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Abstract 
The mental constructions of other places are based on impressions from everything that 

surrounds us in our everyday life, e.g. pictures, videos, texts and narratives. The tourism 

industry is especially influential when it comes to creating the image of before   “unknown  

places”.  Furthermore, it has a tendency to embellish and idealize people and places located in 

what is commonly known as the Third World. The mental construction of South Africa, today a 

rapidly growing tourist country among Western tourists, is especially interesting to investigate 

given its very long and complex colonial history. The purpose of this paper was to describe and 

analyze the image of South Africa among a group of Western exchange students who each of 

them had spent one semester at the Stellenbosch University, situated in the Western Cape in 

South Africa. This was made through a text analysis which was based on open 

conversations/interviews with five former students. They were asked to tell about their time in 

South Africa regarding expectations they had, what they experienced on place and how their 

image of South Africa altered during time. The analysis was made based on post-colonial theory 

with   the   emphasis   on   Edward   Said’s notions Orientalism and imaginary geographies. The 

analysis was also put in comparison to what other writers researching the similar issues have 

found. The analysis showed that all students had an imaginary Africa. South   Africa’s small 

town Stellenbosch in its colonial appearance surprised  them  and  wasn’t  considered  as  “the  real  

Africa”. The exotic animals and the locals though, were just as they’d  expected   them   to  be – 

very exotic respectively nice and friendly. The study indicates that the imaginary Africa is 

deeply rooted and that it takes much reflection to change or influence these imaginaries. 
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1 Inledning 
 
1.1 En krossad illusion? 
Den svenske diktaren Artur Lundkvist reste år 1932 med en lastbåt till Kapstaden i 

Sydafrika. Där   hade   han   som   mål   att   under   ”den   hetaste   solen”   finna   ”de   mörkaste  

källorna”   och   ”den   oförstört   vitala  människan,   utan   civilisationens   och   hämningarnas  

blekhet”.  Verkligheten  gjorde  honom  dock  förfärad; på plats fann han nämligen  ”socialt  

elände  och  motbjudande  kolonialism”,  något  som  enligt  diktaren  innebar  ”något  av  en  

besvikelse som medförde  både  en  rätt  besvärlig  omställning  och  hälsosam  tillnyktring”  

(Mc Eachrane, 2001: 96-97).  

     Lundkvists tillnyktrande upplevelse när han, redan 1932, får sin bild av den 

paradisiska kontinenten krossad gör mig intresserad – hur reagerar dagens 

upptäcktsresande på mötet med samma plats? Sydafrika är med sitt långa koloniala arv 

och sin omvälvande raspolitiska historia ett intressant land att undersöka uppfattningen 

om och förståelsen för. Hur västerlänningar, vars uppväxt har präglats av västvärldens 

producerade bilder och texter om hur Afrika och afrikaner är, upplever landet i 

förhållande till vad de föreställt sig är för mig en spännande, och framför allt viktig, 

fråga. 

     De flesta människor älskar att resa och reslusten föds ofta ur en önskan att komma 

långt bort från vardagen och uppleva något annorlunda (Urry, 2002: 1-3).  Att kunna 

”upptäcka  världen”  ser  många människor som både en självklarhet och rättighet, men 

faktum är att den möjligheten inte ser likadan ut för alla. Vem som är upptäckaren och 

vem som upptäcks avgörs till stor del av de ekonomiska och politiska förhållanden och 

strukturer som råder i världen, vilka i sin tur är resultatet av den historia, den geografi 

och  de  kulturella  uppfattningar   som  blivit  vedertagna  och  accepterade  som  ”kunskap”  

genom tiderna. Den historiska imperialismen har legat som grund för att skapa bilden av 

människor och platser belägna långt borta som exotiska. Bilden av det på jorden 

existerande paradiset började med att upptäcktsresande engelsmän och fransmän 

beskrev det i sina reseberättelser för flera hundra år sedan och återfinns dagligen i den 

turistiska diskursen. Trots att det var längesedan västvärlden för första gången fick höra 

om paradiset är med andra ord bilden av och myten om det fortfarande aktuell (Hall & 

Tucker, 2004: 9; Sharp, 2009: 96). 
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Som turister räknas alla människor som besöker en plats utanför sin vanliga omgivning 

under minst en natt och mindre än ett år (Turistdelegationen, 1995: 5). En grupp som 

därför räknas som turister är de universitetsstudenter som väljer att studera en termin 

utomlands. Under terminen som de studerar utomlands är de inte bara studenter på ett 

nytt universitet, utan lika mycket upptäckare av en ny plats – turister.  I den här 

undersökningen har jag samtalat med studenter som valt att tillbringa en utbytestermin 

på Stellenbosch University som ligger i Västra Kapprovinsen i Sydafrika. Studenterna 

spenderade fem månader av sin studietid i ett sedan knappt 20 år tillbaka post-apartheid 

Sydafrika, huvudsakligen boendes i staden Stellenbosch – en stad djupt präglad av det 

koloniala arvet. Alla studerade de på ett universitet som vill behålla språket afrikaans 

(en form av nederländska) som officiellt undervisningsspråk och där en majoritet av 

studenterna är vita trots att provinsens – tillika landets – vita befolkning endast utgör ca 

10-15 % av den totala befolkningen (Utrikespolitiska institutet, 2013). Jag har 

intresserat mig för hur upplevelserna studenterna hade i staden och övriga landet 

motsvarade deras föreställningar och förväntningar och hur upplevelserna de hade fick 

bilden att förändras. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna undersökning var att utifrån postkolonial teori förklara variationen 

gällande bilden av Sydafrika hos ett antal västerländska utbytesstudenter som spenderat 

en termin av sin studietid i den sydafrikanska staden Stellenbosch. De frågeställningar 

studien ämnade svara på var följande: 

 

x Vad trodde studenterna att de skulle få se och uppleva när de kom till 
Stellenbosch/Sydafrika? 

x På vilket sätt motsvarade studenternas upplevelser de förväntningar de hade på 
Stellenbosch/Sydafrika? 

x Vilka upplevelser lyfter studenterna fram som centrala när de berättar om landet 
Sydafrika och staden Stellenbosch?  

x Hur skilde/skiljer sig uppfattningen av Sydafrika åt innan, under, respektive 
efter vistelsen i Stellenbosch och övriga landet? 
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2 Metod 

2.1 Vetenskaplig grund 
Studien vilar på en socialkonstruktivistisk grund. Med andra ord utgår den från att 

bilden av Sydafrika hos studenterna varken finns eller går att upptäcka rent objektivt, 

utan är socialt konstruerad. Resultatet är ofrånkomligen färgat av mina egna 

förväntningar, föreställningar och min sociala kontext och kan därför inte ses som en 

absolut sanning, då det utifrån denna vetenskapliga grund anses finnas en rad olika 

sanningar, alltid beroende av undersökarens egen position, vad som undersöks, vem 

som undersöks och när det undersöks (Denscombe, 2004: 29-31).  

 

2.2 Datainsamling 
Jag använde mig av en kvalitativ metod där jag genomförde öppna intervjuer med fem 

stycken västerländska före detta utbytesstudenter som var och en tillbringat en termin av 

sin studietid i Stellenbosch. Studenterna valdes ut för intervju genom subjektiva urval 

eftersom syftet med studien inte var att uppnå representativitet, utan att undersöka den 

varierande bilden av Sydafrika hos ett antal före detta utbytesstudenter och från dem få 

så uttömmande berättelser som möjligt (Halvorsen, 1992: 102). Det fanns, med hänsyn 

till studiens syfte, därför ingen anledning att söka andra utbytesstudenter än de som 

fanns lättast tillgängliga (Denscombe, 2009: 39). Eftersom studenterna valdes genom 

subjektivt urval går resultaten inte att generalisera utifrån, men ger likväl en bild av hur 

den varierande bilden av Sydafrika ser och såg ut innan vistelsen i just den här gruppen 

(Denscombe, 2000: 142). Studien kan därmed betraktas som en pilotstudie vars resultat 

kan vara en intressant utgångspunkt för vidare studier inom samma ämne. För att nå 

större variation hade det varit bättre att göra strategiska urval. Genom att på ett 

strategiskt sätt välja studenter med varierande bakgrund utifrån kriterier såsom hemland, 

kön, ålder, ekonomisk bakgrund, hudfärg, religion, etc. hade en mer varierande bild av 

Sydafrika och Stellenbosch kunnat uppnås (Grønmo, 2006: 104-105). 

     Intervjuerna genomfördes under december månad 2013 med en student i taget. 

Eftersom studenterna inte befann sig på samma plats som jag själv genomfördes 

intervjuerna med hjälp av datorprogrammet Skype där samtalen spelades in och senare 

transkriberades. Samtalen inleddes med att studenterna fritt fick berätta om tio foton 

som de valt ut att representera deras bild av landet och om de upplevelser de hade där. 

Genom att vardagligt tala med studenterna om deras förväntningar på landet innan de 



  
 

4 

kom dit, sina upplevelser på plats och sin generella uppfattning av landet Sydafrika 

kunde jag nå en djupare förståelse för den varierande bilden av landet (Aspers, 2011: 

29). Jag valde sedan att ställa ett antal öppna frågor (se Bilaga 1). Genom att låta 

studenterna tala fritt kring öppna frågor kunde jag lättare identifiera hur uppfattningen 

varierade och/eller hängde samman dem emellan (Aspers, 2011: 153). Som hjälp under 

intervjuerna användes fotoelicitering. Det innebär att jag inför intervjun bad studenterna 

att välja ut tio fotografier som de själva tagit under utbytesterminen och som de tyckte 

representerade deras upplevelser i landet och deras bild av Sydafrika. Genom att både 

jag och studenten hade en bild framför oss fick det samtalet att kännas mer avslappnat 

och likna det ideala samtalet (Aspers, 2011: 141). Bilderna gjorde det dessutom lättare 

för studenterna att minnas sina upplevelser och därmed ge innehållsrika berättelser 

(Ibid.: 153). Jag valde att begränsa undersökningen till att gälla fem västerländska 

studenters uppfattningar. Jag ansåg att det var särskilt intressant att undersöka denna 

grupp då det fanns möjlighet att undersöka på vilket sätt uppfattningen av Sydafrika 

förändrades genom att vistas där en längre tid än de flesta turister gör.  

     De studenter jag samtalat med har alla varit bosatta i Tyskland och Sverige under 

hela sina liv, sånär som på resor eller bosättning i andra länder som varat mindre än ett 

år. Alla var mellan 21-30 år gamla och bägge könen fanns representerade. De tillhörde 

alla olika universitet och deras studieämnen varierade. En av studenterna hade efter 

terminens slut återkommit till landet och vistats där i tre kortare perioder, vilket gjorde 

att dennes erfarenheter från landet tidsmässigt var längre än de andras. Då syftet var att 

undersöka hur uppfattningen av Sydafrika förändrats före, under och efter vistelsen ser 

jag dock inte detta som något problem för att kunna använda även dennes berättelser 

som analysmaterial. Troligtvis kan de återkommande vistelserna till och med bredda 

förståelsen för hur uppfattningen om landet Sydafrika förändrats ju längre tid som 

spenderats där. Studenten hade vid intervjutillfället sammanlagt spenderat mindre än ett 

år i landet och räknades därmed per definition fortfarande som turist 

(Turistdelegationen, 1995: 5). 

 

2.3 Etik 
Det förelåg en viss problematik i att studenterna inte på förhand kunde få reda på 

studiens postkoloniala teoretiska utgångspunkt, eftersom det hade kunnat påverka hur 

de valde att formulera sig (Aspers, 2011: 67). Jag förklarade därför att min 

undersökning handlade om deras förväntningar på Sydafrika innan de kom dit, deras 
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upplevelser på plats och hur deras bild av platsen förändrades under det halvår som de 

spenderade där. På så vis undanhöll jag inte sanningen eftersom detta faktiskt var syftet 

med undersökningen. Jag berättade att jag utgick från de teorier som finns inom 

geografiämnet om maktförhållanden mellan olika grupper och att materialet skulle 

analyseras genom textanalys. Jag var dessutom noga med att berätta att ingen enskild 

individ kommer att kunna urskiljas, då studien inte handlar om att presentera någons 

personliga åsikter, erfarenheter eller uppfattningar, utan om att undersöka hur den 

varierande bilden av Sydafrika i hela undersökningsgruppen ser och såg ut. 

