurs som bygger på maktförhållanden mellan öst och väst. 

Hade istället en textanalys med ett kvantitativt angreppssätt genomförts hade jag fått fram ett 

resultat där det hade varit möjligt att mäta skillnader mellan guideböckerna. Samtidigt gav det 

en djupare förståelse för hur länderna framställs då jag gjorde en kritisk diskursanalys. Vidare 

går att säga vad i framställningen av de båda länderna som skiljs åt. Det koloniala förflutna är 

som visat en av skillnaderna, en annan är att kenyanerna framställs som mer råa och 

barbariska än tunisierna, samt att det anspelas på stereotyper av afrikaner i framställningen av 

Kenyas befolkning. En orsak till denna skillnad är att stambefolkningarna i Kenya beskrivs 

som brutala då de bland annat är våldsamma krigare, tror på häxkonster, dricker blod, är vilda 

och ägnar sig åt könsstympning (Kenya 2010 s.38, 40ff). Dessa framställningar tyder på en 

kolonial diskurs som genomsyrar presentationen av landet och befolkningen där den 

andrefieras till att vara annorlunda och underordnad väst och västerländska ideal (Ashcroft 

2000 s.171f; Barnett 2006 s.149). Dock finns det traditioner som i verkligheten är så råa att de 

överträffar det som sägs eller skrivs om dem i väst. Även om så är fallet så väljs ändå denna 

framställning av befolkningen att göras vilket tyder på att människorna andrefieras inom 

ramarna för en kolonial diskurs. Skulle det väljas att framställa länderna och deras befolkning 

i mer neutrala ord hade inte samma bild av dem skapats (Said 2004 s.68). En fråga som då 

uppstår är om det är nödvändigt att framställa länderna inom en kolonial diskurs, är det ett 

medvetet val eller bara en ren slump, kanske är det så att andra människor behöver framställas 

som annorlunda för att det ska bli lockande som resenär att resa dit?    

Tunisierna framställs som annorlunda väst vilket, precis som i presentationen av kenyanerna, 

bidrar till att skapa en distansering och avlägsenhet mellan öst och väst. Denna dikotomi 

mellan Orienten och Occidenten, som är en del av en postkolonial teori och en kolonial 
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diskurs, visas flera gånger i Lonely Planets guideböcker om Tunisien och Kenya (Said 2004 

s.66; Loomba 2005 s.60). I guideboken om Tunisien framställs landet inom en kolonial 

diskurs som bygger på ojämlika maktförhållanden bland annat då områden beskrivs som att 

de blir en ”semesterlekplats för vad som verkar vara hela Europa” (Tunisien 2010 s.180). 

Arkitektur beskrivs som att den är utomjordisk nog för att kunna vara en annan värld vilket 

blir en motsatsställning mellan Tunisien och väst (Tunisien 2010 s.48; Said 2004 s.64). Det 

kan även ses som ett sätt att dela upp områden som ”våra” och ”deras” vilket är vanligt att 

göra för områden som är bekanta och de som är okända. Denna uppdelning av områden 

uppkommer också i framställningen av Kenya då det skrivs om kåkstäder som områden dit 

det går att åka och beskåda hur ”mindre lyckosamma invånare lever” (Kenya 2009 s.102). 

Denna uppdelning av områden i länderna kanske är det som är intressant och gör att resenärer 

lockas att resa dit, vilket gör att länderna får inkomster av resenärerna.         

