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Abstract 
 
 
Title: Depicting the Third World through travel reports in television 

 
Authors: Andreas Wiklund and Tomas Johansen Wagner 

 
Aim: To investigate in what way Third World countries are depicted through 

different representations in the travel-program När & Fjärran. Does this 
depiction construct an “us” and “them” perspective? If so, are then 
relations of power and norms reproduced? 
 

Hypothesis: We believe that travel reports have an easier task in presenting foreign 
cultures to the general public than news reports as these are mostly based 
on problems or conflict. The study is determined to investigate how these 
cultures are represented through these news reports.  
 

Method We opted use both the pictorial- and textual analysis and then combine 
them as a part of a larger discourse analysis to answer our questions.  
 

Theories: We started by trying to understand the concept of “us” and “them” by 
reading Representation by Stuart Hall and in that book particularly the 
chapter “the Spectacle of the Other” which addresses these subjects. We 
then moved on to Orientalism by Edward W. Said to see in what way the 
Third World has been represented through the centuries and if that 
representation still stands. How the construction of “us” and “them”, 
“east” and “west” began.  
The tools for analyzing the media text found in När & Fjärran we found 
in Norman Faircloughs critical discourse analysis as described in the 
book “Discourse analysis as a theory and method” by Marianne Winther 
Jørgensen. The simplified method for analyzing pictures we found in Bo 
Bergström’s book “Effective visual communication”. 
 

Main results: We found apparent signs of Orientalism in the reports in När & Fjärran 
and discovered that through this reproduce the concept of “us” and 
“them”. This concept places “us”, i.e. “the west”, in a dominating 
position towards Third World countries, from where we exercise power 
over them.  
Travel reports reproduce a sort of subtle racism in which the Third World 
become the exotic, helpless “other” in dire need of our civilization for its 
survival much as it is described by Said.  
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Sammanfattning 
 

Vårt mål med uppsatsen är att besvara frågan: konstruerar representationen av människor, 

kulturer och sociala system i När & Fjärrans resereportage av tredjevärlden ett ”vi” och ett 

”dem”? I så fall, reproduceras då normer eller maktförhållanden gentemot Tredje Världen? 

 

Anledningen till att vi valt just form resereportage i TV är att formen är en av de få som 

behandlar Tredje världen utanför ramarna av nyhetsmediet. Men just resereportage har fått en 

fast förankrad position bland populära program i TV-tablån, och är frekvent förekommande. 

Dessutom är detta en form som forskningen av media lämnat relativt orört vad vi i våra 

efterforskningar kunnat avgöra.  Vi hade uppfattningen vid uppsatsens början att just formen 

resereportage skulle ge en objektiv och ny syn på Tredje Världen.  

 

Vår uppsats bygger på en diskurs analys innehållande text och bild analys, av utvalda 

reportage av När & Fjärran. Det vi kommit fram till i analysdelen är att det finns ett tydligt 

orientalistiskt förhållningssätt mot Tredje Världen, som sätter Västvärlden i maktposition. 

Deras kulturer mäts eller tolkas utifrån vår egen. Vi har även funnit, i likhet med Torun Elsrud 

att medias resereportage är en bidragande faktor till att konstruera och förankra den rådande 

bilden av Tredje Världen i västvärlden1. Däremot finns det positiva faktorer som att förmedla 

reslust och bidra till att individer själva ger sig ut och skapar en egen uppfattning av dessa 

länder.       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Elsrud, s. 143, 2004 
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1 Problem och syftesbeskrivning 

1.1 Ämnesval och problembakgrund 

 

Vårt syfte med denna C-uppsats i medie- och kommunikationsvetenskap är att undersöka 

vilken bild av Tredje Världen som konstrueras i det svenska resereportage programmet När & 

Fjärran i TV4. Detta finner vi intressant då medier i stor utsträckning är en av många faktorer 

som formar vår uppfattning av verkligheten. När Tredje Världen representeras inom media 

görs det i majoritet genom dokumentärer eller nyheter. Dessa har en speciell karaktär som till 

stor del innehåller informativa reportage vid betydande händelser. Denna förmedling av 

utomstående kulturer ska också präglas av opartiskhet och saklighet. Det vi vill understryka är 

att resereportage är en unik form för medias kontakt med Tredje Världen, dessa reportage 

sätts alltid i samband med fritid eller nöje, och dess roll som konstruerande av verkligheten 

eller reproducerande av makt är inte lika självklar som till exempel nyhetssändningar.  

 

Anledningen till att vi valt att undersöka just Tredje Världen är att den bild av Tredje Världen 

som under kolonialtiden till stor del speglades av rasism, idag är utbytt till en maskerad 

distansering. Ett avståndstagande som är tyst närvarande i sin frånvaro. Skillnaden mellan u-

land och i-land, öst och väst, definieras nu som skillnad i vetenskapliga framsteg samt social 

och kulturell utveckling.  

Det är även intressant att undersöka dessa produktioner eftersom de är skapade i vårt samhälle 

och även om vi tror att avsikten vid produktionen är ett objektivt och positivt skapande så tror 

vi att ”de” tydligt skiljs från ”oss”. Vissa forskare inom den postkoloniala teorin hävdar att 

dessa produktioner blir etnocentriska, det vill säga att vi aldrig kan bortse ifrån vår egen 

kultur när vi beskriver andra.2 Vilket bidrar till att öka motsatser mellan kulturer, vilket i sin 

tur kan leda till fördomar och reproduktion av maktförhållanden och attityder gentemot Tredje 

Världen. Konstruktionen av ”dem” är också enligt sociologiska synsätt grundläggande för 

västvärldens identitet.3     

 

Eftersom vi lägger tyngdpunkten på representationer av Tredje Världen så har vi en 

geografisk avgränsning av vilka resmål vi tagit med i analysen. Enligt nationalencyklopedin 

                                                 
2 Hall, s. 257-261, 2003 
3 Baumann, s. 55, 1990 
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så definieras Tredje Världen som en beteckning vilken uppstod på 1950-talet (under kalla 

kriget). Den första världen var den västerländska, "demokratiska", den andra var den 

"kommunistiska", och den tredje var varken-eller, till en början de länder som stod utanför 

maktblocken och som var neutrala, t.ex. Sverige, Indien och Jugoslavien. Denna politisk-

ideologiska klassifikation fick efter hand en mer ekonomisk innebörd, och Tredje Världen 

kom att beteckna de länder (främst i Afrika och Asien) som höll på att utvecklas till att bli 

medlemmar av antingen första eller andra världen - eller, i den nutida betydelsen, att 

utvecklas ekonomiskt i största allmänhet.4  

Den mer nutida beteckningen på dessa länder är u-land som är en kortform av underutvecklat 

land eller, med ett mer positivt synsätt, utvecklingsland. Ordet har sedan 1940-talet använts 

om en mycket heterogen grupp länder i Afrika, Asien och Latinamerika, som varit föremål för 

humanitära och/eller strategiska hjälpinsatser i syfte att påskynda utvecklingen och därigenom 

minska klyftan mellan rika och fattiga. Den mer teoretiska innebörden har skiftat mellan 

underutveckling som ett stadium av ekonomisk eftersläpning och som en exploaterad position 

i världsekonomin.5 

 

1.2 Syfte 

 

Syftet med denna undersökning är att undersöka vilken bild av Tredje Världen som 

reseprogrammet När & Fjärran konstruerar genom olika representationer. 

 

1.3 Frågeställningar 

 

Den frågeställning som vi ställer oss och vill att vår uppsatts ska svara på är: 

 

1. Konstruerar representationen av människor, kulturer och sociala system i När & 

Fjärrans resereportage av tredjevärlden ett ”vi” och ett ”dem”? 