 

2.4 Textanalys 
Som analysmetod användes textanalys. Eftersom texter (i denna studie samtal som 

transkriberats till text) innehåller medvetna liksom omedvetna föreställningar om den 

sociala världen passade metoden bra för mitt syfte (Bergström & Boréus, 2012: 20). 

Platsen (i detta fall Sydafrika), och uppfattningen om allt det som finns i, på och/eller 

förknippas med den, kan undersökas genom att samtala med människor. Med studiens 

socialkonstruktivistiska synsätt blir det som sägs i dessa samtal, om den upplevda och 

varierande bilden av Sydafrika, också det som beskriver den sociala verkligheten 

(Bergström & Boréus, 2012: 354). Syftet med att göra en textanalys utifrån postkolonial 

teori är att bidra till en större medvetenhet om hur det talas, tänks och tycks om 

Sydafrika. Medvetenheten kan i sin tur förhoppningsvis bidra till att skapa mer jämlika 

maktförhållanden människor emellan (Young, 2003: 2, se Sharp, 2009: 3). Utifrån 

innehållet i samtalen/intervjuerna bildade jag kategorier genom att urskilja de 

ämnen/uppfattningar som visade sig vara mest centrala hos studenterna när de talade om 

Sydafrika (Kitchin & Tate, 2000: 239). Efter att kategoriseringen gjorts analyserades 

textmaterialet utifrån de förväntningar och upplevelser studenterna hade, vilka 

jämfördes och sattes i förhållande till de teorier och den tidigare forskning på samma 

ämne som presenteras i arbetet. 

 

2.5 Metodkritik 
En nackdel med mitt metodval, vilket gäller kvalitativa studier i allmänhet, är att det var 

mycket svårt att bortse från sina egna föreställningar, önskningar och förväntningar om 

hur saker och ting förhåller sig (Aspers, 2011: 30; Lantz, 1993: 103). Skulle jag bortse 

från att jag har  en  ”förprogrammering”  skulle resultatet med stor sannolikhet ha blivit 
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mycket färgat av de egna föreställningarna och därmed svårt att legitimera. Detta var i 

synnerhet viktigt att vara medveten om i mitt fall eftersom jag gjorde studien utifrån ett 

postkolonialt perspektiv samtidigt som jag själv är uppvuxen i och genom livet har varit 

delaktig i den tankevärld som perspektivet kritiserar. Att nollställa sig helt var därmed 

en omöjlig uppgift. Det är viktigt att förstå att mitt resultat är en tolkning av 

verkligheten. Den vetenskapliga grund studien vilar på menar att världen bara delvis kan 

förklaras. Kunskapen bör därför betraktas som situerad och kan inte skiljas från den 

position jag har när det gäller mina tidigare erfarenheter och sociala kontext (Haraway 

1991, i Hay, 2005: 252). Att jag själv är kvinnlig student som studerat en utbytestermin 

i samma stad och land som de studenter jag samtalat med kan i sammanhanget betraktas 

som en fördel likväl som en nackdel. Genom att ha stor förförståelse om platsen och 

situationen studenterna befunnit sig i var det en fördel eftersom jag lättare kunde förstå 

och sätta mig in i vad studenterna pratade om (Aspers, 2011: 140-141). Nackdelen var 

att de, eftersom de vet att jag också varit på den platsen som jag bad dem berätta om, 

utgick från att jag redan visste vilka platser och i vissa fall människor de berättade om, 

något  som  gjorde  det  svårt  för  mig  att  ”nollställa”  mig  och  försöka utgå från att jag inte 

hade någon förförståelse för platsen eller människorna det handlade om. Detta ansåg jag 

vara mycket kritiskt och har därför valt att utelämna de delar av berättelserna som 

krävde denna förförståelse för att förstås. 

    Det hade varit enklare - dock inte lika intressant – att begränsa studien till att bara 

röra uppfattningen av Stellenbosch och inte hela landet Sydafrika eftersom samtalen 

mycket kretsade kring just staden studenterna bodde och vistades i. Gällande 

användandet av fotoelicitering fanns en viss nackdel med att inte vara med när bilden 

togs  och  på  så  sätt  kunna  få  ”färsk”  information  om  hur  studenten tänkte just där och då 

(Jacobsen, 2007: 241-242; Aspers et al, 2004: 71).  



  
 

7 

3 Vem  är  ”den  Andre”? 
 
3.1 Postkolonialism 
Postkolonialism används ibland synonymt med postkolonial teori. För att förstå båda 

dessa begrepp måste man först förstå kolonialism. Kolonialism har pågått i flera 

perioder och på många sätt i olika syften under mänsklighetens historia, men inom 

geografisk postkolonial teori är det oftast det utbredda europeiska upptäcktsresandet 

samt  den  efterföljande  ”kapplöpningen  om  Afrika”  som  åsyftas (Sharp, 2009: 3). Synen 

på rationell kunskap som överlägsen all annan kunskap i Europa under 1700-1800-talen 

i kombination med den framväxande liberala kapitalismen gjorde att landområden med 

stora naturresurser på andra kontinenter blev mycket intressanta för europiska 

makthavare. Det sätt som de europeiska kolonisatörerna kom att se på resten av världen 

som en följd av detta blev också den gängse uppfattningen hos både makthavare och 

allmänhet. Det var inte bara européernas syn på sig själva som annorlunda jämfört med 

resten av världen som skapades under den här perioden, utan också de koloniserades syn 

på sig själva som annorlunda (Sharp, 2009: 3-4).  Begreppet postkolonialism syftar till 

två saker; dels den konkreta tidsperiod som tar sin början efter att det formella 

kolonialstyret upphört, dels till de ojämna relationer som idag kan ses på jorden i form 

av ojämna maktbalanser och beroendeställningar som en följd av koloniseringen (Nayak 

& Jeffrey, 2011: 257). I denna studie åsyftas det sistnämnda, vilket också är fallet för 

postkolonial teori. Under kolonialtiden tillskrevs olika delar av världen och dess 

befolkning olika roller, identiteter och relationer gentemot varandra, definierade främst 

av europeiska upptäcktsresande, kolonisatörer och forskare. Postkolonial teori menar att 

dessa historiska tillskrivanden är aktuella än idag, något som påverkar hur människor på 

jorden ser på varandra, sig själva samt sin egen plats och andra platser (Sharp, 2009: 2). 

Den traditionella postkoloniala forskningen handlar nästan uteslutande om hur 

ekonomiska och politiska förhållanden mellan forna kolonier och kolonialmakter ser ut 

och hur kolonialismen påverkar dem idag. Men trots att man ur ett ekonomiskt/politiskt 

perspektiv skulle kunna hävda att den västerländska kolonialismen hör till historien då 

näst intill alla forna kolonier idag är självständiga, syftar postkolonial teori lika mycket 

till att belysa att den kulturella avkoloniseringen, såsom avskaffandet av västerländska 

ideal och västerländska uppfattningar, fortfarande låter vänta på sig (Sharp, 2009: 5). 

Postkolonial teori är således en kritik mot den eurocentrism och ensidiga syn på 

vetenskap som genom tiderna blivit erkänd som sann kunskap världen över. 
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3.2 Orientalism och imaginära geografier 
Orienten och Occidenten är två rumsliga begrepp som är väl använda inom postkolonial 

teori. De introducerades av den amerikanskpalestinske författaren och 

litteraturprofessorn Edward Said i boken Orientalism (1978, härefter 2003) och syftar 

till det imaginära öster- respektive västerlandet. Begreppet Orientalism har mestadels 

använts för att problematisera västvärldens syn på Mellanöstern och islam, men 

begreppet Orienten behöver nödvändigtvis inte begränsas till att omfatta bara det 

geografiska område som brukar kallas Orienten, utan kan appliceras på vilket område 

som helst som ”inte är som   Europa” (Said, 2003; Sharp: 2009: 16; Hoelscher et al, 

2004: 350-351). I denna studie är det därför Sydafrika som betraktas som Saids 

Orienten och de västerländska studenterna som räknas vara en del av det Said kallar 

Occidenten.  

     Said (2003) hävdar att mycket av den kunskap som västvärlden producerat inte bör 

kallas kunskap, utan snarare ses som ett uttryck för en västerländsk diskurs fylld av 

förutfattade meningar om andra platser och människor som inte är som de själva. 

Europa behöver någon och  något  som  fungerar  som  ”den Andre” för att kunna definiera 

sig självt, vilket förklarar varför imaginära geografier av den här typen skapas (Said i 

Sharp, 2009: 12).  De ord, liknelser, bilder och figurer som används i västvärlden för att 

besriva den Andre, exempelvis av forskare, poeter, politiker, författare och andra med 

stort inflytande på de idéer som blir hegemoniska, bidrar till att upprätthålla en kolonial 

diskurs i en postkolonial tid (Nayak & Jeffrey, 2011: 262). Enligt Said grundade sig den 

västerländska idén i att se Orienten och dess folk som vilt, otämjt och ociviliserat,   

medan Occidenten och dess folk skulle vara det motsatta; civiliserat, rationellt och    

progressivt (bl. a. Nayak & Jeffrey, 2011: 262-264). I den västerländska diskursen finns 

alltså en speciell imaginär uppfattning om vad som är  ”vi”  och  vad  som  är  ”dom” och 

uppfattningar om hur deras liv och samhälle ser ut jämfört med vårt eget (Said, 2003). 

     Saids idéer om Orientalism har blivit väl mottagna och accepterade av många, men 

har också blivit kritiserade, bland annat för att vara allt för generaliserande gentemot 

västvärlden där kritiker menar att Said applicerar begreppet Orientalism på hela 

västvärlden på samma sätt som han själv kritiserar västvärlden att applicera Orienten på 

österlandet (Said, 2003: 330-331). Begreppet Occidentalism har uppstått som en 

reaktion mot Saids teori om Orientalism (se ex. Buruma & Margalit, 2008; 

Fazlhashemi, 2005). Occidentalism syftar till att påvisa att det finns precis samma 

utbredda förutfattade meningar om västerlandet från österlandets håll och att det har 
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gjort det sedan urminnes tider. Perserriket hade exempelvis en förutfattad syn på 

kulturen i det västerländska Romarriket och antikens Grekland. Dagens Occidentalism 

visar sig genom att i Orienten se Occidenten som en plats för kall effektivitet, 

glädjelöshet och med ett själlöst fokus på vetenskap istället för på upplyst vishet 

(Buruma & Margalit, 2008: 80).  Said har också fått kritik för att han med sin teori om 

Orientalism skulle  förespråka  islam  som  det  ”enda  rätta”  eftersom  hans  bok  Orientalism 

har använts i arabiska länder för att propagera för islams envälde och förträfflighet 

(Said, 2003: 330-331). Said besvarar kritiken genom att pålysa att han i boken tydligt 

förklarar att begreppen Orienten och Occidenten endast används för att förklara de idéer 

och föreställningar han menar finns om platser och i realiteten inte går att peka ut 

geografiskt och hans syfte med att skriva boken varit att poängtera just detta och inget 

annat (Ibid.). Den stora skillnaden mellan Orientalism och Occidentalism är att det alltid 

varit, och fortfarande är, västvärlden som till stor del har makten över språket, bilderna 

och den kunskap som distribueras världen över och så har haft genom hela historien 

(Sharp, 2009: 27). 
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4 Vad  säger  andra  om  den  Andre? 
 
4.1 Den turistiska blicken  
Turismbranschen är med högsta sannolikhet en av de största influenserna när det gäller 

att sprida bilden av den Andre. Trots att vi inte har varit på vissa av de platser som vi 

hör talas om vet vi som potentiella besökare tack vare turismbranschen ändå vad som 

väntar oss där (Sharp, 2009: 94). Inom turismgeografiforskningen syftar postkolonial 

teori ofta till att belysa problematiken som finns med just representation inom 

turismbranschen, exempelvis hur olika folkslag och kulturer framställs i marknadsföring 

och guidade turer, i synnerhet i länder som brukar betraktas som utvecklingsländer. 