En likhet mellan hur Tunisien respektive Kenya konstrueras inom ramarna för en kolonial 

diskurs är inte bara att befolkningen framställs som vänlig och hjälpsam utan även att de ser 

upp till resenärer och väst. I Tunisien andrefieras befolkningen till att bli underordnad väst då 

det skrivs att de vill ”hålla sina europeiska klienter tillfredsställda” (Tunisien 2010 s.109) och 

att det finns en ”förkärlek och närhet till väst” (Tunisien 2010 s.38). Det skapar en 

distansering mellan väst och öst och en tydlig kolonial diskurs synliggörs (Loomba 2005 s.60; 

Said 2004 s.64). I Kenya blir också befolkningen underordnad väst på samma sätt genom att 

deras förhållande också bygger på en västerländsk maktposition där väst är det överlägsna 

som ses upp till då kenyanerna är besatta av Premier League och att ”varje villig resenär kan 

vara säker på att bli tillfrågad att delta i en spontan dans eller fotbollsmatch” (Kenya 2009 

s.37, 35). En kolonial diskurs görs tydlig i dessa exempel där människorna framställs och 

formas som de underlägsna och att de ser upp till västerländska besökare. Både tunisierna och 

kenyanerna framställs som hjälpsamma mot väst. I Kenya kommer besökaren att bli inbjuden 

till en dans eller fotbollsmatch. Eftersom guideboken utger sig för att innehålla riktiga råd 

uppkommer frågan vad som sker om det som står inte stämmer överens med resenärens 

uppfattning. Det skulle därför vara intressant att göra en undersökning vad resenärer som 

använt sig av Lonely Planets guideböcker om Tunisien eller Kenya tycker om bilden som 

konstrueras av befolkningen, stämmer dessa bilder överens med resenären uppfattning av 

landet, dess kultur och befolkning? Är det den verklighet som beskrivs i guideböckerna om 

Tunisien och Kenya som är det som även kommer att möta resenären när den kommer dit?  
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Att den europeiska kulturen är överlägsen alla andra kulturer blir tydligt i Lonely Planets 

guideböcker om Tunisien och Kenya, vilket visar på den koloniala diskurs som är närvarande 

i böckerna då västerländska kulturen blir referenspunkten för att förklara saker i länderna. 

Tunisien framställs som ett billigt land jämfört med Europa. Vidare används fyra stora 

västerländska städer, Barcelona, Marseille, Miami och Milano, samt även Disney för att 

förklara känslan av och hur det ser ut i Tunisien (Tunisien 2010 s.75, 103; Barnett 2006 

s.149). Liknande framställningar återfinns i Kenya då det görs jämförelser med St. Tropez och 

Glastonbury i England (Kenya 2009 s.153, 155). Jämförelser med väst för att beskriva 

företeelser och platser är en del av den koloniala diskursen i guideböckerna då det försvagar 

Tunisien och Kenya genom att något västerländskt behöver användas som utgångspunkt 

(Barnett 2006 s.149). Samtidigt tycker jag att det kan vara ett sätt att reducera skillnaderna 

mellan ”vi” och ”de”. Vi har alltid delat upp världen i regioner som antingen genom verkliga 

eller inbillade egenskaper skiljer sig från varandra, och där bekanta områden ses som ”våra” 

och obekanta som ”deras” (Said 2004 s.112, 131). En slutsats kan då dras att genom att 

beskriva en plats eller företeelse som någonting som påminner om något västerländskt 

förminskas denna gränsdragning. Det från början okända området beläggs med förklaringar 

som gör att platsen eller företeelsen får en västerländsk prägel och därmed kommer lite 

närmare ”oss” och därmed inte ses som lika främmande och annorlunda.  

En skillnad mellan Lonely Planets guidebok om Tunisien och Lonely Planets guidebok om 

Kenya är att i guideboken om Kenya framkommer en kolonial diskurs genom att 

befolkningen konstrueras via att det anspelas på afrikanska stereotyper. Dessa stereotyper 

bygger på nedvärderande bilder av afrikaner som mindre utvecklade än väst. Dessa bilder 

anses även vara det verkliga Afrika ”enkla sovhytter, gemensamma badrum med hinkduschar 

[…] ”(Kenya 2009 s.183, 255; Said 2004 s.255). I guideboken om Tunisien anspelas det inte 

på ”afrikanska stereotyper”, men likväl på en klichéartad bild av landet då det skrivs att ”detta 