2. I så fall, reproduceras då normer eller maktförhållanden gentemot Tredje Världen? 

   

                                                 
4 Nationalencyklopedins nätupplaga: 
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=330866&i_word=tredje%20v%e4rlden 
 
5 Ibid: http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_sect_id=335069&i_history=1 

http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=330866&i_word=tredje%20v%e4rlden
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_sect_id=335069&i_history=1
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1.4 Disposition 
 

Vi kommer i detta kapitel att redogöra för upplägget och strukturen i arbetet. Kommande 

kapitel presenterar vårt val av material och metod, dels utifrån den diskursanalys som vi 

ämnat applicera på arbetet men också på bildanalysen. I efterföljande del finns vår 

metoddiskussion och vårt förhållningssätt till arbetet. Sedan följer avsnittet med tidigare 

forskning där vi tar upp Torun Elsrud forskning om backpackerkulturen och Klas Grinells 

artikel om svenska resehandböcker samt Mirja Erikssons C-uppsats ”De fattiga, exotiska och 

autentiska ’Andra’”. Delen tidigare forskning har som syfte att redogöra för den forskning 

som vi funnit rörande rapporteringen av Tredje Världen i samband med turism, det bör 

betonas att detta rör tidigare forskning som inte berör nyhetsmediet.  

Detta följs sedan av en teoridel där vi presenterar de teorier som använts i analysen och som 

vi fann relevanta för vår frågeställning. Här presenteras de postkoloniala teorierna som 

Edward W. Saids ”Orientalism” fört fram, Sociologen Zygmunt Baumans syn på ”vi” och 

”dem”, John Fiskes kodbeteckningar samt Stuart Halls poststrukturalistiska 

representationsteorier med betoning på språk och språkliga konstruktioner. Dessa har alltså 

använts som verktyg i vår analys som följer efter teoridelen.  

 

Analysen har vi strukturerat så att vi behandlar vårt material utifrån de postkoloniala teorierna 

i Saids bok först, för att sedan övergå till att analysera materialet utifrån poststrukturalistiska 

teorier av Fiske och Hall. Dessa kompletteras med de två sociologerna Elsrud och Grinells 

arbeten. 

Vi kommer sedan att tolka och diskutera de slutsatser och ställningstagande vi tagit i analysen 

av vårt material och slutligen presenterar vi vår slutdiskussion med resultatet av vår analys 

med synpunkter på våra tolkningar och med reflektioner på arbetet och undersökningen i sin 

helhet. Därefter ger vi våra tankar om hur man skulle kunna vidareutveckla detta 

forskningsområde i avsnittet fortsatt forskning. 
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2 Material och metod 
 

Vi har valt att begränsa oss till TV4´s reseprogram ”När & Fjärran”, vi är medvetna om att 

SVT också sänder ett reseprogram (”Packat och Klart”) men vi är av åsikten att de två inte 

särskiljer sig alltför mycket. Formen är nästintill identisk hos de båda, skillnaden ligger 

huvudsakligen i att SVT är producerat utan reklamfinansiering medan TV4:as ”När & 

Fjärran” avbryter för reklam. De avsnitt vi inriktar oss på är de producerade i säsongerna 14 – 

16 under åren 2004-2005 Program längden för ett avsnitt är 22 minuter exklusive reklam och 

innehåller i snitt 2-3 resereportage. Vi kommer att fokusera vår analys av hur 

resejournalistens speakertexter och bildvalet representerar de olika resmålen.  

 

2.1 Urval 

 

Vi begränsade oss utifrån den definition av Tredje Världen som Nationalencyklopedin har 

gett.6 Detta betyder att vi endast valt att analysera och specialstudera resereportage från 

Afrika, Centralamerika och Asien. Länder som ligger utanför den Västerländska kulturen. 

Tillvägagångssättet vi använt oss av är att vi utifrån denna geografiska begränsning satt oss 

ner och tittat igenom alla avsnitt av När & Fjärran från och med säsong 14 till och med 

Säsong 16 det vill säga under åren 2004 till och med årsskiftet 2005-2006. Begränsningen i 

tid gjordes på grund av att vi var tvungna att få en hanterbar mängd samt att vår skrivprocess 

inleddes i januari 2006. Vi tittade igenom cirka två och en halv säsong varav 12 avsnitt var 

relevanta för vår avhandling. Dessa 12 program innehöll 14 stycken relevanta resereportage 

som låg inom vårt geografiska forskningsområde. 

 

2.2  Metod och metoddiskussion 

 

Vi kommer att analysera materialet utifrån en kvalitativ diskursanalytisk metod som 

undersöker språkanvändningen och hur verklighet, attityder eller uppfattningar blir till genom 

språkliga konstruktioner (se avsnitt 2.4). Anledningen till att vi inte valt att analysera 

                                                 
6 Nationalencyklopedins nätupplaga: 
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=330866&i_word=tredje%20v%e4rlden 

http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=330866&i_word=tredje%20v%e4rlden
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materialet utifrån en kvantitativ metod beror på att den främst behandlar mängd och frekvens 

av företeelser. Diskursanalysen anser vi är lämplig eftersom den visar på vilket sätt 

representationerna förekommer. Vi är medvetna om att analysen i och med valet av en 

kvalitativ undersökning kommer att utgå från oss själva och problematiken med tolkning 

utifrån egna värden. Det är alltså av yttersta vikt att inte låta sig påverkas av egna värderingar 

och uppfattningar eller sanningar och att förstå att vi är delaktiga i den kultur där reportagen 

skapats. Vi strävar efter ett reflekterande förhållande mellan oss själva och uppsatsskrivandet. 

 

2.2.1 Undersökningens Representativitet, Validitet och Reabilitet 

 

Vi har valt att studera ett begränsat urval från TV4:s När & Fjärran under perioden  

2004 – 2006. Med representativitet menar man hur ett undersökningsurval representerar hela 

den genre som undersökningen menar sig studera. Vi kan säga att representativiteten i vår 

undersökning är medelhög, vi har titta på 3 olika säsonger av När & Fjärran utifrån vilka vi 

gjort detta urval. Däremot finns det alternativa reseprogram inom svensk TV, till exempel 

SVT:s Packat & Klart. För SVT:s program och dylika kan vi inte säga att vår studie är 

representativ alls eftersom vi inte är insatta i det materialet. Vi tror däremot att 

representativitet för just När & Fjärran är desto större. Det kan tänkas att vår studie möjligen 

är representativ för andra reseprogram eftersom den typ av representationer som vi ska 

studera funnits under betydligt längre tid än televisionen, då genom litteratur och dylikt. 

 

Med validitet menar man undersökningens giltighet, det vill säga om man studerar det man 

sagt sig studera, om studien verkligen är till för att besvara sitt syfte.7  

Vi har validerat vår undersökning genom att hela tiden förankra våra påståenden och 

uppfattningar i analysen, i teorierna och genom den tidigare forskningen inom området. Vi har 

strävat efter en bred teorigrund och eftersökt relevant forskning för att kunna studera vårt 

problemområde ur många olika infallsvinklar för att minska felmarginalen och öka validiteten 

inom vårt problemområde. 

 

Reabilitet innebär forskningens tillförlitlighet, det vill säga om materialet har bearbetats 

korrekt och forskningsmässigt.8  

                                                 
7 Svenning, s.65, 2003 
8 Ibid, s.67 
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Vi har strävat efter detta genom att redovisa våra analysmetoder samt hur vi gjorde vårt urval. 

Urvalet analyserades därefter utifrån en analysmall som vi även redovisat. Vi har försökt att 

inte ta citat ur deras sammanhang för att bättra på vår studies slutresultat och har tydligt 

specificerat ur vilka avsnitt vi tagit dessa citat. Allt för att läsaren själv ska kunna förhålla sig 

till vår analys och vårt material. Vi har även bifogat de bilder vi valt att analysera i en bilaga 

så att läsaren, utifrån den mall för bildanalys som vi använt oss av, ska kunna korrellera våra 

resultat med sin egen uppfattning. 

 

2.3 Diskursanalys som metod 

 

Med diskursanalysen som metod menas att analysera relationen mellan språk och den så 

kallade verkligheten alltså relationen mellan text och kontext.9 Vår roll är inte att försöka ta 

reda på vad reportrarna egentligen säger, vad de egentligen menar när de säger si eller så. 