Förutom att västerländska företag ofta kontrollerar turismmarknaden i dessa länder 

genom att anlägga hotell, äga flygbolag, bussbolag, reseorter, golfbanor, restauranger 

etc., äger de också makten över språket – bild och text – vilket är det allra viktigaste om 

man vill kontrollera den sociala världen, menar Archoft (1989 se Hall & Tucker, 2004: 

6). De guideböcker, turismkataloger, filmer, foton, berättelser och övriga 

representationer som distribueras i västvärleden bidrar därför till mottagarnas förståelse 

av platsen (Urry, 2002). Turistbroschyrer och volontärresors marknadsföring återskapar 

bilden av den Andre genom att dra en gräns mellan oss och dem och beskriva dem som 

pigga, exotiska, spännande och bedårande (till skillnad från oss själva) och på så vis 

sälja  konceptet  till  ”annorlundahetstörstande” västerlänningar. I före detta koloniserade 

länder där turismaktiviteter äger rum har bilden av urbefolkning/lokalbefolkning därför 

en tendens att bli felaktig och förskönad/förvanskad för att möta de förväntningar som 

turisterna har (Amoamo & Thompson, 2010). Den i västerlandet allmänt accepterade 

föreställningen om den Andre har alltid fungerat som ett bränsle för att forma myter och 

ett mytiskt språk om de och det som inte är ”som vi”, något som i förlängningen lett till 

att turismbranschen utvecklat ett helt lexikon och en repertoar fylld av myter (Hall & 

Tucker, 2004: 8). För de flesta människor är det just ”annorlundaheten”  (Otherness) det 

som gör en annan plats värd att besöka. Den turistiska blicken letar efter det som 

differentierar sig från de som turisten möter dagligdags, därför att det klassas som just 

extraordinärt (Urry, 2002: 3). Jakten på det extraordinära är mycket central för de 

ryggsäcksturister som Andersson Cederholm (1999) talat med. De reser gärna till länder 

som betraktas som exotiska och annorlunda jämfört med det egna landet, något som 

skapar en geografisk distans till den egna vardagen och får turisten att känna att hen 

befinner sig i en extraordinär miljö (Andersson Cederholm, 1999: 16). Det ironiska i 
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sökandet efter det extraordinära är att turister, trots att de lockats av turismbranschens 

beskrivning   av   ”annorlundaheten”,   inte   vill   bli   förvånade   eller   överraskade,   utan   vill  

uppleva precis det som turistbroschyren berättat om (Hall & Tucker, 2004: 8). 

     Turister letar således efter   platser   att   titta   på   och   ”upptäcka”   som   bygger   på   de 

drömmar och fantasier som finns om hur en plats eller kultur förväntas vara. Då 

drömmarna och fantasierna alltid bygger på influenser från icke-turistiska upplevelser, 

såsom TV, böcker, filmer och tidningsmagasin, är det till stor del dessa som har makten 

över hur turisters förväntningar föds, växer och förändras genom tiderna (Urry, 2002: 

3). Turisten dröjer gärna kvar vid de landskap som anses vara typiska för den platsen 

och förevigar dem med hjälp av fotografier, vykort, filmer eller souvenirer (Ibid.). Vad 

turisterna kanske inte tänker på, är att vad de väljer att rikta sin blick och sitt 

kameraobjektiv mot är ett resultat av en lång inskolning där semesteralbumet ofta blir 

en kopia av turistbroschyrens representation av samma plats (Sveriges Turistråd, 1990: 

25-28). Var turister än beger sig i världen letar de efter de symboler som för deras inre 

representerar just denna plats, exempelvis det romantiska Frankrike, det typiska 

italienska beteendet, det historiska Grekland eller det äkta och vilda Afrika (Urry, 2002: 

3). En viktig del av resandet blir därför att samla på det förväntade, ofta genom att 

fotografera/filma det. Fotograferandet ramar in resan, och det finns en förväntan att få 

berätta för vänner och bekanta om vad man sett och upplevt (Andersson Cederholm, 

1999: 164). De fotografier och filmer med tillhörande reseberättelse som förmedlas till 

de där hemma tenderar att införliva samma myter och föreställningar om en speciell 

plats åter och åter igen (Urry, 2002: 3). 

 

4.2 Hurdant är Afrika då? 
Människors förväntningar på platsen Afrika och även deras vilja att uppleva det ”riktiga 

Afrika”   uppstår inte ur ingenting. Bilden av Afrika har, vilket från texten redan 

framgått, skapats och återskapats genom historien. Afrika har ofta fått fungera som 

projektionsyta för drömmar och fantasier (Mattsson, 2010a: 96). Det har talats om 

Afrika i termer som afrikanism (Mudimbé, 1988) och om Afrikas ”imaginära   rum” 

eller ”imaginära   geografier” (Said, 2003). Både Said och Mudimbé menar att 

västvärden ”uppfinner”   sin   egen  bild av Afrika. Ofta talas det om Afrika som att det 

vore ett land med homogen kultur och natur, snarare än en kontinent lika 

mångfasetterad som vilken annan kontinent som helst (Palmberg, 2000: 19). 

Undervisningsböcker är med och formar bilden av Afrika redan i skolåldern och i 
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undervisningsböckernas Afrika tycks ofta de exotiska djuren vara mer intressanta än 

människorna och i naturprogram och tidsskrifter som handlar om Afrika finns ofta bara 

djur och inga människor representerade (Palmberg, 2000: 18). När människor, 

exempelvis Sanfolket eller Massajerna, beskrivs i skollitteraturen likväl som i 

turismmarknadsföring avskalas de ofta sin långa och varierande historia och framställs 

istället som ett primitivt ursprungsfolk som lever ett isolerat liv som dessutom kan 

beskrivas oproblematiskt av en observatör, som ju paradoxalt nog brutit isoleringen 

genom sin egen närvaro (Palmberg, 2000: 39; McCotter, 2006; Amoamo & Thompson, 

2010). I undervisningsböckerna beskrivs livet i Afrika ofta som ett oförstört och 

primitivt liv på landsbygden, något som inte är unikt för bara undervisningsböcker, utan 

även i vetenskap och populärföreställningar (Palmberg, 2000: 33-35). 

     Genom att västvärlden producerar motiv och objekt utifrån en idé och gör dem till 

verklighet gång på gång genom framförallt turismmarknadsföring, upprätthålls bilden 

av hur Afrika och hur afrikaner är, vilket i förlängningen leder till att det är just detta, 

det imaginära Afrika, vi vill uppleva när vi kommer dit som turister (Said, 2003; 

Mudimbé, 1988, Mattsson, 2010a: 96). Genom historien har Afrika lika ofta beskrivits 

som kontinenten där den farlige vilden huserar och lever ett liv i kaos och anarki som 

det har beskrivits som ett paradis där människorna präglas av sorglöshet och 

bekymmerslöshet (Mattsson, 2010a: 96-97). På så vis har Afrika alltid formats och 

omformats till en plats som har allt och är allt det som västvärldens länder inte har eller 

är (McCotter, 2006, Mattsson, 2010a: 97). Turismbranschen tenderar att än idag forma 

och reproducera koloniala bilder av platser, länder, människor och kulturer, ofta 

genomsyrade av primitivism och exotism. Inom turismbranschen saknas många av de 

negativa representationer av länder som återfinns i exempelvis nyhetsrapporteringar och 

dokumentärfilmer. Istället tenderar branschen att förmedla bilder med en naiv, positiv 

och närapå mytisk underton från samma platser som nyhetsrapporteringen rapporterar 

om inbördeskrig och förtryckta minoriteter. Detta gör turismbranschen till en av de 

största bidragarna till dagens rasifierade diskurser (Sturma, 1999 i Mattsson, 2010b: 81-

82).  

     Om västerländska turisters/resenärers syn på sig själva och den Andre skriver även 

Elsrud (2004: 175-176). Ofta finns hos turister i deras annorlundahetsjakt två 

kolliderande imaginära uppfattningar, dels av den egna hemmiljön, dels av den Andres. 

Västvärlden ses som progressiv och utvecklad på samma gång som den ses vara på väg 

mot sönderfall. Den Andres primitiva land/miljö beskrivs som utvecklingshämmad och 
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stillastående på ett utvecklingsstadium som vi i västerlandet lämnat bakom oss för 

längesedan, men – samtidigt – lika ofta som en miljö frälst och befriad från västerländsk 

civilisation och kall effektivitet. Detta menar Elsrud, liksom de många andra författarna 

som nämnts, beror på hur den västerländska blicken fungerar. Den innehåller ofta en 

kombination av den för givet tagna uppfattningen om vad som anses vara progressiv 

utveckling i kombination med viljan att, någon annanstans, kunna uppleva det primitiva 

och äkta livet som vi i den redan utvecklade världen lämnat bakom oss (Elsrud, 2004: 

197-198; Palmberg, 2000: 33-34).  

     Mattsson (2010a) beskriver koloniala känslogeografier i etnisk turism. Begreppet 

förklarar hon genom att beskriva turistandet  i  ”det  vilda  Afrika”  som  ett sätt att rama in 

de starka känslor som uppstår, både av lycka och av frustration, när bilden av det riktiga 

Afrika infrias respektive inte infrias hos resenärerna under resans gång. Mattsson har 

följt med grupper med turister som åkt på en månadslång resa med ett resebolag som 

enligt dem själva vänder sig till dem som ”bär  på  ett  intresse  för  ’främmande  kulturer’  

på  platser   långt  hemifrån.” (Mattsson, 2010a: 93). Då urbana miljöer med skyskrapor 

för de västerländska turisterna fungerar som symboler för västerländsk modernitet, 

suckar de besviket   och   säger   ”det   här   är   ju   precis   som   hemma”   när   de   får   syn   på  

skyskrapor som reser sig mot himlen genom bussfönstret på väg från flygplatsen till 

hotellet i Johannesburg. Turister  som  förväntar  sig  att  få  se  det  ”exotiska  Afrika”  (som  

föreställs vara allt det Sverige och modernitet inte är) letar efter de symboler och 

scenerier som de föreställt sig att få se och blir således besvikna över att istället se 

sådant de förknippar med västerländsk modernitet. Resan präglas av ett aktivt sökande 

efter det exotiska och annorlunda i den nya kulturen. Det stora problemet med begreppet 

”etnisk  turism”  menar  Mattsson  är  att  resenärernas  egen  etnicitet  inte  problematiseras.  I  

begreppet   framstår   människorna   på   resmålet   att   stå   för   ”det   etniska”   och   på   så   vis  

framstå som mer etniska än resenärerna själva. Denna form av retorik menar Mattsson 

är bevis nog för att påvisa att det bakom den etniska turismen ligger djupa postkoloniala 

relationer och konstruktioner av ”annanhet”. Den etniska turismen producerar och 

distribuerar på så sätt fortsatt bilden av den Andre, på ett delvis liknande sätt som de 

tidiga upptäcktsresarna gjorde för flera hundra år sedan (Mattsson, 2010a.). 
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5 Studenternas  Sydafrika 
 
5.1 Det exotiska och äkta Sydafrika 
Studenterna fick frågan varför de valde att åka till Sydafrika framför andra länder de 

kunde välja. Anledningarna skiljde sig delvis åt, men en sak hade alla gemensamt; de 

ville uppleva något annorlunda, helt i enighet med teorin om turisters längtan bort från 

det vardagliga (Hall & Tucker, 2004: 8; Urry, 2002: 1-3). Man såg bland annat fram 

emot att uppleva en helt ny kultur och inget – som någon uttryckte det – ”litet  mini-

Tyskland   på   andra   sidan   jorden”.   Det som söktes var en plats som inte liknande de 

platser som upplevts tidigare, detta gemensamt med de ryggsäcksturister som Andesson 

Cederholm (1999) samtalat med – en jakt på det extraordinära. Viktigt var även att det 

inte skulle vara för nära hemlandet rent avståndsmässigt, helst någonstans utanför 

Europa. Att just Sydafrika   valdes   framför   andra   ”annorlunda”   utomeuropeiska länder 

visade sig vara en slump eller ett resultat av en inre uteslutningsprocess grundad på 

kriterier såsom varmare klimat och språk (att kunna göra sig förstådd på engelska). 

Framförallt var det den föreställda höga graden av annorlundahet som till slut fick lotten 

att falla på just Sydafrika. 
   