är Tunisien från vykort och broschyrer” (Tunisien 2010 s.180). Det skrivs även att det i 

Tunisien erbjuds ”orientalisk- eller slöjdans” vilket kan ses som en klichébild för Orienten 

(Tunisien 2010 s.52). Guideböckerna inte bara presenterar länderna och befolkningarna inom 

ramen för en kolonial diskurs, de anspelar även på bilder och stereotyper som var vanliga 

även under kolonialtiden. Här får Kenya stå för bilden av det riktiga Afrika medan Tunisien 

får stå för det sensuella och orientaliska. Anledningar till att det finns skillnader mellan hur 

länderna framställs är givetvis att det är olika länder. Varken Tunisien eller Kenya framställs 

som neutrala, utan de beskrivs med kraftfulla och staka ord som till viss del skiljer sig åt, men 
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vid andra avseenden även liknar varandra. Anledningar till det kan vara att det är olika 

författare som skrivit böckerna, men det är samma förlag som utgivit dem och därmed ansåg 

jag i inledningen av uppsatsen att de kunde likställas med varandra och jämförelsen var 

genomförbar. Att Kenya får stå för det riktiga Afrika och Tunisien för det sensuella och 

orientaliska beror antagligen på deras ställning i historien, deras koloniala historia men även 

deras ställning i världen, där Tunisien är ett arabland och Kenya ett östafrikanskt land. Detta 

kanske hade visat sig tydligare om jag kopplat ihop ländernas koloniala historia med den 

nutida framställningen av länderna mer.  

Vidare kan sägas att efter diskursanalysens färdigställande är det förvånande hur frånvarande 

lokalbefolkningen i de båda böckerna egentligen är. När befolkningen framställs i böckerna 

var det ofta i form av att de finns till för att tjäna och hjälpa resenärer. I Lonely Planets 

guidebok om Kenya är dock befolkningen i landet mer närvarande, en anledning till det är att 

landet består av många olika stambefolkningar och att de ses som en del av attraktionskraften 

med landet på ett annat sätt än berberna i Tunisien gör. Även om befolkningarna presenteras 

och åläggs med olika egenskaper, är det avsaknaden av interaktion mellan invånare och 

resenär som gör att avståndet mellan ”vi” och ”de” uppkommer där landet ses som ett 

annorlunda område med en befolkning som skiljer sig från våra värderingar. 

Eftersom det visas upp många olika bilder av landet blev det svårt att utifrån diskursanalysen 

göra en grundlig jämförelse av materialet. Både Lonely Planets guidebok om Tunisien och 

Lonely Planets guidebok om Kenya innehar en kolonial diskurs och det blir tydligt i 

framsällningarna av länderna. Det är kraftfulla och anmärkningsvärda ord som används för att 

framställa länderna, deras kulturer och människor. Det är en västerländsk dominans och makt 

i framställningen av Tunisien och Kenya där befolkningen andrefieras och blir underordnad 

väst. Även om det tidigt i analysen stod klart att det gick att skönja en kolonial diskurs i 

guideböckerna visade resultatet på en tydligare kolonial diskurs som bygger på en starkare 

västerländsk dominans än jag i inledningsfasen kunde ana. Den viktigaste frågan som kvarstår 

blir således varför dessa föreställningar om andra människor som underlägsna och olika väst 

lever kvar i dagens guideböcker på det tjugoförsta århundradet. Eftersom även andra 

undersökningar har visat att denna dominans återfinns i Lonely Planets guideböcker, samt att 

Said analyserade skrifter och dokument från kolonialtiden och fann att de byggde på en 

västerländsk dominans uppstår frågan varför dessa föreställningar är så långlivade och lever 

kvar och används än idag (Bhattarryyycha 1997; Duncan m.fl. 2004 s.471)? Dessa bilder som 

fanns förr gav upphov till den postkoloniala teorin och en kolonial diskurs som har ett starkt 
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fäste även i nutida reselitteratur, varför det verkar mindre troligt att vi inom en snar framtid 

kommer få se den koloniala diskursens avskedssång i guideböcker, men förhoppningsvis ett 

mer neutralt maktförhållande mellan öst och väst i framställningen av andra länder då vi nu är 

i början av det tjugoförsta århundradet.   