Grundtanken med att göra en diskursanalys är att analysera diskursen som sådan att försöka 

skönja ett genomgående mönster i reserapporteringen från Tredje Världen utifrån den 

frågeställning vi ställt upp. Då vårt arbete handlar om att analysera västvärlden, ett 

samhälle/en kultur vi själva är medlemmar i, så gör det analysen svårare eftersom vi har en 

nära relation till diskursen och har åsikter kring den.  

 

”Här måste man[…]försöka sätta parentes kring sig själv och 
sin egen ’kunskap’ så att ens egna värderingar inte 
överskuggar analysen”  
(Winther Jørgensen, Philips, s. 28, 2000) 

 

Detta gör det svårt att se dem som just diskurser, socialt konstruerade betydelsesystem som 

kunde ha varit annorlunda10, de blir för oss självklara ”sanningar” 

Därför måste vi undersöka det som finns sagt eller skrivet, redigerat och sammanställt, bild- 

och ljudsatt för att kunna skönja ett mönster i reportagen och undersöka vilka sociala 

konsekvenser dessa montage kan ge. Vi har därför valt att göra både en textanalys och en 

bildanalys. Bildanalysen kommer inte att bli lika bred som textanalysen i det avseendet att vi 

inte kommer att analysera alla de 14 reportage vi titta på utan endast ett eller några få utav 

                                                 
9 Winther Jørgensen & Philips, s. 28, 2000 
10 Ibid 
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dem. Textanalysen kommer vi att göra en bredare analys av där alla de 14 reportage kommer 

att granskas.  

2.3.1 Textanalytiska verktyg 

 

Den diskursanalytiska metod som kändes bäst att nyttja var Norman Faircloughs kritiska 

diskursanalys så som den beskrivs i Marianne Winther Jørgensen & Louise Phillips bok 

”Diskursanalys som teori och metod”. Den ser det som sin uppgift att klarlägga den diskursiva 

praktikens roll i upprätthållandet av den sociala värld, inklusive de sociala relationer, som 

innebär ojämlika maktförhållanden.11  

 

”[…]de ofta ogenomskinliga orsaks- och 
determinansförhållandena mellan (a) diskursiva praktiker, 
händelser och texter och (b) bredare sociala och kulturella 
strukturer, relationer och processer[…]hur sådana praktiker, 
händelser och texter frambringas och formas ideologiskt av 
maktrelationer och kampen om makt[…]hur 
ogenomskinligheten i dessa relationer mellan diskurs och 
samhälle själv är en faktor som säkrar makt och hegemoni.” 
(Fairclough, s.135, 1993) 

 

En stor skillnad mellan Fairclough och andra kritiska diskursanalytiker, enligt Winther 

Jørgensen & Philips, är att Fairclough anser att den kritiska diskursanalysen inte uteslutande 

är konstituerande utan även konstituerad. Det vill säga att diskursen inte bara formar sociala 

relationer och maktförhållanden utan att den även formas av dem. Det är en detaljerad 

textanalys som används för att avläsa diskursiva processer lingvistiskt i specifika texter, men 

den är enligt Fairclough otillräcklig för att den inte belyser sambanden mellan texten och de 

samhälleliga och kulturella processerna, därför anser han att man behöver ett 

tvärvetenskapligt verktyg där man kombinerar textanalys och social analys.12 

 

Fairclough menar att diskurs består uteslutande av lingvistiska element, och att de bidrar till 

att konstituera: 

 

• Social identitet 

• Sociala relationer 

                                                 
11 Winther Jørgensen & Philips, s. 69, 2000 
12 Ibid 
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• Kunskaps- och betydelsesystem 

 

Enligt Fairclough så ska man fokusera på två dimensioner: 

 

• Den kommunikativa händelsen – Ett fall av språkbruk – som till exempel en 

tidningsartikel, en film, en videoproduktion, en intervju eller ett politiskt tal 

• Diskursordningen – summan av de diskurstyper som används inom en social 

institution eller en social domän. Diskurstyper består av diskurser och genrer.13 

 

En genre kan förklaras som ett speciellt språkbruk som brukas inom en speciell social praktik. 

Diskursordningar är ramverk för hur olika diskursiva praktiker tillämpas. Diskursiva praktiker 

bestämmer på vilket sätt tal och skrift produceras och konsumeras/tolkas.  

 

Den kritiska diskursanalysen är till för att tydliggöra förbindelsen mellan språkbruk och social 

praktik vilket görs genom att studera de konkreta och enskilda fallen av språkbruk eller den 

kommunikativa händelse som en del av diskursordningen.  

 

”Varje kommunikativ händelse fungerar som en form av social 
praktik genom att den reproducerar eller ifrågasätter 
diskursordningen. Det betyder att en kommunikativ händelse 
formar och formas av den bredare sociala praktiken genom 
dess förhållande till diskursordningen” 
(Winther Jørgensen & Philips, s. 76, 2000) 

.  

2.3.2 Bildanalytiska verktyg  

 

Vi har valt att analysera bilderna i När & Fjärran utifrån en bildsemiotisk metod, för att söka 

efter underliggande betydelser i bilderna som visas. Med begreppet semiotik menas teorier om 

tecken, dess funktion, användning och tolkning. Semiotiken handlar inte kommunikation som 

överföring av meddelanden utan skapade av betydelser.14 Fiske förklarar att semiotiken 

studerar tre huvudområden: tecknet som en konstruktion av personerna som använder dem 

och olika sätt att förmedla betydelse. Tecknet i de system i vilka tecknet organiseras, och 

                                                 
13 Fairclough, s. 66, 1995b 
14 Bergström, s. 248, 2004 
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slutligen inom vilken kultur som tecknet verkar, kulturen som är beroende av dessa tecken 

och koder för sin existens och form.15  

Enligt Fiske så har läsaren en stor vikt inom semiotiken om den jämförs med andra process 

modeller. Fiske menar att begreppet läsare används i semiotiken på grund av att detta är något 

vi lär oss att göra och gör aktivt16. Det finns två grunder för den semiotiska modellen, 

filosofen C.S. Pirece menar att tecknet betecknar något annat än sig självt, nämligen objektet, 

som i sin tur förstås av någon, det vill säga får en effekt i användarens medvetande, denna 

någon kallar C.S. Pirece intreprenanten.17 Den andra grunden kommer ifrån den schweiziske 

lingvisten Saussure, som riktade uppmärksamheten mer på tecknet som fysiskt föremål med 

en betydelse. 

 

”ett tecken bestående av en betecknande och en betecknad” 
(Fiske s. 66, 1997) 
 

Som Fiske förklarar det ligger betydelsen enligt Saussure i det strukturella förhållandet 

mellan tecken, människor och objekt. Här kommer begreppen denotation och konnotation i 

användning. Dessa begrepp har förklarats på många och mer eller mindre lättfattliga sätt, vad 

Bo Bergström i sin bok effektiv visuell kommunikation menar med begreppet denotation vid 

bildanalys är just bildens kärna eller betydelsegrund det vill säga innehåll i bilder som de 

flesta tolkar på snarlikt samma sätt. Att sedan beskriva begreppet konnotation blir betydligt 

mer invecklat, konnotationen står för bildens bibetydelse, alltså vad var människa tolkar in i 

bilden utifrån sin egen uppfattning. Konnotationen präglas alltså starkt av mottagarens 

bakgrund, erfarenheter, kunskaper och associationer. 18  

 

Fiske skriver om tre element som måste användas vid studie av semiotisk betydelse, tecknet, 

vad tecknet hänvisar till och tecknets användare. Fiske beskriver att semiotiken också kan 

beskrivas i tre olika sorters tecken, utifrån Peirce försök att förklara de olika sätt på vilka 

tecken förmedlar betydelse. För att skapa ett system presenterade Peirce teckenkategorier där 

varje kategori uppvisar ett annorlunda förhållande mellan tecknet och objektet eller vad det 

hänvisar till. De tre kategorierna blev Ikon, index, och symbolisk.19 Ikon beskriver Peirce 

utifrån att tecknet liknar objektet på något sätt, tillexempel ett fotografi. I fråga om Index 

                                                 
15  Fiske, s. 68, 1997 
16  Ibid, s. 61-62 
17  Ibid, s. 64 
18  Bergström, s. 206, 2004 
19  Fiske, s. 69, 1997 
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finns det en direkt och verklig sammankoppling mellan tecknet och objektet, som till 

exempel rök är kopplat till eld osv. symbol ger inte något samband mellan eller någon likhet 

mellan tecknet och objektet, en symbols förmåga att kommunicera beror enbart på att 

människor har kommit överens hur betydelsen skall utläsas. Ett exempel på en symbol är till 

exempel orden som bildar vårt språk.  