Egentligen  ville  jag  lära  mig  tyska,  men  att  få  chansen  att  vara  i  Sydafrika  ett  halvår,  det  är  liksom…  
det går inte att jämföra med att åka till Tyskland tänkte jag. Jag har inte varit där, så jag ska inte prata 
illa om Tyskland, men det är fortfarande två timmar hemifrån känns det som, känns ju inte så 
jätteexotiskt att åka till Tyskland. (Student 1) 

   

Trots att det uppenbarligen fanns en lockelse i Tyskland med möjligheten att lära sig 

språket tog längtan till något mer annorlunda och exotiskt överhand för den ovan 

citerade studenten. Citatet illustrerar en uppfattning om Sydafrika som mer exotiskt än 

Tyskland, trots att vederbörande inte varit i något av länderna tidigare. Saids (2003) och 

Mudimbés (1988) teorier om det imaginära Afrika verkar med andra ord tämligen 

närvarande. Och inte var hon ensam – många av studenterna menade att de redan visste 

vad Europa hade att erbjuda och att ett utbyte i ett europeiskt land därför inte lockade 

när det fanns chans  att   se  någonting  ”helt  nytt”.  Studenterna vet, eller åtminstone tror 

sig veta, att det kommer att vara helt annorlunda jämfört med Europa trots att de ännu 

inte varit där. Det fanns dock studenter som övervägde att åka till USA, Kanada eller 

Australien istället då också dessa länder är engelskspråkiga, vissa med ett lockande 

klimat. Trots att vissa studenter övervägde alternativ i västvärlden valdes ändå 

Sydafrika framför dem eftersom det skulle vara ”helt   annorlunda”,   ”spännande”   och  
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”någonting helt   nytt”.   Det outforskade och mytiska Sydafrika är med andra ord mer 

spännande/exotiskt än det moderna och, enligt studenterna, förutsägbara 

Europa/västvärlden. Från samtalen framgick dock från början inga specifika eller 

konkreta förväntningar på vad Sydafrika skulle tänkas erbjuda, bara att det skulle vara 

annorlunda. Att inte veta så mycket innan man kom dit var just det som gjorde det så 

spännande, menade någon. 
  

Jag känner ju nästan ingen som varit i Sydafrika och det är ett ganska spännande land att åka till 
eftersom man faktiskt inte vet så mycket om det. Det är klart man har fått läsa i skolan om apartheid 
och allt sånt, men det är egentligen det enda man har fått höra. (Student 1) 

  

Jakten på det extraordinära är mycket närvarande hos inte bara denna student, utan även 

hos de andra. Hos några studenter gick att uttyda en viss lockelse i att uppleva det 

extraordinära och sedan få komma hem och berätta om det, något som var aktuellt också 

för ryggsäcksturisterna Andersson Cederholm (1999) talat med. Att studenterna inte 

riktigt visste vad de förväntade sig av Sydafrika är något som talar emot det som Hall & 

Tucker (2004: 8) beskriver, nämligen att turister, trots sin längtan till det annorlunda 

och extraordinära, vill uppleva precis det som de på förhand föreställt sig. Detta skulle 

kunna bero på att studenterna inte såg sig själva som turister, trots att de per definition 

(Turistdelegationen, 1995: 5) klassas som det. Att så också var fallet hos några framkom 

genom att de jämförde sina egna upplevelser, och ibland även satte dem i motsats till, 

det som ”turisterna” som besöker Sydafrika får se och uppleva.  Trots den allmänna 

(påstådda) oklarheten över vad Sydafrika skulle erbjuda dök en och annan mer specifik 

förväntning upp: 
 

Jag tror att jag alltid haft en längtan till Afrika, det har jag. Det är så mycket som lockar – kultur, 
musik,  färgerna,  naturen  så  som  jag  bara  sett  den  på  bilder…  och  djuren! (Student 2) 

 

Det framgick här, och allt eftersom samtalen fortskred, att det på förhand faktiskt fanns 

mentala bilder av hur Sydafrika skulle vara – och de var många! De exotiska djuren 

visade sig vara något som många hade sett fram mycket emot att se, och de var alla väl 

införstådda med att det skulle finnas ett rikt djurliv med  många  ”häftiga  djur”.  Någon 

uttryckte att det enda hon faktiskt hade som mål i Sydafrika var att få se pingviner. Hon 

hade även planerat att ta bilder på dem för att kunna visa för alla när hon kom hem. 

Någon annan förväntade sig att få se favoritdjuret flodhäst i sin ”riktiga miljö” och en 

tredje uttryckte sin längtan efter att få se ”The  Big Five”   (elefant,  buffel,  noshörning,  
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lejon och leopard). Vad som setts på bilder hemma i Tyskland och Sverige visade sig 

med andra ord ha påverkat studenterna utan att de riktigt hade förstått det eller lyckats 

uttrycka det vid den direkta frågan om vad de förväntade sig innan de kom dit. Det 

Palmberg (2000) beskriver om fokuseringen på representationen av Afrikas exotiska 

djur verkar tydligt ha satt sin prägel på studenternas imaginära Afrika. Studenternas 

beteende är helt i linje med den gängse turistens – deras  turistiska  blick  ”letar” efter det 

som den för sitt inre har föreställt sig och förevigar det genom foton och videor som 

sedan visas för de där hemma, en bekräftelse både för sig själv och för andra på att man 

varit där och hittat det förväntade (Urry, 2002: 3). Det sätt som bl. a. Urry (2002) och 

Palmberg (2000) förklarar hur bilder, texter och övriga representationer som gestaltat 

Afrika i undervisningsböcker, TV-program, magasin, marknadsföring etc. påverkar 

förväntningarna på en annan plats stämmer alltså väl överens med hur det i studenternas 

inre skapats ett imaginärt Afrika (Mudimbé, 1988; Said, 2003).  

     Det Sydafrika som mötte studenterna visade sig dock bli mycket förvånande. Det 

första mötet med staden de skulle bo i, universitetsstaden Stellenbosch, beskrivs som 

närapå chockartat av vissa studenter; 
 

När vi kom dit och blev körda med minibuss och bara avlämpade på  universitetet…  då  tänkte  jag  ”var  
fan  har  jag  hamnat  någonstans,  Holland?”  Och  så  var  det  varmt…  jag  fattade  ingenting.  ”Det  här  är  
skitkonstigt!”  tänkte  jag.  Jag  trodde  att  jag  hade  feberdrömmar. (Student 2) 

 

Den av koloniseringen präglade staden Stellenbosch motsvarade inte det Sydafrika 

studenterna hade förväntat sig att möta. Känslorna som infann sig när detta uppdagades 

varierade, men många studenter kände sig väldigt imponerade av det storslagna och 

”utvecklade” Sydafrika – det var inte alls det Afrika som de hade sett på bilder.  
 

Jag blev väldigt, väldigt imponerad! Alla  nya  intryck  och  det  här  nya  stället!  Först  tänkte  jag  ”wow,  det  
här   är   verkligen   inte  Afrika!”.   På   något   sätt   fanns   ju   allting   där…  det   fanns   gallerior,   restauranger,  
caféer, stora byggnader och universitet och allting. (Student 4) 
 

Att Stellenbosch räknades som mer utvecklat än vad som föreställts blir utifrån 

ovanstående citat tydligt, något som var återkommande hos flera av studenterna. 

Många  hade  aldrig   trott   att  det   skulle  ”vara   så  utvecklat”   som  det  var,  precis   så  

som den västerländska blicken ofta reagerar (Elsrud, 2004: 175-176; Mattsson, 

2010a). Särkskilt intressant är att samma studenter som blev förvånade över 

Stellenboschs moderna och europeiska uppenbarelse berättade att de innan 

ankomsten hade sökt efter bilder och information på internet rörande både staden 
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Stellenbosch och universitetet. Detta, i kombination med att de flesta hade 

samtalat med studenter som tidigare varit på utbyte i staden samt läst bloggar 

skrivna av utbytesstudenter i Stellenbosch, gjorde att det kan tyckas att 

studenterna borde ha varit förberedda på vilken slags arkitektur och ”europeisk  

modernitet”   som väntade dem. Men den gängse uppfattningen om Stellenbosch 

hos många var, trots den kunskap de hade skaffat sig och bilder de sett från 

staden, att det var mycket annorlunda och  ”oafrikanskt”. 
 

Även  om   jag  hade  googlat   runt   lite  på  bilder  och  sådär  och  visste   lite  hur  det  såg  ut  så  ändå   […   ]  
Alltså framförallt  den  här  ”alltså  gud  vad  många  vita  det  är  och  liksom  oj  vilken  konstig  arkitektur  och  
lyxiga  restauranger”.  Det  kändes  malplacerat,  det  kändes  lite  fel. (Student 2) 

 

Jag förväntade mig verkligen ingenting i närheten av den arkitekturen! När jag har tänkt på Afrika har 
jag  alltid  tänkt  på  Lejonkungen  och  jag  vet  inte…  fattiga  länder!  Inte  den  här  typen  av  arkitektur.  Jag  
tyckte verkligen att den var vacker. (Student 4) 

 

Samtalen med studenterna kan inte tolkas på annat sätt än att det faktiskt fanns tydliga 

förväntningar på hur Sydafrika skulle vara och att det imaginära Afrika är så djupt rotat 

att det inte spelar någon roll om faktiska, nytagna bilder och berättelser från platsen 

visar eller tyder på något annat. Trots den information de hade skaffat sig och de bilder 

de hade sett blev de flesta mycket förvånade över hur de faktiskt upplevde det. 

Reaktionerna hos studenterna sammanfaller på många sätt med dem hos turisterna som 

Mattsson (2010a) följde på deras resa i Sydafrika. Jakten på det extraordinära 

(Andersson Cederholm, 1999) stod i och med detta inför ett stort hinder – platsen 

upplevdes, åtminstone till en början, på många sätt likna den som gick att finna hemma.  

     Tydligt var att Stellenbosch förvisso inte var som de väntat sig, men samtidigt var 

något utav det vackraste de sett. Samtliga studenter berättade om hur vackert både 

Stellenbosch och Kapstaden såväl som hela landet Sydafrika upplevdes när jag bad dem 

att berätta om landet utifrån de bilder de valt som underlag för samtalen. Bilderna 

vittnade om att naturen, djuren och vyerna i det här landet gjort ett mycket starkt intryck 

på dem. De berättade om hur fotona på djur och natur valts ut för att de, när de tänker på 

Sydafrika, tänker på de fantastiska bergen, exotiska djuren, storslagna landskapen, 

gröna fälten, krokiga svarta vägarna, det turkosa havet och det oändliga antalet 

vinrankor som sträcker sig mellan de höga bergen. Med stor entusiasm försäkrade de att 

något liknande inte går att hitta någon annanstans – nästan alla studenter menade att 

naturen i Sydafrika var helt extraordinär. Någon menade att det var just det här – de 
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fantastiska djurens och naturens Sydafrika – hon visade bilder på och berättade om när 

hon kom hem och berättade om landet för dem som inte varit där. 

     Mötet med de exotiska djuren var något som alla fann mycket spännande och det 

framgick att det var mer spännande ju vildare och desto mer   ”orörda”   djuren   var.  

Exempelvis menade någon att djurlivet var häftigare i Botswana än i Sydafrika eftersom 

det  i  Botswana  fanns  vilda  djur  ”överallt”.  Där  kunde  elefanter  rätt  vad  det  var  stå  längs  

vägkanten eller så kunde man möta dem under en joggingrunda i skogen. Möjligheten 

att stöta på dem när som helst, utan behöva passera grindarna till ett naturreservat, 

gjorde upplevelsen än mer äkta och extraordinär. Det gjordes alltså tydligt att det inte 

bara var djuren i sig, oberoende av var, som lockade, utan också att se dem i sitt rätta 

habitat. Detta blev än tydligare då det rådde besvikelse över att vissa privata viltreservat 

i  Sydafrika  köper  och  placerar  ut  djur  i  reservatet  bara  för  att  ”turister  förväntar  sig  att  

kunna   se   the   big   five   överallt”.   Ytterligare en exotisk upplevelse återfanns på en 

restaurang  där   ”vackra   svarta  män   i   vackra   färgglada   kläder”   dansade.  Här   betonades  

hur härligt det var att se människor ”leva i nuet” och ”dansa och sjunga med sådan 

glädje” och hur sydafrikaner i högre utsträckning än vi viger tiden åt att uttrycka sig 

konstnärligt genom dans, musik och konst. Detta, menade studenten, torde bero på att 

de inte har ett lika stort utbud av böcker, TV-program, datorspel och liknande som 

upptar deras tid och därför ägnar sig mer åt sång, dans  och  annan  mer  ”ursprunglig”  och  

genuin kultur än vad vi européer gör. Detta kan med lätthet tolkas som synen på 

sydafrikanerna som ett mer primitivt och till naturen mer bundet folk än Europas – 

något som styrker Saids (2003) teori om Orientalism och synen på den Andre, och som 

enligt tidigare forskning (ex. McCotter, 2006; Palmberg, 2000; Amoamo & Thompson, 

2010) också visat sig vara den bild som ofta förmedlas av den Andre genom 

västvärldens olika bild- och textkanaler. En student berättade också om en händelse 

utifrån en bild föreställandes en man och ett barn i en park som matar fåglar från en 

bänk. Bilden symboliserade hur   ”de   här   människorna”   har   en   helt   annan   glädje   till  

vanliga vardagshändelser och har ett naturligt inre lugn, något som har gått förlorat hos 

”oss  européer”. Också här gjordes det tydligt att det som sågs och upplevdes i Sydafrika 

upplevdes som mer äkta, glädjefyllt och känsloladdat än det liv som människor i Europa 

lever (Elsrud, 2004: 175-176; Mattsson, 2010b, McCotter, 2006). 
 