8.1 Sammanfattning 

Syftet med den här uppsatsen var att undersöka hur Tunisien respektive Kenya presenteras i 

Lonely Planets guidebok om Tunisien och Lonely Planets guidebok om Kenya för att se om 

det gick att skönja en kolonial diskurs i böckerna samt om de två länderna, med sina skilda 

koloniala bakgrunder, framställs på olika sätt i Lonely Planets guideböcker. Utifrån en 

postkolonial teori och en kolonial diskurs analyserades de båda guideböckerna med hjälp av 

en diskursanalys och besvarade följande frågor: 

 Hur framställs landet och dess befolkning i Lonely Planets guidebok om Tunisien 

respektive Lonely Planets guidebok om Kenya? 

 

 Går det att finna att Lonely Planets guidebok om Tunisien respektive Lonely Planets 

guidebok om Kenya innehåller en kolonial diskurs, i så fall på vilket sätt? 

 

 Vad finns det för skillnader och likheter mellan hur Tunisien och Kenya framställs i 

Lonely Planets guideböcker utifrån en kolonial diskurs? 

 

I den här uppsatsen användes en kritisk diskursanalys för att belysa och ge svar på det 

undersökta problemet. Den kritiska diskursanalysen gjorde det möjligt att analysera både text 

och bild i Lonely Planets guideböcker om Tunisien och Kenya. I analysen togs det hjälp av en 

postkolonial teori som blev den drivande teorin i undersökningen där en kritisk diskursanalys 

var den metod som användes. I undersökningens inledande fas sattes diskursordningen för 

uppsatsen där en kolonial diskurs utgjorde diskursramen. Lonely Planets guideböcker om 

Tunisien och Kenya utger sig för att säga något om verkligheten och var därmed väl lämpade 

för att utgöra det empiriska materialet i undersökningen. Fakta om postkolonial teori och 

kolonial diskurs samlades in från facklitteratur vilket gjorde materialet pålitligt och gav 

reliabilitet åt uppsatsen.  

Under koloniseringen använde sig fransmännen och britterna av olika tillvägagångssätt för att 

styra över sina kolonier vilket lämnade olika spår till eftervärlden. Postkoloniala teorier 

erbjuder ett kritiskt perspektiv på att se på världen idag vilket uppkom utifrån Edward Saids 
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analyserande av gamla dokument och skrifter från kolonialtiden. Said menade att 

västerländska koncept om andra kulturer byggde på projektioner av det icke-västerländska, 

allt det som var motsatt väst. Det var ett sätt som motsattställningen mellan Orienten och 

Occidenten skapades. En kolonial diskurs handlar således om sättet att tala om andra 

människor som bygger på en västerländsk dominans över andra kulturer där de ses som 

annorlunda och underordnade väst, där den västerländska kulturen är utgångspunkten som 

andra kulturer värderades från. Hybriditet är ett begrepp som har nära förhållande till 

postkolonialism och kolonial diskurs då hybriditet handlar om företeelser från två heterogena 

källor som förs samman och bilder en ny, tredje företeelse. Det skedde då kolonisatörerna tog 

med sig sina kulturer till de koloniserade länderna där den västerländska kulturen blandades 

med den inhemska. Diskursanalysen av Lonely Planets guideböcker om Tunisien och Kenya 

visade på att länderna och befolkningarna framställs på sätt som faller under ramen för en 

kolonial diskurs. Länderna framställs båda som traditionella och med nedvärderande ord och 

framställningar. Bland annat läggs vikt vid ländernas koloniala historia som lyfts fram som 

något positivt. Samtidigt var det en av de skillnader som fanns i guideböckerna då det 

koloniala arvet fick större utrymme i guideboken om Tunisien än i guideboken om Kenya. 