    

3 Teori och tidigare forskning 
 

3.1 Orientalismen 

 

Reseprogrammen ger oss en bild av andra kulturer, kulturer som vi kanske aldrig stött på 

annars men likaväl så har vi ofta en uppfattning om dem. Vi har ofta en uppfattning om vad 

asiatisk, afrikansk eller arabisk kultur är.  

Edward W. Said beskriver i sin bok ”Orientalism” om hur orienten under århundraden blivit 

konstruerad av oss i västvärlden, hur vi i våra beskrivningar och skildringar av orienten skapat 

en bild av vad orienten är. Under dessa århundraden så har orienten på så sätt hjälpt oss att 

stärka vår definition av västerlandet eller Europa genom att vara dess motbild, motidé och en 

motsatt personlighet20. En bild som baseras helt och hållet på vår egen utgångspunkt som 

medlemmar av en västerländsk kultur, vad Said kallar Occidenten. Vi får stå som norm när vi 

mäter det andra. På så sätt blir det vi och dem, svart och vitt. 

 

Said menar att orientalism var, och är, ett ord som innehåller en beteckning av Asien eller 

österlandet i geografisk, moralisk och kulturell mening. Ända sedan människan började 

utforska jordklotet och upptäcka nya kontinenter, seder, bruk och folkslag så har det funnits 

ett behov av upptäckaren att försöka beskriva för ”massan” vad de upplevt och vad de stött på. 

Det är i dessa beskrivningar som konstruktionen av ”det andra”, det vill säga orientalismen, 

uppstår. Orienten har under lång tid varit föremål för vårt västerländska intresse på grund av 

dess direkta koppling till vår egen civilisation. 

 

 

                                                 
20 Said, s. 3, 1993 
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”Min tes är att orientalismen har sitt ursprung i en särskild 
sorts närhet mellan Storbritannien och Frankrike å ena sidan 
och å andra sidan Orienten som fram till början av 
artonhundratalet i själva verket var detsamma som bibelns 
länder och Indien”  
(Said s. 6, 1993) 

 

Under tiden som västvärlden växte i takt med kolonialismen så växte även orientalismen. 

Detta genom att Västvärlden såg sig själv som ett huvud högre än det som inte var 

västvärlden, ”vi” var allt som ”de” inte var. ”vi” representerade civilisation och ”de” 

okunskap. ”De” behövde oss för att kunna höja sig till vår nivå. 

 

”Orientalen är irrationell, fördärvad(fallen), barnslig, 
’annorlunda’, och således är europén rationell, dygdig, mogen, 
’normal’.”  
(Said, s.42, 1993) 

 

På samma gång som västvärlden rättfärdigade sina annekteringar (”Ta landområde i besittning 

med våld el. åtminstone genom ensidig maktutövning”)21 inom orienten så utövade de 

systematiskt en kontroll över den genom sättet att beskriva den. Said delar upp orientalismen i 

tre delar: den akademiska, den litterära samt orientalismen som institution. Den tredje delen är 

den styrande delen som skapar koncensus kring orienten, en tolkningsram, en diskurs som 

sätter gränserna för vad som är legitimt att tycka och tänka om orienten inom den. Denna 

diskurs uppstår i utbytet mellan den akademiska inriktningen och den litterära, mellan 

kunskap och makt. 

Studierna av orienten skapade en bild av den, ett förhållningssätt till den, ett vokabulär om 

den och slutligen en diskurs om den. En diskurs som är etnocentrisk -”[...]the application of 

the norms of one’s own culture to that of others.” (Brown s. 183, 1956) 

 

Genom att, inom diskursens tolkningsram, studera, analysera och lära ut om orienten så 

befäste occidenten sin makt om orienten. De var, och är, fattiga och hjälplösa och beroende av 

vår civilisation för sin egen överlevnad. På alla plan, såväl politiskt som akademiskt, så 

bygger orientalismen på att fixera skillnaden mellan Occidenten och Orienten för att på så sätt 

stärka den egna kulturen och försvaga den andra.  

 

 
                                                 
21 Norstedts Svenska ordbok, 1999 



 14

 
 
”Min åsikt är att orientalismen i grunden är en politisk doktrin 
som tillämpades på Orienten därför att Orienten var svagare 
än västerlandet; den satte likhetstecken mellan Orientens 
olikhet och svaghet.”  
(Said s. 204, 1993) 

 

Vad Said alltså pratar om är att Västerlandet/Occidenten under lång tid reducerat Orienten, 

dess kultur och dess människor till sämre varelser. Hjälplösa människor i en mystisk kultur 

som är i behov av västvärldens hjälp för att överleva. Orienten blev synonymt med de sagor 

och föreställningar som författare som Homeros, Shakespeare, Milton och Cervantes närde 

oss med. En Orientalisk scen där aktörer som Sfinxen, Troja, Sodom och Gomorra befann sig 

och spädde på den europeiska fantasin, som den första översättningen av ”Tusen och en natt” 

påbörjat. En fantasi om vad som var Orienten.  

 

På samma gång var det också ett växande hot mot Västvärldens kristendom i takt med Islams 

uppgång. Väst försökte på detta sätt att tämja den ”exotiska” Orienten och tämja islam. I 

Dantes ”den gudomliga komedin”, befinner sig den islamske profeten Muhammed i en den 

åttonde av helvetets nio nivåer, bara steget över de värsta förrädarna i historien(enligt 

kristendomen) Cassius, Brutus och Judas. Detta är ett exempel på hur man ville bevara 

Orienten som ett forum för bakåtsträvande och vår motbild. De trodde på en profet som i 

grund och botten var en kättare, deras tro var en sämre imitation av vår kristendom. 

 

Västerlandets Orientalism utövar makt samtidigt som den stärker bilden av Occidenten som 

civilisation och Orienten som underutvecklat.  

 

”Man såg sällan orientaler[…]I stället såg man rakt genom 
dem och analyserade dem. Inte som medborgare eller ens som 
människor utan som problem som skulle lösas eller 
begränsas[…]Eftersom orientalen tillhörde en underlägsen ras 
måste han undertryckas, så enkelt var det.”  
(Said, s.207, 1993) 

 

Det Orientalismen gjorde var att stereotypisera orienten. 

 

”[…]en grupp idéer och en uppsättning enade värderingar 
som[…]förklarade orientalernas beteende, försåg dem med en 
mentalitet,[…] en atmosfär och än viktigare gjorde det möjligt 
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för européerna att uppfatta orientalerna som ett fenomen med 
bestämda egenskaper” 
(Said, s.44, 1993) 

  

Hall förklarar att stereotypisering reducerar människor till några få, enkla, nödvändiga 

egenskaper, vilka representeras som fixerade av naturen. Några få enkla, utmärkande, 

minnesvärda, lätt greppade och vitt kända egenskaper vilka reducerar allt kring personen till 

de egenskaperna som sedan överdrivs och förenklas, därefter fixeras utan förändring och 

utveckling i evighet22.   

 
”Stererotyping in other words is part of the maintenance of 
social and symbolic order. It sets up a symbolic frontier 
between the ’normal’ and the ’deviant’[…], what ’belongs’ 
and what does not is ’Other’ ”  
(Hall, s. 258, 2003).  
 

Stereotypisering splittrar, det delar upp på vad som är normalt och onormalt och fungerar som 

gränsskapande. Enligt Hall menar Dyer att stereotyper är ett maktmedel som det dominanta 

använder för att visa vilka vi/dom är, vad som är normalt och vad som är onormalt23. 