Här är  människor  alltid  väldigt  glada…  hemma  ska  allt  bara  gå  så  fort  som  möjligt. (Student 4) 
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Den moderna och utvecklade lilla staden Stellenbosch med sina gallerior, lyxiga 

restauranger, många caféer och stora universitetsbyggnader tillsammans med det stora 

antalet vita människor förvånade många av studenterna, och många verkar ha fått sin 

bild av Sydafrika omkullkastad med råge till en början. Ju längre tiden gick, desto mer 

förargade blev många över att Stellenbosch inte motsvarade deras bild av det ”riktiga 

Afrika”. Medan den historiska förståelsen under terminen växte fram hos vissa ska det 

tilläggas att andra studenter menade sig vara väl förberedda på vad som väntade dem i 

Stellenbosch. Det växte hos alla dock fram en frustration och önskan om att komma 

utanför bubblan och uppleva det som uppfattades som det ”riktiga Sydafrika”. 
 

Under tiden jag var där så insåg jag att Stellenbosch är en bubbla. Jag tänkte hela tiden att 
Stellenbosch inte är det riktiga Afrika, inte ens det riktiga Sydafrika. Väldigt västerländskt och 
välbärgat  och  ja… (Student 4) 
 

Besvikelsen över att inte få uppleva den riktiga kulturen och umgås med den riktiga 

lokalbefolkningen i Stellenbosch var påtaglig hos vissa studenter. Önskningar att 

integreras mer med de sydafrikanska studenterna istället för att, som universitetet ordnat 

det, läsa nästan alla kurser och göra alla fritidsaktiviteter tillsammans med andra 

västerländska utbytesstudenter tydde på detta. 
 

Jag åkte till Sydafrika för att uppleva Sydafrika men jag upplevde lika mycket Tyskland, på sätt och 
vis. Det var lite synd tycker jag. (Student 5) 

 

Trots att studenterna var bosatta i det vita och oafrikanska Stellenbosch, menade de att 

de ändå fick uppleva det riktiga Afrika genom att ta sig utanför   den   så   kallade   ”rika  

bubblan”. Med tiden insåg många att Stellenbosch var en stad som samlar en rik, vit 

elit/överklass. Det riktiga Afrika menade studenterna att de fick uppleva genom att delta 

i olika hjälp/välgörenhetsprojekt utanför Stellenbosch, såsom engelskundervisning för 

barn boendes i kåkstäderna eller genom att läsa en kurs som inbegrep moment där 

kontinuerlig interaktion och samarbete med marginaliserade barn och vuxna tillhörande 

den svarta eller färgade befolkningen var centrala och dessutom syftet med kursen. Det 

riktiga Afrika är för studenterna med andra ord synonymt med ett mindre europeiskt 

(modernt och utvecklat) leverne, precis som Said (2003), Mudimbé (1988) och Mattson 

(2010b) beskriver. De som deltog i projekt och kurser utanför Stellenbosch ansåg att de 

fick en bredare och mer rättvis bild av Sydafrika jämfört med vad de utbytesstudenter 

som tillbringade nästan hela sin tid i enbart Stellenbosch fick. Man syftade då på de som 
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aldrig satte sig på det lokala tåget och aldrig konverserade med någon utanför 

universitetet, utan endast umgicks med andra rika utbytesstudenter och vita sydafrikaner 

på  ”säker  mark”, festade mycket och åkte hem i tron att livet i Sydafrika var detsamma 

som lyx och flärd. Genom att resa runt i landet på lov och efter terminens slut menade 

de som inte deltagit i något hjälpprojekt att också de fick möta den riktiga 

lokalbefolkningen och få en inblick i deras liv. Det får sägas framstå som tydligt att det 

fanns, och fortfarande finns, en bild av vad som upplevs vara det riktiga Afrika hos 

studenterna och att alla dessutom ville uppleva just det Afrika. Här fanns, kan antas, i 

det närmaste en önskan om att komma ut och se ett mer primitivt liv, kanske till och 

med lite mer elände och misär, än vad som kunde upplevas i det moderna och inte 

särdeles afrikanska Stellenbosch (Elsrud, 2004: 175-176; Mattsson, 2010b; Palmberg, 

2000). 

 

5.2 Det kriminella och farliga Sydafrika 
Att kriminaliteten skulle vara hög i Sydafrika och att landet skulle vara farligare att 

vistas i än Sverige och Tyskland var alla överens om innan de kom dit. Det gällde att 

passa sig noga om man kom dit som rik, vit turist, hade man hört. Föräldrar blev 

förfärade när studenterna berättade för dem att de skulle studera i Sydafrika, någons 

mamma hade till och med börjat gråta av oro. Vissa hade kompisar som reagerade starkt 

eftersom  ”det  var  en  av  de   farligaste  platserna  man  kunde  åka   till   i  hela  världen”.  En  

student förklarade att säkerhetsfrågan var mycket viktig för föräldrarna och att 

Stellenbosch i sammanhanget framstod som en trygg och säker stad eftersom det enligt 

tidigare utbytesstudenter som varit där alltid skulle gå att få hjälp via universitetet om 

det skulle hända något. Utbytesmöjligheten var därför perfekt eftersom det möjliggjorde 

att det farliga landet kunde besökas, men under tryggare former. När valet för en student 

stod mellan att studera i den större staden Port Elizabeth eller Stellenbosch var det 

handledaren som förde fram argumentet att Stellenbosch är säkrare och att det därför 

vore klokare att välja det. Den stora rädslan visar att bilden av Sydafrika redan var 

utformad i mångas sinne – trots att ingen hade varit där; varken de själva, föräldrarna, 

vännerna eller handledaren. Saids (2003) imaginära geografi gör sig åter påmind, 

liksom synen att en utvecklad stad som liknar en stad i Europa framstår som ett mer 

säkert kort än andra städer i Sydafrika. Här kolliderade studenternas längtan efter det 

extraordinära och annorlunda med den påverkan som från många håll skapade oro och 

rädsla inför det (annorlunda och) påstått mindre civiliserade Sydafrika. Poängteras skall 
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att ingen av studenterna sa något som kunde tyda på att det farliga och kriminella 

Sydafrika de förväntade sig att möta skulle vara ett resultat av en befolkning som av 

naturen skulle vara mer vild eller ociviliserad än den västerlänska befolkningen, utan 

endast en naturlig följd av de sociala och ekonomiska orättvisor som finns i landet. På 

grund av sin förförståelse, kom många av studenterna till Sydafrika beredda på att ha 

bildörrarna låsta när de stannade vid rödljus, inte gå ut efter mörkrets inbrott och aldrig 

gå ensamma, ens under dagtid. Detta gällde i synnerhet de kvinnliga studenterna. 

     Upplevelsen var dock annorlunda – ingen av studenterna upplevde att det Sydafrika 

de kom till ens var i närheten av så farligt som de hade föreställt sig, det imaginära 

Afrika med de potentiellt vilda och ociviliserade afrikanerna kan här konstateras ha fått 

sig en törn (Said, 2003). Någon menade att hon till och med kände sig tryggare i 

Stellenbosch än hemma och alla var överens om att rädslan för landet var överdriven. 

Trots det kände sig många oroliga och rädda, speciellt i början terminen. Gemensamt 

för alla som kände rädsla var att det inte var deras egna känslor och upplevelser på plats 

som var orsaken, utan snarare andras varningar och uppmaningar till att alltid vara 

försiktig och på sin vakt. Varningarna kom dels hemifrån, dels från de sydafrikaner som 

de mötte. Många tyckte att de vita sydafrikanerna hade en tendens att överdriva hur 

försiktig man som vit behövde vara för att inte råka illa ut. Vissa studenter skakade på 

huvudet och skrattade lite åt hur upptrissad rädslan hos de vita lokalborna var. 

Studenterna berättade om hur de gång på gång fick höra från vita sydafrikaner att de 

inte borde gå ensamma, inte ens i det som känns som det ”trygga lilla Stellenbosch”.  En  

student berättar att hon till sist fick lov att ändra sitt beteende efter att länge ha struntat i 

varningarna. Länge litade hon på sin egen magkänsla, exempelvis genom att ge sig ut 

och motionera ensam, men till sist kunde hon inte stå ut med tanken på att, om det 

skulle  hända  något,  få  höra  ”vad  var  det  vi  sa?”  och  menade  att  hon  i  så  fall  inte  skulle  

kunna förlåta sig själv. 
 

[…] så då ändrade jag ju faktiskt mitt beteende när jag var där och det är faktiskt det enda som jag 
hatar med Sydafrika. Jag tycker att Sydafrika tog mitt liv ifrån mig. Det helt försvann. Jag har alltid 
gjort det jag känner för att göra. (Student 1) 

 

Det imaginära Afrika visas här till och med stå över upplevelsens Afrika. Studenten till 

och med ändrar sitt beteende utifrån de instruktioner och varningar som andra ger 

henne, trots att hennes eget imaginära Afrika inget hellre vill än att ändras. 
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     Efter att ha studerat ett halvår i Stellenbosch utan att själva ha blivit utsatta för brott 

var studenternas uppfattning ändå att kriminaliteten i Sydafrika är hög, men att de, 

genom   att   vistas   i   den   så   kallade   ”Stellenbosch-bubblan”, var skonade från den. 

Visserligen hörde de talas om cykelstölder, rån och slagsmål men, menade många; ”det  

händer   ju   hela   tiden   hemma   också”.   Några ser idag inte den stora skillnaden mellan 

exempelvis en storstad i Sverige eller Tyskland och Kapstaden. Någon förklarade 

exempelvis att hennes kompisar alltid tar taxi hem från krogen hemma också, precis av 

samma anledning som i Kapstaden – de är rädda att utsättas för brott. Under hela sin 

vistelse i Stellenbosch hörde hon endast talas om en våldtäkt medan hon hemma hör om 

det regelbundet. Hon problematiserade dock att det kan ha att göra med de jämförda 

städernas olika storlek, hennes hemstad är en storstad medan Stellenbosch är en småstad 

som till stor del är uppbyggd av och kretsar kring universitetet och studenterna, vilket 

inte leder till en lika diversifierad befolkningssammansättning – därmed sociala och 

ekonomiska klyftor – som i hennes hemstad. En student uttryckte att man, innan man 

säger att det är farligt att åka till Sydafrika, också måste förstå bakgrunden till varför 

kriminaliteten är hög, i vilka sammanhang den förekommer och på vilka platser, något 

samma student är noga med att idag berätta för de som ännu inte varit där. Överdriven 

och obefogad rädsla ska inte hindra människor från att åka till Sydafrika, menar han. 

Studenterna menade att stora ekonomiska klyftor alltid skapar hög kriminalitet men att 

den skyddade miljön i Stellenbosch på många sätt dolde den höga kriminalitet som 

faktiskt finns i övriga Sydafrika. Många påpekade att bilden av Sydafrika blev felaktig 

för de som bara vistades i Stellenbosch och inte såg det som fanns utanför. Det fanns 

med andra ord en gemensam uppfattning där det tydligt framgick att ingen tyckte att 

sydafrikanerna  var  ”onödigt”  vilda  eller  kriminella, utan att det var en naturlig följd av 

den utbredda orättvisan och den av rasism präglade historien. Detta talar emot Saids 

(2003) idé om synen på den Andre som mer ociviliserad och vild. 
 