Det beror delvis på att Frankrike och Storbritannien använde olika strategier när de 

koloniserade andra länder. Befolkningarna i länderna framställs som vänliga och hjälpsamma 

och att de ser upp till väst och västerländska kulturföreteelser. De kenyanska stammarna 

framställs som råa och barbariska, med seder som är oförenliga med ett västerländskt synsätt. 

Även om det är det faktiskt föreliggande så väljs det att framställa och andrefiera 

befolkningen på ett sätt som gör att de framstår som annorlunda och underordnade 

västerländska normer. Tunisierna i sin tur framställs som att de har svårt att förlika sig med 

västerländska synsätt vilket skapar en distansering mellan väst och öst.  

Gränsdragningar, både imaginära och verkliga blir tydliga i de båda guideböckerna. Områden 

framställs på sätt som gör att de känns som antingen ”våra” eller ”deras”. Den västerländska 

dominansen var även tydlig i de båda böckerna, både genom att länderna nedvärderas utifrån 

västerländska normer samt även genom att jämförelser görs med väst för att förklara 

företeelser i landet. Jämförelser med väst bidrar dock till att reducera distansen mellan det 

okända och kända genom att belägga ett okänt område med västerländska begrepp blir det 

mer förståeligt och kommer närmare den västerländska resenären. Undersökningen visade att 

det fanns skillnader mellan hur länderna framställdes men likheter var att det gick att skönja 

en tydlig kolonial diskurs i båda böckerna. Framställningarna av Tunisien och Kenya bygger 
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på en kolonial diskurs som påminner om bilder av hur områden och människor under 

kolonialtiden konstruerades för att behålla makt över dem. Då en guidebok är länken mellan 

resenär och lokalbefolkning skulle en undersökning kunna göras där det undersöks hur 

innehållet i Lonely Planets guideböcker mottages av resenärer och deras upplevelser av 

platser. Den viktigaste frågan kvarstår dock, varför lever dessa framställningar om andra 

människor som underlägsna och olika väst kvar i dagens guideböcker?
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10.1 Bilagor  

10.2 Bilaga 1, Nyckelord i Lonely Planets guidebok om Tunisien 

Arab/ arabiskt, antik, arv, autentisk, avslappnad, Berber, bevarat, billigt, bisarr, blandat, 

böneutrop, charmerande, distinkt, du, dyrt, erbjuder, exotisk, extraordinärt, fattig, franska, 

gratis, gästfrihet, historisk, hybriditet, identiteter, influenser, inhemska, inkluderar, intressant, 

invasion, jordbruk, karaktär, kolonial, kolonialism, konservativ, kvinna, lekplats, man, mix, 

modern, mystiskt, mångfald, orientalisk, pittoreskt, prisvärd, rik, service, självständig, 

smältdegel, spännande, sällsynt, traditionell, traditioner, underskattad, unikt, utvecklande, 

välkomnande, vänlig, väst, västerniserad (westernised), överraskad. 

10.3 Bilaga 2, Nyckelord i Lonely Planets guidebok om Kenya 

Arab/arabisk, arv, avslappnad, blandning, bosättningar, charmerande, distinkt, du, exotisk, 

fantasi, frodig, icke-överraskande, identitet, inspirerande, kenyansk, kolonial, konservativ, 

krigare, kultur, leende, Massaj, modern, multikulturell, mångsidig, optimistisk, positiv, 

respekt, stam, stereotyp, stolt, swahili, tradition, traditionell, trevlig, tråkig, turism, uråldrig, 

vild, våld, välkomnande, vänlig, västerländsk, överpris/dyr, överraskande 

 