 

3.2 Vi och Dem 

 

Sociologen Zygmunt Bauman beskriver ”vi” som den grupp som individen tillhör, händelser 

så som traditioner och handlingssätt är något som individen förstår och identifierar sig med. 

”De” är motsatsen till vad individen identifierar sig med. Inom sociologin benämner man 

även detta som ingrupp och utgrupp. Det finns alltså en ömsesidig konflikt, man kan inte 

tillhöra en ingrupp utan att det finns en utgrupp och vice versa. Bauman skriver också att en 

utgrupp ofta är den imaginära motsatts som ingruppen behöver för sin identitet, 

sammanhållning, solidaritet och känslomässiga trygghet. Motsättningarna är enligt Bauman 

ett redskap som används för att rita upp en världskarta24. 

Hall kallar detta att använda binära oppositioner. Att man polariserar ”vi” mot ”dem” genom 

stereotypisering för att visa klara riktlinjer mellan ras, klass och status. Den härskande klassen 

                                                 
22 Hall, s. 257, 2003 
23 Ibid. 258-259 
24 Baumann, s. 54, 1990 
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kan på så sätt genom stereotypisering och etnocentrering skapa gränser mellan oss och dem 

och göra oss till det normala och dem till det onormala och på så sätt etablera sin hegemoni. 

 

”The establishment of normalcy through social- and 
stereotypes is one aspect of the habit of the ruling groups…to 
attempt to fashion the whole of society according to their own 
world view, value system, sensibility and ideology. So right is 
this world view for the ruling groups that they make it appear 
as natural and inevitable – and for everyone – and, in so far as 
they succeed, they establish their hegemony”  
(Dyer, s.30, 1977) 

 

3.3 Etniciteters framställning som maktmedel 

 

Tidigare citat av Dyer är egentligen samma fenomen som Focault kallade vetenskap/makt 

eller en del av Gramscis hegemonibegrepp. Foucault menar att genom att ha makten att 

konstruera vad som är kunskap kan man också producera olika normer. När man kan få 

individer i ett samhälle att agera som att kunskap eller föreställning är sanning så har dessa 

uppnått tillräckligt med makt för att få så kallade ”sanningseffekter”. Denna företeelse 

benämner Foucault som system av dominerande teorier och praktiker för kunskapsregimer 

eller sanningsregimer25. 

Som Said beskriver det: 

 

”I varje samhälle som inte är totalitärt får sedan vissa 
kulturella uttrycksformer övertaget i förhållande till andra, på 
samma sätt som vissa idéer är mer inflytelserika än andra. 
Formen för detta kulturella ledarskap är vad Gramsci har 
benämnt hegemoni[…]Det är hegemonin, eller snarare följden 
av kulturell hegemoni i aktion, som ger orientalismen den 
uthållighet och styrka[…]Orientalismen ligger aldrig långt 
borta från[…]idén om Europa, ett kollektiv begrepp som 
identifierar ’oss’ som européer gentemot alla ’dem’ som inte 
är européer[…]den viktigaste komponenten i den europeiska 
kulturen är just det som gjort denna kultur 
hegemonistisk[…]nämligen idén om en europeisk identitet som 
är överlägsen i förhållande till alla icke-europeiska folk och 
kulturer”  
(Said s. 9, 1993) 

                                                 
25 Cottle, s. 55-59, 2000 
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Hegemoni är den styrande maktens sätt att genomsyra hela samhället med dess värdegrunder, 

trossystem och normer. Genom hegemonin skapas ett ”sunt förnuft” som normaliserar att vi 

ger det dominanta vårt stöd. Vi kan vara oppositionella i vårt förnuft men det kräver att vi 

uppfattar något som avvikande och onormalt, något som de dominanta vill undvika för att 

behålla sin hegemoni. På så sätt så kan opposition, om den växer sig för stark, inkorporeras i 

det ”normala”, det vill säga den dominanta ideologin allt för att behålla hegemonin och 

makten över folket. Genom denna hegemoniska diskurs; detta sociologiska, akademiska, 

politiska och ideologiska samspel så bestäms vad man kan tycka och tänka. 26 

 

”Kort sagt: på grund av orientalismen var inte Orienten ett 
ämne där fritt tänkande och handlande var möjlig (och är det 
inte heller idag).” 
(Said s. 5 , 1993) 

 

Så genom vårt sätt att representera andra kulturer utifrån vår egen kultur och vår egen diskurs 

så skapas ett maktförhållande, en subtil rasism där ”vi” i vår västerländska kultur tydligt skiljs 

från ”det andra”. 

 

3.4 Koder och beteckning 

3.4.1 Beteckning och kultur.  

 

För att förstå hur texten och publiken fungerar tillsammans menar Fiske att man måste se på 

hur och var texten verkar, om texten och publiken är medlemmar i en tät sammanhållen 

kultur, om samverkan sker smidigt och om konnotationer (en rikare mening av ordet, som 

omfattar alla de föreställningar inom den kultur där ordet förekommer som är knutna till 

ordet.) och myter stämmer överens med publikens.27  

 

                                                 
26 Said, s. 16, 1993 
27 Fiske, s. 125, 1997 
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3.4.2 Betecknande koder 

 

Vi använder oss i vår kultur av koder för att förstå varandra, Fiske beskriver koder som 

betecknande system och kan vara allt från kroppsspråk till ordaval. Koderna begränsar vår 

subjektivitet i skapandet av ett reportage, som när vi till exempel använder oss av massmedia 

då det är nödvändigt att använda breda koder som når ut och förstås av massan.  

 

”De breda koderna är de medel en kultur använder för att 
kommunicera med sig själv”   
(Fiske  s. 103, 1997) 

 

Fiske låter termen kod stå just för betecknande system. På samma sätt som ”vi och dem” 

måste kunna urskiljas för att existera, måste skillnaderna mellan beteckningarna inom ett 

paradigm kunna urskiljas för att kunna identifieras. Vad vi kommer att fokusera på i analysen 

av ”När & Fjärran” är koder som Fiske benämner som begränsade och/eller breda koder. 

Dessa är enkla och kräver ingen utbildning för att förstås. De är såvida också socialt 

orienterade och vädjar till det människor har gemensamt, samtidigt som koderna värderar vår 

vardag.  

 

3.5 Publiken som källa, redundans  

 

Enligt Hall så är det möjligt att tv-publiken är källa såväl som mottagare av meddelandet. 

En förklaring är att breda meddelanden som TV-mediet, måste handla om frågor av 

allmänintresse. Inom en kultur finns sedan mönster av känslor, attityder och värderingar som 

pressenteras i dessa breda meddelanden. Attityderna går sedan tillbaka och in i kulturen där de 

har sitt ursprung och ger näring åt attityder och värderingar.28  

 

”Det finns en ständig och dynamisk samverkan mellan 
publiken som källa, breda meddelanden och publiken som 
mottagare av meddelanden”  
(Fiske s. 104, 1997)      

 

                                                 
28 Fiske s. 103-104, 1997 
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En annan aspekt av publiken som källa är att publiken har vissa föreställningar och 

förväntningar som baseras på kulturella erfarenheter som de har gemensamt med avsändaren. 

Den tredje aspekten är en utveckling av den förra och lyder enligt Fiske att utsändningen av 

breda meddelanden är en institutionell verksamhet och dessa är en produkt av moderlandet. 

Institutionerna bemannas och leds av vad respektive samhälle anser vara lämpliga personer; 

prioriteringar inom institutionen är en produkt av personalen och samhället, och sammantagna 

påverkar de den typ av utsändning som varje institution producerar. 

 

Enligt Fiske menar Hall att det finns ett dolt samband mellan strukturen i publikens tankar, 

strukturen i avkodningen av det utsända materialet samt strukturen i de avsändande 

institutionerna. På så sätt bidrar vi till en reproduktion av makt inom media istället för att vara 

en oppositionell röst i samhället.29  

 

3.5.1 Fiske och redundans  

 

För att undvika kommunikationsproblem och brus vid överföring av meddelanden hävdar 

Fiske att medierna använder sig av redundans för att förenkla och göra meddelanden ”breda”. 