Jag VAR rädd eftersom jag var i ett nytt land och jag visste inte var jag kunde gå och med vem och 
hur…  det  var  bara  ett  stort  frågetecken!  Men  sen, i slutet av min tid i Sydafrika så hade jag lärt mig så 
mycket, allvarligt talat var jag inte rädd mer. Vi tog tåget fyra gånger i veckan och var aldrig under 
hela terminen med om något läskigt. (Student 4) 
 

Den vålds- och brottsstatistik som studenterna hade hört talas om hemmavid talade sitt 

tydliga språk, många blev därför förvånade över hur lugnt och tryggt det kändes i både 

Stellenbosch och Kapstaden. Frustration uppstod när sydafrikaner ville intala dem att 

det faktiskt var farligare än det kändes. Men samtidigt som en känsla av trygghet i 
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Stellenbosch och Kapstaden infann sig under terminens gång, berättade många hur 

insikten samtidigt växte fram att den höga kriminaliteten faktiskt existerar, inte långt 

ifrån den trygga bubblan. Detta blev extra tydligt genom samtalet med den student som 

återkommit till Sydafrika efter terminens slut och under andra förutsättningar än som 

utbytesstudent. Hon menar att hon fick äta upp sin naivitet när hon under sitt återbesök 

faktiskt blev utsatt för ett rån på det lokala tåget som alla varnat henne för. Hon berättar 

i samband med detta att hon hade haft en helt annan bild av Sydafrika och hela Västra 

Kapprovinsen (provinsen som Stellenbosch och Kapstaden tillhör) om hon hade lämnat 

landet efter sitt halvår i Stellenbosch och inte återkommit i en annan kontext. När 

studenten inte längre hade Stellenbosch som sin bas och universitetet i ryggen var 

upplevelserna av att vara vit i Sydafrika helt annorlunda. Upplevelsen av att  ”på  riktigt”  

befinna sig utanför trygghetsbubblan och vistas i en miljö där hon som vit kände sig 

marginaliserad uttrycker hon såhär: 
 

Det känns orättvist och också hotfullt när man är den enda som är vit. Men ju mer de här 
situationerna uppstår, desto mer känner väl jag att det sitter också hos mig, den rädslan. Sen 
kommer man ju inte ifrån att jag kommer att utsättas för brott, eftersom att vara vit fortfarande i 
mångas ögon är detsamma som att vara rik. Jag växer med det, men jag har varit väldigt rädd i 
väldigt många situationer. (Student 2) 
 

 

 

5.3 Det rasistiska och orättvisa Sydafrika 
Studenterna var förberedda på att möta ett ojämnlikt samhälle som saknade de sociala 

skyddsnät som finns i deras hemländer. De visste om att det rådde ojämnlikhet mellan 

vita och svarta och förväntade sig att spår av apartheidregimen skulle gå att urskilja än 

idag.  Filmen  ”Invictus”  från  2009,  vars  poäng  är  att  visa  hur  president  Nelson  Mandela  

under världsmästerskapen i rugby 1995 sakta men säkert lyckas att ena folket i den 

mycket sargade nationen, låg till grund för de förväntningar som fanns hos en av 

studenterna. Filmen var så full utav hopp – den visade ett Sydafrika som gått vidare och 

var på rätt spår igen efter den misär som apartheidregimens orsakat. Hon poängterade 

att det var filmen som fick henne att vilja besöka landet och att det var just det 

Sydafrika – som skildrades i filmen Invictus – hon så gärna ville uppleva. Åter igen är 

det tydligt hur de bilder som förmedlas via olika medier ligger till grund för 

mottagarnas förväntningar och, i detta fall, bild av Sydafrika (ex. Urry, 2002: 3; 

Palmberg, 2000). 
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     Upplevelsen motsvarade tyvärr inte förhoppningarna. Studenterna var rörande 

överens, nog har Sydafrika gått vidare – men till stor del endast i teorin. Studenterna 

hade aldrig känt sig så vita som i Sydafrika. De kände sig omgående kategoriserade som 

”vit   och   rik”   i   andras ögon, vare sig det var uttalat eller outtalat. De berättar om hur 

generaliseringar mellan folkgrupper var vanligt förekommande i helt vardagliga samtal. 

Studenterna kände sig förvånade över hur öppet och odramatiskt man talade om 

människors hudfärg, men också förargade över att en sådan sak ens hade betydelse. 

Någon upplevde samtidigt en viss lättnad i att det var så okomplicerat att prata om 

människor på det sättet, något som ”inte hade gått att göra hemma”, något som tyder på 

att det bevisligen också finns ett imaginärt Europa där man inte talar om obekväma 

saker. Det framkom att vissa av studenterna medvetet undvikit att fortsatt integrera med 

vita, unga sydafrikaner efter att de upptäckt att de stått för en människosyn med tydligt 

rasistiska inslag, något vissa märkte av också i samtal med vita äldre människor. En stor 

förvåning rådde över att plötsligt betraktas som, och på många vis också tillhöra, de 

ekonomiskt rikaste i ett land. Som student i västvärlden menade många att de är vana att 

befinna sig längst ned på den ekonomiska trappan. 
 

Det blev jättekonstigt. På gatorna var jag helt otroligt rik men de pengar jag hade var ju i mina ögon 
inte mycket alls. (Student 4) 

 

Att priserna på mat och dryck upplevdes som lägre än hemma ledde till att många av 

studenterna levde på ett annat sätt än vad de var vana vid. Det blev många fler 

restaurangbesök och lyxiga måltider, något som de var medvetna om bidrog till synen 

på dem som rika. Några studenter uttryckte att detta kändes jobbigt eftersom de inte 

ville framstå på ”det” viset, samtidigt som de inombords kämpade med den lockelse 

som fanns i att faktiskt kunna leva ett sådant liv. 

     Upplevelsen av ojämnlikhet blev i Stellenbosch extra tydlig. Den otroliga lyxen sågs 

existera sida vid sida med extrem fattigdom. Många studenter kände sig hjälplösa och 

frustrerade över att bli insorterade i en grupp som de inte ville tillhöra, bara på grund av 

sin hudfärg. Genom att vara vit student i Stellenbosch menade några att de automatiskt 

blev sedda på ett visst sätt, både av den färgade/svarta och vita lokalbefolkningen. För 

några studenter kändes det ofta besvärligt att leva som vit i Sydafrika då de ”inte  ville 

framstå”  på  ett  visst  sätt.  De  kände  sig  besvärade  av  att,  utifrån sin hudfärg, betraktas på 

samma sätt som vita sydafrikaner betraktades – ”det   är   ju   inte  mitt   fel   att   jag   är   vit”  

menade någon. Mycket tydde på att studenterna inte ville identifiera sig med de vita 
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sydafrikanerna, troligtvis som ett resultat av de negativa möten med dem där rasistiska 

inslag varit tydliga och också, som någon student nämnde, skulden som hon menade 

automatiskt infinner sig som vit i Sydafrika. Att som vit tvingas ikläda sig en helt ny 

roll – rollen som en av de 10-15 % rikaste i landet, upplevdes som konstigt av många 

och någon menade att det plötsligt förväntades av dig att du alltid skulle bjuda och alltid 

ha råd när du umgicks med den färgade/svarta befolkningen. En student sade sig endast 

ha sett en vit tiggare under hela sin tid i Sydafrika, medan svarta och färgade tiggare 

”sågs  överallt”. En annan student berättade att hon när hon som ensam vit klev på en 

buss med svarta och färgade studenter som skulle ut till en kåkstad kände sig helt 

malplacerad och att de andras blickar talade för sig själva – ”vad  sjutton  gör  hon  här?”  – 

vita sydafrikaner åker i regel inte buss, berättade studenten; de kör bil. Hon blev 

dessutom väldigt förvånad över att alla andra i bussen skulle till Kayamandi – en av 

kåkstäderna – eftersom hon innan upplevelsen aldrig hade trott att de som bor i 

kåkstäderna gick på universitetet. Bilden av människorna och livet i kåkstäderna som 

förmedlats hemmavid (Palmberg, 2000: 33) hade med andra ord satt sina spår hos 

(minst en utav) de västerländska studenterna. Trots att apartheidregimen avskaffades för 

snart 20 år sedan gick det överallt tydligt att se konsekvenserna av den, menade 

studenterna. 
 

Ojämnlikheten kan ses jättetydligt! Man kan gå på restaurang och se vem det är som är servitris och 
vem det är som faktiskt blir servad vid bordet. Vem är det som kör bilen och vem är det som står vid 
pumpen och fyller bilen med bensin? Vem åker med det gamla tåget och vem sitter bakom ratten i en 
fin bil? (Student 4) 
 

Var det inte genom det studenterna såg med sina ögon var det genom samtal med vita 

såväl som färgade och svarta lokalbor och av det som kunde läsas mellan raderna i 

dessa samtal. Känslor av frustration, hjälplöshet och ilska kan härledas till hur de 

positivt laddade bilder som förmedlas om en plats, främst via turismbranschen (ex. 

Mattsson, 2010a och 2010b; Palmberg, 2000; McCotter, 2006; Amoamo & Thompson, 

2010), har en mycket stor påverkan på hur förväntningar skapas. Trots att 

nyhetsrapporteringar, böcker, dokumentärer och andra medier har rapporterat om de 

orättvisor som finns i Sydafrika ända sedan apartheids införande fram till nu, visade det 

sig att många av studenterna ändå inte var beredda på att möta det sydafrikanska 

samhället så som det ser ut när det turistiska skimret mattats av. Extra tydligt blir det då 

många uttryckligen var fullt inställda på att få se pingviner, flodhästar och andra 

exotiska djur likväl som att uppleva en annorlunda och spännande kultur, men inte på 
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att möta rasism och orättvisa. Tilläggas bör dock att graden av förvåning varierade 

studenterna emellan och att alla inte blev känslomässigt bestörta i samma utsträckning, 

utan några menade att de var införstådda med hur situationen såg ut i landet. 

 

5.4 Det långsamma och helt annorlunda Sydafrika 
Något som förvånade och även irriterade många var att byråkratin i Sydafrika var 

långsam och servicen inte särskilt hög på exempelvis caféer, restauranger och snabbköp. 

Det betonades dock att detta absolut inte gällde alltid eller alla sydafrikaner, men att det 

exempelvis var betydligt vanligare än hemma att se någon sysselsätta sig med 

personliga göromål på sin mobiltelefon samtidigt som de tjänstgjorde i ett serviceyrke. 

Liknande känslor av att inte prioriteras eller kännas nonchalant bemött upplevdes på 

bankkontor och myndigheter. Negativa reaktioner uppstod även hos några under 

visumprocessen hemmavid,   då   det   visade   sig   vara   ”en   himla   massa   byråkrati”.  

Samtidigt menade studenterna att byråkratin i Tyskland respektive Sverige är ännu mer 

omfattande, men samtidigt mer välplanerad, vilket inte gör den lika frustrerande att ha 

att göra med som den i Sydafrika. Några menade att de som jobbar inom serviceyrket i 

Sydafrika gör  ”lite  som  de  vill”  och  att  arbetsmoralen  är  lite  ”si  så  där”.   Inställningen  

skulle kunna härledas till synen på det västerländska sättet att arbeta som det rätta – 

effektivt, civiliserat och med kunden i fokus. 
 

Saker går ganska långsamt och människor gör saker på sitt eget sätt och när de tycker att det är 
dags, inte när du tycker det. Allt är mycket långsammare på något sätt, vilket är bra! Ibland är livet 
hemma alldeles för stressigt. (Student 4) 

   

Återkommande hos många av studenterna var att i slutändan uppleva det långsammare 

tempot som något positivt, frustrationen till trots. När de jämförde Sverige och 

Tyskland med Sydafrika poängterade de hur stressigt, affärsdrivet och alltid planerat 

efter klockan samhället hemma upplevs, medan det i Sydafrika råder en mentalitet som 

enkelt kan sammanfattas med tre bokstäver;;  ”TIA”  (This  Is Africa). Några menade att vi 

européer skulle må bättre om vi vore lite mer som sydafrikanerna och anammade deras 

långsammare livsstil och avslappnade syn på livet. Andra betonade att det är viktigt att 

ha översende och förstålse för att det går långsammare då de inte kommit lika långt i 

utvecklingen än. Detta illustrerar på ett klockrent sätt det Elsrud (2004: 178-179) 

beskriver – de kolliderande och samexisterande bilderna av den Andres miljö som 

utvecklingshämmad samtidigt som det är frälst från västerländsk civilisation och kall 
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effektivitet medan Europa är välutvecklat och progressivt på samma gång som det är på 

väg mot sitt sönderfall. På samma gång som Sydafrika av någon beskrivs som ännu inte 

lika utvecklat beskrivs det av andra som en frälsning från västvärldens stress och 

tristess, något som visar att studenterna är del av båda tankevärldarna Occidentalism 

(Buruma & Margalit, 2008) och Orientalism (Said, 2003) på samma gång. 