Fiske menar att detta sker för att:        

 

”Vi (publiken) kontrollerar alltid riktigheten i de meddelanden 
vi tar emot jämfört med det sannolika; och vad som är 
sannolikt bestäms av vår erfarenhet av koden.”  
(Fiske s. 104, 1997)      

 

Ett redundant meddelande innehåller aldrig ny information utan bekräftar konventionella 

uppfattningar och beteenden. Fiske menar också att redundansen sker inom medias 

produktionsled, till exempel om ett meddelande i produktions fasen anses bryta mot 

konventionerna, förenklas det för att inte uppröra eller missförstås av publiken. Enligt fiske 

förekommer det ofta att dessa gatekeepers i sin iver att skicka ett budskap som alla kan förstå 

kommer att vilja göra meddelandet mer redundant och förutsägbart. Publiken vill söka ett 

sammanhang som stämmer bättre med konventionella attityder och uppfattningar.30  

 

                                                 
29 Fiske, s.105 , 1997 
30 Ibid, s. 31 
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”Detta förstärker både vår sociala samhörighet och vår känsla 
av att vi betraktar omvärlden på ett riktigt sätt”  
(Fiske s. 31, 1997) 

 

Dessutom framkallar denna likriktning enligt Fiske, bristande originalitet och motstånd till 

förändring. Koder och konventioner gör det möjligt för oss att förstå vår sociala tillvaro och 

orientera oss i vår kultur. Genom dessa kan vi uppleva och uttrycka medlemskap i vår kultur. 

Genom att använda koderna som publik eller källa gör vi oss delaktiga i vår kultur och 

upprätthåller kulturens vitalitet och existens31. 

 
 

Det har bedrivits forskning kring hur olika kulturer framställs inom media länge. Men denna 

forskning är i majoritet ansluten till studier av nyhetsmedia och dess representationer. Att 

hitta litteratur och tidigare forskningsmaterial kring just resereportage har varit svårare. Den 

svenska litteratur vi kommit över handlar ofta om ”backpackers” resande och resvanor eller 

om turistlitteratur som tidningsmagasin och resebroschyrer. Dessa uttrycker dock en oro över 

vad som trycks i samband med reserelaterade reportage och ser ett starkt samband mellan 

medias rapportering av de ”Andra” och västvärldens attityder på dessa kulturer. Dessutom 

använder de många av de teorier som vi valt för att förankra forskningen med. Men på 

området resereportage inom televisionen har vi dock inte lyckats att hitta någon som helst 

tidigare forskning.  

   

3.6 Klas Grinell: Skildringen av lokalbefolkningen. 

 

Intressant för vår undersökning blev ändå Klas Grinells artikel ”de som bor vid resans slut”. 

Enligt Grinell är det som trycks i resemagasin eller broschyrer nästan alltid sevärda platser, 

byggnader och föremål. Grinell förklarar att de objekt som hamnar i fokus ofta inte är det 

välbekanta utan det exotiska och märkliga. Grinell betonar också att landets invånare nästan 

aldrig syns i texten. 

 

”de väcker bara uppmärksamhet när de syns, när de är 
annorlunda eller när de kan fås att passa in i våra 
föreställningar om hur de ska vara”  
(Grinell, s.135, 1999) 

                                                 
31 Fiske, s. 114, 1997 
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Grinell ser på resehandböckerna som en auktoritär och självsäker röst vars uppgift är att tämja 

äventyret. Texterna är gjorda för folk i den västerländska världen och förmedlar fakta och 

entydiga uppgifter utan oppositionella röster. 

 

Det vi i vår undersökning kallar för västvärldens attityd och uppfattning benämner Grinell 

som Eurocenrism32, ett västerländskt försök att påtvinga omvärlden sin åskådning gällande 

objektiva sanningar. Han menar att man i Svenska resetidningar tydligt kan se hur man 

försöker tvinga in de människor som möts, i de föreställningar vi i Sverige har tillgång till.    

 

”De som inte lever i den moderna världen framställs gärna 
med drag som påminner om ”ädla vildar” som är irrationella 
och oberörda av världens alla bekymmer. Framför allt vill 
författarna så gärna beskriva något annorlunda att de 
projicerar sina fantasier på de människor som är tillräckligt 
fjärran för att kunna värja sig.”  
(Grinell s. 136, 1999) 

 

3.7 Klas Grinell: Historiska och sociala processer görs till natur 

 

Vidare skriver Grinell att reselitteratur eller resereportage gärna använder sig av texter som 

bekräftar att folket vi möter är vänliga och villiga att tjäna oss på semestern. För att 

undkomma skuldkänslor och det faktum att vi faktiskt utnyttjar ett land med påtaglig 

fattigdom är det i stället i deras natur att vara vänligt inställda och ta hand om främlingar. En 

sorts naturlig ordning som vi inte behöver störa oss på. Man använder enligt Grinell också 

greppet att tala om folket som nationaltyper snarare än individer som också anspelar på 

homogena massor som styrs av sin natur istället för individuella önskningar. Ett klassiskt citat 

av typen ”maltesaren är varmhjärtad, vänlig och generös”33 går enligt Grinell att finna i nästa 

alla reseorienterade tidningar. Västvärlden vill alltså enligt Grinell inte se världen för vad den 

är när vi är på semester, det fattiga folket konstrueras till ett mystiskt ideal där folk lever nära 

naturen. Det viktigaste för resehandboksförfattaren är att vägleda resenären till en njutbar 

upplevelse på turistmålet. Författaren menar också att i uppdraget att visa landet framställs 

människor som den del av landskapet och kulturen som beskådas.   
                                                 
32 Grinell, s. 135, 1999  
33 Ibid, s. 138, 1999 
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3.8 Torun Elsrud: Taking time and making journeys             

 

Sociologen Torun Elsruds bok ”Taking time and making journeys” behandlar media som en 

del av problematiken med reproduktionen av resemytologi. Elsrud använder ordet mytologi 

istället för diskurs för att Mytologi enligt Barthes (1972) handlar om hur mening skapas i ord 

och text medan diskurs sammanfattar en vidare mening. Hon beskriver att redaktionerna eller 

mediaproducenterna ofta utan oppositionella röster tar till sig den attityd eller uppfattning som 

tidigare resenärer, skribenter eller läsare skapat. Elsrud menar att individuella resenärer till 

och med är mer reflekterande än media. Elsrud hänvisar till tidigare forskning av Fürsich och 

Kavoori (2001) där det påvisats att reserelaterade medier mycket oftare än individuella 

resenärer fokuserar sina reportage på stereotypa bilder av det ”Andra”34. Och de är med och 

(re)producerar mytologin. Elsrud skriver att Spurr (1993:3) hävdar att gamla kolonialdiskurser 

(mytologier) hålls vid liv av auktoritära röster inom journalistiken och vidare att:  

 

”nothing especially conscious or international in the use of 
rhetorical modes in journalism. Rather they are part of the 
landscape in which relations of power manifest themselves” 
(Elsrud s 147, 2004) 

 

Enligt författarinnan stödjer denna åsikt resultatet av hennes egen forskning, Elsrud menar att            

Journalistiska texter i tidningar och magasin tenderar att använda en auktoritär röst och ett 

”von oben”-perspektiv när de skildrar individerna bosatta på turistorterna eller platsen de bor 

på. Det vill säga att journalisten intar en överlägsen attityd gentemot platsen, folket. En annan 

aspekt på resandet som Elsrud beskriver i sin bok är att det primitiva eller som hon kallar det 

primitivisering av Tredje Världen, är att den lockar oss genom att beskriva och vara en bild av 

det förgångna, en plats bortom nuet i tid och rum. Elsrud hävdar att det som gör vår 

upplevelse av resan autentisk är närvarandet av en annan diskursiv komponent35. Hon menar 

att det magiska i det primitiva kan beskrivas som en tid utan materialism och ”ownership”. 