     Förväntningen fanns att människor i Sydafrika i allmänhet skulle vara mer öppna och 

varma – inte  lika  kyliga  och  stela  som  ”vi européer”.  Efter  att  ha  spenderat  ett  halvår  i  

landet är uppfattningen hos de flesta fortfarande den samma – sydafrikaner är mer 

öppna och varma än européer och har inte samma svårigheter att visa känslor. Någon av 

studenterna beskriver nu, flera år efter vistelsen fortfarande sydafrikanerna  som  ”glada”,  

öppenhjärtiga”  och  mer  ”höga  på  livet”  än  oss européer. Någon annan uttryckte att de 

alltid är så ”glada  och  positiva”,  ”väldigt  hjälpsamma”  och  ”hur  snälla  som  helst”.  Med 

små medel lyckas de hålla humöret uppe, trots att de har det kämpigt och många lever i 

djup fattigdom. Detta menade en student var möjligt genom att de ser andra värden i 

livet än de materiella, exempelvis dans, musik och gemenskap. Dels känner studenterna 

stort medlidande med de socialt och ekonomiskt utstötta sydafrikaner de möter, dels ses 

de utsatta i det närmsta upp till, som trots sin eländiga situation lyckas se andra värden i 

livet och hålla skenet uppe med det lilla de har. Underförstått är att studenterna inte kan 

föreställa sig att de själva hade lyckats vara lika glada som sydafrikanerna om de själva 

hade befunnit sig i samma situation, eftersom de levt ett liv i den utvecklade världen 

och blivit ”förstörda” av materialism. Samtidigt som det finns ett stort medlidande och 

förståelse hos studenterna för de utsattas situation sker alltså en viss romantisering av 

den   ”enklare”   livsstil   som   dessa   människor   lever eftersom de lyckas vara glada och 

snälla trots att de äger så lite. Här finns belägg att hävda att Said (2003), Mudimbé 

(1988) och Elsrud (2004) alla får sina teorier bekräftade om européers syn på den Andre 

och hur livet i det imaginära Europa respektive imaginära Afrika är. Likväl är det en 

följd av det bl. a. Mattsson (2010b) beskriver – den i västvärlden distribuerade bilden av 

den Andre levandes i ett mer paradisiskt tillstånd än vi själva och där den primitiva 

livsstilen romantiseras, något som också Amoamo & Thompson (2010) och McCotter 

(2006) beskriver. Att vistelsen i landet hos de flesta inte förändrar bilden av 

sydafrikaner som glada, mer öppenhjärtiga och varma trots den misär studenterna 

berättat att de sett kan dels bero på att hela Sydafrikas befolkning faktiskt upplevs så, 

men kan också vara resultatet av att studenterna, liksom vilken turist som helst, så gärna 

vill uppleva dem så. De söker därför efter möten och minns upplevelser som bekräftar 
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bilden av den Andre som snäll, öppenhjärtig och allt annat som man vill att den ska vara 

(Mattsson, 2010a och 2010b; McCotter, 2006; Urry 2002). 
 

Jag tänkte att det skulle vara mycket glädje och öppenhet och kulturellt väldigt intressant, en 
varierande kultur. Allt detta stämde precis, det var verkligen så. Människor var alltid väldigt 
kärleksfulla och omtänksamma och väldigt intressanta. (Student 4) 

 

5.5 Sydafrika utvecklas – och Sydafrika utvecklade mig 
Studenterna fick genom sin vistelse inte bara en förändrad syn på landet Sydafrika, utan 

också på sina egna hemländer. Tydligt blir därmed att den Andre behövs för att kunna 

definiera och förstå vem man själv är och vad man själv har, precis det som Said (2003) 

menade var det som de europeiska kolonisatörerna gjorde. När studenterna befann sig i 

Sydafrika upplevde de snarare Europa och européer som den Andre eftersom de efter 

månader i landet tidvis kände sig som en del av den sydafrikanska kulturen och intog ett 

lugnare tempo och hade en mer avslappnad inställning till livet än hemma.  

     Någon förstod först efter tiden i Sydafrika vilket tryggt liv hon levt och vilken tur 

hon haft som fötts i ett land med rätt till gratis utbildning och sjukvård. Någon student 

menade sig ha fått en förändrad syn på vikten av pengar, för många sydafrikaner 

handlade pengar om huruvida man från dag till dag hade möjlighet att köpa sig ett mål 

mat eller inte, något hon själv aldrig hade reflekterat över eller behövt oroa sig för.  

     Sydafrika är enligt många av studenterna på väg åt rätt håll men lider fortfarande av 

stora problem. Många av studenterna lämnade landet med stort hopp om en ljusare 

framtid, vilket de positiva barnen och ungdomarna – framtidens vuxna – var det 

huvudsakliga argumentet för. Någon var dock orolig över utvecklingen i landet 

eftersom partiet ANC inte längre stod upp för samma värden som de en gång gjorde. 

Problematik såg någon i att bra utbildning bara ges till de som kan betala för det. Utan 

likvärdig och gratis utbildning till alla, oberoende av hudfärg och ekonomisk status, 

kommer de sociala och ekonomiska skillnaderna mellan Sydafrikas folkgrupper aldrig 

någonsin kunna jämnas ut, menade hon. Vistelsen i Sydafrika fick någon att se världen 

ur ett större perspektiv – det är nu enklare att se hur allting hänger ihop. Exempelvis att 

när vi i Sverige och Tyskland köper det vin som produceras i Stellenbosch får det stora 

konsekvenser för flera av de barn och vuxna som studenten personligen mötte. 
 

Vistelsen lärde mig att vi är alla ansvariga för vad som sker, även om Afrika är långt borta så hör vi 
ändå ihop och vi delar ett stort ansvar gentemot varandra. (Student 4) 
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Någon poängterade att resten av världen har mycket att lära av Sydafrika – här existerar 

otroligt många olika folkgrupper, religioner, språk och övriga kulturyttringar sida vid 

sida, visserligen inte problemfritt, men på många sätt välfungerande och för alla parter 

berikande. Studenten menade att Sydafrika kan, med den mångfald som genom landets 

historia förbannats, i framtiden istället fungera som ett lyckat exempel – något hon 

menar är synnerligen viktigt idag i en värld där fascistiska och rasistiska partier i många 

länder växer sig allt större. 

 

6 Nygamla  imaginära  geografier 
 
Vistelsen i Sydafrika lämnade ingen av studenterna oberörda. Alla menar att de fick en 

helt förändrad syn på landet – egendomligt, med tanke på hur många av dem som 

påstod att de inte hade några förväntningar innan de kom dit. Av den förändrade bilden 

att döma satt de bilder av Afrika som förmedlats till dem i Sverige och Tyskland djupt 

rotade och påverkade deras förväntningar utan att de själva reflekterat över det. Trots att 

många inte visste exakt på vilka sätt Sydafrika skulle vara annorlunda, var de alla säkra 

på att det åtminstone inte skulle vara som hemma. Sydafrika förväntades med andra ord 

vara allt det som det Europa inte är. Saids snart 40 år gamla teori om Orientalism och 

den Andre går med andra ord att applicera på dessa unga europeiska ”upptäcktsresande” 

än idag. Den mentala bilden av den Andre och det imaginära Afrika kolliderar när 

studenterna allra första dagen funderar över vad det till synes utvecklade och moderna 

Stellenbosch gör i Afrika – restauranger, gallerior och modern arkitektur är väl inte 

Afrika? Denna reaktion sammanföll med den Mattssons (2010a) svenska turister visade 

när känslor av besvikelse och glädje svallar om vart annat allt eftersom de afrikanska 

symbolerna, vyerna och känslorna skymtas och känns igen från det inre imaginära 

Afrika. Något som bidrar till en mer nyanserad bild är hur studenternas imaginära 

Europa ser ut i förhållande till det imaginära och upplevda Afrika. De upplever det 

sydafrikanska samhället som mer avslappnat, skönt och fyllt av känslor jämfört med det 

stressade och kyligt effektiva Sverige och Tyskland. På samma gång irriterar och 

frustrerar Sydafrikas långsamma service och byråkrati dem. I nästa stund hyllar samma 

studenter det långsamma tempot och menar att vi i Europa borde inspireras av det. Det 

kontrasterande imaginära Afrika som både utvecklingshämmat och en frälsning från 

modernitet på samma gång, något bl. a. Elsrud (2004) beskriver, är utifrån studenternas 

upplevelser och berättelser närvarande även efter vistelsen i landet. Hur bilder, 
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framförallt de positiva som turismbranschen förmedlar (Mattsson, 2010b; McCotter, 

2006), tillsammans med andra text- och bildkanaler, påverkar det imaginära Afrika var 

mycket tydligt. Genom sina liv i Europa har studenterna blivit matade med texter och 

bilder som har fått dem att bilda sitt eget imaginära Afrika som de när de kommer dit 

letar efter (Urry, 2002; Said, 2003; Mudimbé, 1988). Att det Afrika som genom i 

synnerhet turismbranschen har en tendens att förvanskas och förskönas, (McCotter, 

2006; Amoamo & Thompson, 2010; Palmberg, 2000; Mattsson, 2010b), är något som 

också var tydligt när studenterna, efter att inte ha funnit det i det utvecklade 

Stellenbosch, ger sig ut på jakt efter det riktiga Afrika. Det riktiga Sydafrika menar 

studenterna att de fick uppleva genom att engagera sig i den marginaliserade 

befolkningens liv på ett eller annat sätt, exempelvis genom att hjälpa till som lärare i 

kåkstäder eller på annat sätt bege sig ut för att möta  den  ”riktiga  lokalbefolkningen”  och  

se den  ”riktiga  afrikanska  kulturen” utanför det modernt upplevda Stellenbosch. Något 

som är intressant  är  att  studenterna,  när  de  säger  ”sydafrikaner” verkar syfta specifikt på 

de marginaliserade sydafrikanerna. De vita och rika sydafrikanerna, av vilka studenterna 

i realiteten omgetts mestadels utav under sin tid i Stellenbosch, verkar inte ingå i 

gruppen  ”sydafrikaner” utan får istället ofta heta ”vita  sydafrikaner”. Det som får mig 

att anta detta är dels den negativa underton som studenterna har när de berättar om 

möten med vita sydafrikaner, dels att begreppet ”sydafrikanerna” ofta används när det 

gäller möten med den ”snälla, glada och underbara” lokalbefolkningen. Dessutom äger 

dessa möten gärna rum i de mer  ”afrikanskt” betraktade projekten utanför universitetet, 

exempelvis under hjälparbete i kåkstäderna eller byarna utanför Stellenbosch. Att 

ofrivilligt kategoriseras som vit och rik visade sig frustrera många. Många hade svårt att 

identifiera sig med de vita sydafrikanerna som de mötte och att leva med den stämpel 

som det upplevdes att de som vit i landet automatiskt tilldelades. Studenterna kände sig 

”dömda”  till att uppfattas representera en viss mentalitet och samhällsklass på grund av 

de uppfattade oskrivna regler som fanns i landet om vem du är om du är vit och vem du 

är om du är svart. Många verkade se det som ett nyttigt uppvaknande att själva bli 

utsatta för rasism. Det ledde till en ökad förståelse för hur det känns att dömas utifrån 

din hudfärg istället för din personlighet, något vita levandes i Europa sällan upplever. 

     Den låga kriminaliteten i Stellenbosch förvånade många, men under terminens gång 

förstod man att ryktet om Sydafrikas höga kriminalitet hade sin förklaring – 

kriminaliteten finns på andra ställen. Stellenbosch framstod i sammanhanget som en 

bubbla skonad från den värsta kriminaliteten, trots att orättvisorna här var tydligare än 
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någon annanstans. Universitetet och området där omkring upplevdes med andra ord som 

en inhägnad som utestängde den mer splittrade och komplexa sydafrikanska 

verkligheten. 