Infödingen beskrivs ofta som naiv, social, avslappnad och barnlik. Upplevelsen lockar enligt 

Elsrud västerlänningar för att dessa attribut anses ha gått förlorade i vår moderna tid, och 

därför har komponenter som västerlänningar gärna upplever på semestern. Media spelar en 

stor roll i att befästa dessa attityder och stereotypa uppfattningar av infödingar och att just 

                                                 
34 Elsrud, s. 143, 2004 
35 Elsrud, s.191, 2004 
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resejournalistiken i allra högsta grad är med och befäster dessa uppfattningar36. Egenskaperna 

det primitiva måste äga är dock att vara outvecklat och tillhörande av det förgångna, dessa 

egenskaper skiljer också ”oss” från de ”andra”.  

 

3.9 Det fattiga exotiska autentiska ”Andra” 

 

Vi har tittat på Mirja Ericssons C-uppsats som behandlar svenska resetidningars 

representation av Tredje Världen, eftersom ämnet ligger mycket nära vårt. Hon har behandlat 

ämnet utifrån att tematisera texternas representation av Tredje Världens människor, sociala 

system och kulturer. Analysen är en diskursanalys med postkoloniala teorier. Hon anser att 

hennes analys visar på spår av Orientalism, enlig Said, och koloniala stereotyper, vilket bidrar 

till att ge västvärlden en högre hierarkisk rang än Orientalismen. Hon finner i likhet med 

Grinell att människor i Tredje Världen ofta blir nationaliserade, även om Ericsson använder 

uttrycket ”representeras i samband med positiva associationer”. Utifrån Orientalismen skriver 

Ericsson att kulturen exotiseras genom representationer i form av mystik, sensualitet och 

erotik, men också genom att fokusera på det primitiva ”Andra”. Dessutom antyder hon att det 

finns mönster av att unga människor i Tredje Världen riktar sina ögon mot väst världen och 

anammar dess levnadsstil. Enligt hennes uppfattning ger resetidningarna en mer nyanserad 

bild av Tredje Världen än nyhetsmedia, men Ericsson anser att det är tydligt att hennes analys 

styrker uppfattningen att resetidningar konserverar och fokuserar på kulturella och etniska 

skillnader.  

 

                                                 
36 Elsrud, s. 198, 2004 
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4 Resultat och analys 

 
En av de många aspekterna som finns av begreppet Orientalism som Said myntat är att den 

beskriver Orienten som att vara Västerlandets motbild, motidé och motsatta personlighet.37  

Ett geografiskt tydligt avskilt område som är mystifierat och exotiskt, länderna ur Tusen och 

en natt med prinsessor, andar och en outforskad mysticism. Men även ett område som är 

underutvecklat, bakåtsträvande och irrationellt och i desperat behov av Västerlandets hjälp 

och ”styre” för att framskrida i demokrati och social utveckling.  

  

Det fanns sju punkter som var relevanta för vår avhandling gällande representationen av 

Tredje världen. Sådant som kunde peka på en Orientalism eller ett reproducerande av de 

binära motsatsförhållandena mellan Öst och Väst. 

 

Den första punkten var om reportage hade västerländska influenser i fokus under inslaget.  

Det vill säga att inslaget fokuserar på vad väst har bidragit till i den aktuella kulturen, detta 

utifrån Saids teorier. Den andra punkten var om inslaget fokuserade på tecken av 

underutveckling i landet som besöktes, utifrån Said och Halls teorier. Den tredje punkten som 

vi letade efter var avsaknaden av oppositionella röster i inslagen, det vill säga vilka som får 

komma till tals och vilka röster som sorteras bort. Denna punkt kan härledas till teorier av 

Grinell. Den fjärde punkten var om inslaget fokuserade på mystiska ideal, eller det 

främmande och bakåtsträvande, återigen Saids Orientalismen. Den femte punkten var om 

landets befolkning beskrivs genom nationalisering, alltså tecken på att invånarna beskrivs som 

en homogen massa hellre än som självständiga individer, även det en av Grinells teorier.  

Den sjätte punkten blev att undersöka huruvida ”infödingen” beskrivs med ett primitivt ideal 

eller som en upplevelse. Enligt teorier av Elsrud, i denna punkt ingick också att titta efter 

fattigdom eller underutveckling beskrivet som en upplevelse eller sevärdhet, enligt Grinell 

och Elsruds teorier. Den sista och sjunde punkten som vi tittade efter i inslagen var publiken 

som källa till meddelandet, efter teorier av Fiske och Hall. 

 

Med dessa punkter som styrverktyg anser vi att det går att befästa de teorierna som vi 

använder i analysen. 

                                                 
37 Said, s. 3, 1993 
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4.1 Mysticism och ”det annorlunda” inom Tredje Världen 

 

4.1.1 Textanalys: Mysticism  
 
Alla reportage inom vårt urval som skildrat länder ur det tänkta Orienten har illustrerats med 

traditionell Österländsk musik för att bidra till den mysticism som Said beskriver att väst 

använder för att skapa det ”diskursiva Andra”. Men musiken står långt ifrån ensam i fråga att 

skapa mystik i reportagen. Det som tydligt märks är att de val av vad man besöker på 

resmålen visar att man vill producera en bild av landet som är annorlunda och exotisk. 

Orienten kommer därför ofta att beskrivas med attribut som irrationalitet, mystik och 

bakåtsträvande. Så här låter det till exempel när reportrarna Marko Lehtosalo och Tobbe 

Blom besöker en moské i Marocko. 

 

Marko: ”inte nog med att det är 40 grader varmt så , det känns 
som att det är en skum atmosfär här runt det här området.” 
Tobias: ”Kusligt, det är dimma, det är nästan som att vara i en 
film eller något” 
Marko: ”spöklikt, spöklikt” 38 

 

Det kan ju tänkas att musiken uppfattas som mystisk eftersom det är det vi har fått lära oss att 

tycka som medlemmar inom den västerländska kulturen. Genom just den Orientalism som 

Said talar om i sin bok. Programmakarna är väl medvetna vad de vill ge för bild genom att 

sätta de här bilderna i sammanhang med just den musiken. De visar publiken vad de vill se, 

det som förknippas med Orienten. De använder sig av det som Fiske kallade breda koder,39 att 

på ett enkelt sätt nå ut med ett budskap snabbt och de gör det genom stereotypisering.  

Inte stereotypisering av människorna utan av Orienten som helhet. De bilder som visas i 

samband med reportage från mellanöstern är precis vad man väntar sig att se, bilder av trånga 

gator, människor i turbaner, minareter, kamelkaravaner för att tittaren direkt ska koppla till 

var de befinner sig.  

Ett annat bra exempel är när Martin Timell är i Dubai och går på en lokal Tsok(en lokal 

marknad) för att handlar kryddor. 

 

 

                                                 
38 När & Fjärran, Säsong 14, avsnitt 4, 2004 
39 Fiske, s. 103, 1997 
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”…och så viker man runt hörnan från guldtsoken och så 
hamnar man på kryddtsoken alltså kryddmarknaden.  
Öh, det luktar orienten hela vägen” 40 

 

Detta är det Said menar med Orientalism. Det finns en bild av vad orienten ska vara, en 

förutfattad mening om dess innevånare, dofter, mystik och kultur. I samma avsnitt så säger 

Timell även: 

 

”…och vill man ha den lite mer ortodoxa varianten av 
ökenvandring, så går det naturligtvis lika bra att sätta sig på 
en kamel, allt finns att tillgå och sen så samlas man i lägret”41 

 

Även om man bara skulle läsa den textraden, ungefär på samma sätt som ni läser den nu, utan 

bilder, så skulle direkt likartade bilder ackompanjera texten i tanken.42 Så väl är Orientalismen 

och dess diskurs indoktrinerad att det bara behövs några få signifikativa bilder eller ord för att 

vi direkt ska kunna uppfatta det på ett visst sätt. Vi associerar snabbt till de bilder vi blivit 

matade med under århundraden. 