    Att Sydafrika är på vag åt rätt håll var många överens om. Här kan man fundera över 

vad de menar, med tanke på de många saker ”rätt  håll” kan betyda. Studenterna sänder 

dubbla budskap genom att ofta förkasta västvärlden och dess effektivitetsivrande 

samhälle samtidigt som de uttrycker att de vill att Sydafrika  ska  ”fortsätta  utvecklas”.    

Det vore inte rättvist att inte tillägga att det dock tydligt framgick att studenterna syftade 

på utrotandet av rasism, orättvisa och utbredd fattigdom – med andra ord grundläggande 

mänskliga rättigheter. De behöver alltså nödvändigtvis inte ha menat att Sydafrika med 

tiden förhoppningsvis förvandlas till det stressiga och affärsfokuserade land som 

Sverige och Tyskland hos flertalet studenter uppfattas som. 

     Alla var överens om att Sydafrika är ett land som inget annat – naturen är fantastisk, 

djurlivet helt otroligt och människorna helt underbara. ”Det går inte att föreställa sig 

landet förrän man själv varit där”   och   ”Jag   hade   aldrig trott att det skulle vara så 

vackert!”,   utbrast   studenterna. Efter vistelsen var alla studenter fullkomligt överens – 

landet är helt extraordinärt. Bilden av natur, djur och fantastiska människor infriades 

och på många sätt även överträffades, medan de sociala och samhälleliga upplevelserna 

de hade under terminen förvånade och gav en djupare insikt och en mer nyanserad bild 

av Sydafrika. Lika lite som man kan förstå de fantastiska djur-, natur- och 

mellanmänskliga mötena som finns att uppleva i landet kan man som icke-besökare 

enligt studenterna heller inte förstå hur den djupt rotade rasismen och de ekonomiska 

och sociala klyftor som präglar landet tar sig uttryck. Studenterna var överens om att de, 

genom att spendera en längre tid i landet än de flesta turister gör, kommer hem med en 

annan och mer rättvis bild av Sydafrika än de turister som besöker Kapstaden och/eller 

Stellenbosch i två veckor gör.  I värsta fall får de bara se allt det vackra och turistiska 

som landets turismnäring lyckas lyfta fram utan att blotta den misär och de orättvisor 

som döljer sig bakom den vackra fasaden. De som deltagit i projekt utanför universitetet 

menade att de även hade en mer rättvis bild av Sydafrika än de utbytesstudenter som 

hade spenderat hela sin studietid festandes i rikemansbubblan Stellenbosch. Här hade 

det varit intressant att samtala med studenter som inte hade lämnat Stellenbosch i 

samma utsträckning som de studenter jag talade med för att få en än mer varierad bild 

och låta dessa studenter också komma till tals istället för att bara höra andra tala om 

dem.  
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     Samma studenter som menade sig ha fått en helt ny bild av Sydafrika berättade dock 

att de, när de berättar om Sydafrika, ibland anpassar vad de berättar beroende på vem 

som lyssnar. De vackra vindistrikten och många exotiska djuren ges särskilt fokus, 

menar någon, när hon talar med någon som uppenbarligen inte vill få sin romantiska 

bild av landet krossad. Till någon annan berättar samma person om fantastiska djur- och 

naturupplevelser, men utelämnar inte upplevelsen av utbredd fattigdom, ojämlikhet och 

rasism. Den nyanserade bilden av Sydafrika som innehöll både de negativa och positiva 

upplevelser var det som de flesta menade att de berättade, medan någon berättade att 

han knappt nämnde djuren och naturen utan istället fokuserade på människorna, 

samhället och poängterar för de som är rädda att den höga kriminaliteten är en följd av 

de orättvisor som finns i landet och inget att vara mer orolig över än man är hemma. 

Ytterligare en student menade att Sydafrika för henne idag är detsamma som djur och 

fantastisk natur, vilket också leder till att det är det hon visar bilder på och berättar för 

de där hemma om. Att hon inte var ensam om att låta djur och natur symbolisera bilden 

av Sydafrika gick tydligt att se utifrån många av studenternas val av bilder inför 

samtalen, medan samtalen avslöjade att djur och natur var långt ifrån hela upplevelsen. 

Detta, om något, tyder på hur otroligt stark påverkan bild- och textrepresentationer har 

på studenterna – trots att upplevelsen uppfattas på ett sätt, verkar vissa av studenterna 

ändå  välja  bilder  utefter  det  ”förväntade”  eller  till  och  med  anpassa  vad  de  berättar  när  

de kommer hem för att inte göra de där hemma besvikna. 

     Avslutningsvis kan konstateras att studenterna på många sätt fick sig samma 

tillnyktrande upplevelse som den Arthur Lundkvist 80 år tidigare fick när han 1932 

landsteg i Kapstaden. Som en följd av denna tillnyktring kommer studenterna hem med 

upplevelser och insikter som de utan utbytet inte hade haft. Terminen i Sydafrika 

infriade på många sätt det studenterna sökte – en extraordinär och exotisk upplevelse – 

men den gav samtidigt den gängse bilden av det primitiva, exotiska och imaginära 

Afrika en injektion av realism. I förlängningen kan detta leda till att inte bara nyansera 

studenternas egna imaginära Afrika, utan kanske även det imaginära Afrika hos dem 

som de delar sina berättelser med – åtminstone så länge de inte bara anpassar sanningen 

efter vad lyssnaren förväntas vilja höra. Det som framkommit i denna analys bekräftar 

det teorier och tidigare forskning visat och kan förhoppningsvis leda till en mer 

insiktsfull reflektion gällande representationen av platser och människor som förväntas 

vara ”allt  det  vi  själva  inte  är”. Frågar vi studenterna står det nämligen klart – man kan 

omöjligt förstå det innan man har varit där. 
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Sammanfattning 
 
De bilder och texter som omger oss har en stor påverkan på hur vi föreställer oss den 

plats som framställs och hur de förväntningar vi har på platser vi besöker skapas. 

Turismbranschen, tillsammans med andra text- och bildförmedlande branscher, har en 

förmåga  att   ”skala   av”  platser  dess  negativa   sidor,  och   istället   framhäva  det   primitiva  

livet   i   tredje   världen   i   positiva   ordalag   såsom   ”äkta”.   ”ursprungligt”   och   ”exotiskt”. 

Med anledning av ovanstående undersöks i den här studien hur bilden av Sydafrika 

besannades och förändrades hos fem västerländska studenter som spenderat en 

utbytestermin i staden Stellenbosch.  

     Genom att på ett vardagligt sätt samtala med studenterna dels utifrån deras egna 

fotografier från tiden i landet, dels utifrån ett antal öppna frågor, kunde en delvis 

samstämmig, delvis varierande bild av landet Sydafrika urskiljas. Studien gjordes 

utifrån en socialkonstruktivistisk grund, vilket innebär att studenternas bild av Sydafrika 

är socialt konstruerad och inte kan upptäckas objektivt. Således är analysen 

ofrånkomligen präglad av mina egna erfarenheter, förväntningar och sociala kontext. 

     Tonvikten lades på att undersöka hur de upplevelser som studenterna hade i 

Sydafrika förändrade deras syn på landet. Som analysmetod användes textanalys som 

gjordes utifrån postkolonial teori, med fokus på i synnerhet Edward Saids Orientalism 

och begreppet imaginära geografier. Saids grundar sin teori i att det i den västerländska 

diskursen finns speciella imaginära uppfattningar om vad som utgör Europa 

(västvärlden) och vad som utgör allt det som Europa inte är – den Andre och den 

Andres livsmiljö. Det finns idag en binär imaginär uppfattning av Afrika som både 

utvecklingshämmat och underutvecklat samtidigt som det är skonat från västerländsk 

materialism och civilisation. På samma sätt finns en kontrasterande imaginär 

uppfattning av Europa som modernt, utvecklat och civiliserat på samma gång som det 

anses vara på väg mot sitt sönderfall, något som leder västerlänningar till att längta 

tillbaka  till  det  mer  primitiva  och  ”äkta”  liv  som  går  att  finna  hos  den  Andre. Jakten på 

det extraordinära är central för turister och det är sökandet efter allt det som inte är som 

hemma som är drivkraften bakom resande och upptäckande. Den turistiska blicken letar 

efter de symboler, vyer och känslor som i deras imaginära Afrika motsvarar denna plats. 

Turister visar känslor av både eufori och besvikelse allteftersom upplevelserna 

överensstämmer respektive inte överensstämmer med deras imaginära och   ”riktiga” 

Afrika.  
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     Analysen visade att samtliga studenter valde att åka till Sydafrika eftersom de där 

förväntade sig att få uppleva något mycket annorlunda –  en jakt på det extraordinära. 

De hade, utan att riktigt ha förstått det själva, en tydlig imaginär uppfattning av hur 

Sydafrika skulle vara. De blev därför förvånade över Stellenboschs moderna och 

västerländska uppenbarelse, något som ledde till att de under terminen kontinuerligt 

fortsatte att leta efter det riktiga Afrika utanför Stellenbosch. Det riktiga Afrika visade 

sig för många av studenterna motsvaras av icke-vita, icke-rika människor med en icke-

modern livsstil som till stor del saknade imaginära Europas ständiga fokus på 

materialism och effektivitet. När studenterna såg genuin glädje i sång och dans, exotiska 

djur, vacker natur och mötte de varma och snälla sydafrikanerna besannades och 

infriades bilden av det riktiga Afrika. Känslorna som uppstod när de stod öga mot öga 

med rasism och stora ekonomiska och sociala orättvisor upplevdes däremot som oväntat 

och obehagligt. Detta indikerar att de bilder som förmedlas via västvärldens bild- och 

textkanaler klär platser i ett romantiskt skimmer och skönmålar verkligheten. 

Studenternas reaktioner och reflektioner speglade på de flesta sätt det som tidigare 

forskning och Saids teori om imaginära geografier beskriver. De betedde sig som 

turister gör enligt regelboken genom att leta efter de symboler och vyer som motsvarade 

deras imaginära Afrika. Studenterna poängterade dock att deras längre vistelse i landet 

gjorde att de nådde vissa insikter som de var  rädda  att  ”vanliga  turister”  inte  gör. Efter 

terminen menade studenterna att de hade en mer nyanserad bild av Sydafrika och var 

övertygade om att det är ett land likt inget annat. När många av dem berättar om 

Sydafrika för de där hemma berättar de att det inte är så farligt som det ryktas men att 

rasism och orättvisa fortfarande präglar hela landet trots att nästan 20 år har gått sedan 

apartheids avskaffande. Några studenter menade att de trots sina upplevelser ändå 

berättar om det som andra förväntas vilja höra – om fantastisk natur, djur och underbara 

människor. Andra menade att de nu efter vistelsen är noga med att betona de sociala och 

ekonomiska orättvisor som under terminen var påtagliga. Studien visar att de bilder som 

omger oss har stor makt över vad vi innan, under och efter resan förknippar med en viss 

plats, i detta fall Sydafrika. Den visar också att bilderna inte är huggna i sten utan 

faktiskt går att påverka och förändra – frågan är hur benägna vi är att förändra dem. 
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Bilaga 1 
 
Intervjufrågor 
� Varför valde du att åka till Sydafrika som utbytesstudent framför alla andra 

länder du kunde välja? Vad var det som lockade? 

� Hur trodde du att Sydafrika skulle vara? 

� Hur var Sydafrika?  

x Som du trodde eller annorlunda?  

x Gjorde något dig förvånad?  

x Vad minns du särskilt? 

� Vilka människor träffade du i Sydafrika? 

x Förväntade du dig att träffa dem? 

x Hade du förväntat dig att träffa andra människor? 

� Vilka upplevelser minns du från Sydafrika? Varför är dessa viktiga eller 

minnesvärda? 

� Har du en annan bild av Sydafrika nu jämfört med den du hade innan du kom 

dit? Ändrades bilden under tiden du var där? På vilket/vilka sätt? 

� Vilka är skillnaderna mellan Sverige/Tyskland och Sydafrika tycker du? 

� När du idag berättar om hur Sydafrika är för en person som aldrig varit där, vad 

berättar du då? 