 

Det finns andra exempel på hur När & Fjärran reproducerar myten om Orienten som mystisk 

och annorlunda. När reportern Josephine Bornebusch besöker en marknad i Thailand så får 

hon syn på ett stånd med grodor: 

 

”men det här är ju helt galet, här har vi liksom hela grodor 
som man tydligen ska äta. Eh, jag blir rädd när jag ser det.” 43 
 
 

Reportern Åsa Avdic gör under en resa till Saigon ett besök i ett buddhistiskt tempel. På 

ungefär samma sätt som när Marko och Tobbe besöker moskén i Marocko, eller Martin 

Timells besök i Dubai så kombineras bildsättningen med en mystikingivande musik för att 

bidra till stämningen. I templet så blir Avdic involverad i en rit att stänga templet för natten. 

 

 
 
 

                                                 
40 När & Fjärran, avsnitt 3, säsong 15, 2005 
41När & Fjärran, avsnitt 3, säsong 15, 2005 
42 Se Bilaga 2 
43 När & Fjärran, avsnitt 7, säsong 16 , 2005 
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”ok, jag deltar i någon sorts buddhistisk högtidsstund som jag 
inte har en aning om vad den går ut på och jag var väldigt 
nära att buga en gång för mycket. Kändes ungefär som när 
man hurrar det femte hurrat och det måste vara ungefär 40 
grader varmt härinne.” 44 

 

Därefter så börjar hon fnissa. Kameramannen är snabb att zooma in hennes ansikte för att visa 

tittaren att hon skrattar. Hon påpekar i en speaker att:  

 

”…och kolla noga nu, för nu händer det som inte får hända.  
Jag börjar skratta.” 45 

 

Det som börjar som ett försök att visa den inhemska religionen och kulturen reduceras snabbt 

till en rolig episod. När hon sedan kommer ut ur templet så fyller hon på med att: 

  
”Alltså, det här var verkligen intressant och underligt och 
roligt och varmt inte minst.” 46 

 

Här har man fastställt att det som pågår inne i templet är roligt och underligt. Det görs heller 

inte någon ansats att förklara ritualen närmare, utan känslan som lämnas kvar är att om man 

ska besöka templet så ska man göra det för att få se något ”[...]intressant och underligt och 

roligt[…]”, inte för att försöka få kännedom om den kultur som besöks. Ansatsen görs att 

försöka spegla Saigons kultur, men det görs utifrån oss själva som medlemmar av en 

västerländsk kultur, det Hall kallade etnocentrering. Det görs dessutom utifrån den 

västerländska diskursen, inom vilken (enligt Said) orientalismen råder och bestämmer vad vi 

bör och kan tänka om Orienten. 

 

4.1.2 Bildanalys: Mysticism47 

 

Bild 2.1 – 2.3 

Dessa bilder är tre efterföljande bilder som visas i inslaget om Dubai.  

Denotativt ser vi en bild av en kamelkaravan som är väldigt mörk, man kan inte urskilja något 

ur karavanen bara siluetter som rör sig från höger till vänster i bilden framför en solnedgång. 

En bild av en arabisk man som häller upp The framför en mörknande himmel, han tittar på det 

                                                 
44 När & Fjärran, avsnitt 2, säsong 14,  2004 
45 När & Fjärran, avsnitt 2, säsong 14,  2004 
46 Ibid 
47 Se Bilaga 2 
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han håller på med inte i kameran. Mannen ligger till vänster i bilden men är helt klart bildens 

fokus. I bakgrunden finns människor som inte är vända mot kameran och är i oskärpa det 

finns även två slags krukor stående där. Två Västerländska kvinnor som sitter i ”orientaliska” 

kläder i en slags soffa med en vattenpipa emellan sig. En är svartklädd, den andra klädd i rosa 

och kvinnan i svart håller i slangen som går in i vattenpipan. De sitter i någon slags byggnad 

med mönstrade bårder längs väggarna, det finns inga egentliga fönster i bilden utan i stället så 

är den övre delen av väggen gjord i något slags flätverk och man ser utsidan genom detta. Det 

är mörkt. De tre bilderna är musiksatta med arabisk musik för att skapa den mystiska 

stämningen över dem. 

 

Konnotativt så ger bilderna intrycket av något främmande, mystiskt och exotiskt. Den mörka 

kamelkaravanen som sakta rör sig över bilden från höger till vänster framför solnedgången 

ger oss den bild av orienten som vi känner igen och har sett i otaliga filmer. Hur araber är 

nomadfolk som rider kamel genom ökenlandskap. Man kan inte urskilja någon av personerna 

som sitter på kamelerna vilket bidrar till den mystik och exotism som reportaget försöker 

skapa. Man får känslan att vi som tittare betraktar något annorlunda. Bilden av den arabiska 

mannen som häller upp The och kvinnorna som sitter i något slags nomadtält vid en 

vattenpipa är bara en ytterligare konfirmationer av var vi befinner oss. Vi är i Orienten med 

sin mystik och sin exotism. Det är bilder vi är så vana att se att vi direkt kan utläsa hela 

sammanhanget utifrån dessa bilder. Den arabiske mannen, kamelkaravanen, tältet med 

vattenpipan – allt blir symboliska tecken för orienten och den orientalistiska diskursen.  

Med dessa symboler eller som Fiske skulle ha kallat dem, breda koder, så följer direkt 

införstådda kunskapsregimer och den hegemoni som Said talat om. Programmakarna försöker 

med tre bilder visa var vi är på ett enkelt sätt och visar därför tre stereotypa bilder för 

orienten, tre ikoniska tecken, som direkt tar fram den Orientalism som finns i den 

Västerländska ryggsäcken. Användningen eller snarare återanvändningen av dessa stereotypa 

bilder, hjälper till att reproducera den Orientalistiska diskursen. Att Väst genom att visa vad 

den stereotypa bilden av Orienten bibehåller hegemonin om vad Orienten är. Ett mystiskt 

exotiskt land, med vattenpipor, persiska mattor, kameler; kort sagt vårt diskursiva ”andra”. 

 

Bild 2.4 – 2.5 

Detta är bara två ytterligare exempel på försöken att mystifiera det ”annorlunda”.  

Denotativt så ser vi en byggnad höljd i dimma. På de olika bilderna ser man en byggnad ur 

olika vinklar. Bägge har en dimridå som sänker sig över dem. Den första bilden är något mer 
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dimmig med en gråare himmel, på den ser man även vatten men byggnaden är det som lockar 

till intresse. Bilden är filmad längre ifrån än den andra. På andra bilden ser man ett torn som 

sträcker sig upp i dimman på den befinner sig även två människor som är vända från kameran. 

Tornet är dock helt klart det centrala i bilden 

 

Konnotativt så får man känslan av att detta är en mystisk, nästan spöklik plats. Bilderna visar 

tydligt att vi ska tycka att det är mystiskt. Formen på hela arkitekturen indikerar att det inte är 

i Västvärlden den här byggnaden befinner sig. Med dessa två bilder, lyckas man skapa en 

mytisk bild av platsen.  

 

Bild 2.6 

Denotativt ser man en man på bilden som håller i en oljelampa som han verkar gnugga med 

en bit tyg. I bakgrunden ser man andra ”orientaliska” föremål men mannen och lampan är det 

centrala i bilden. Mannen har blå skjorta på sig 

 

Konnotativt så uppfattar vi det som att mannen försöker gnugga ut en ande ur lampan. 

Lampan indikerar mysticism och exotism eftersom vi genom otaliga berättelser och bilder fått 

lära oss att formen på lampan i bilden är typisk för de lampor som innehåller andar. Denna 

bild är även den ett tecken på att Orienten förknippas med mystik, andar, prinsessor och 

flygande mattor. Även om det mannen försöker göra inte är seriöst menat så är faktumet att de 

tar med en sådan sekvens i reportaget ett bevis på att det reproducerar myten om Orienten 

som en irrationell, mystisk och exotisk plats.  

 

Övergripande för alla de bilderna vi tagit upp i detta avsnitt av bildanalysen är att de 

signalerar mystik och exotism, men framförallt att de reproducerar den Orientalistiska 

diskursen genom att beskriva den som Västvärlden länge har beskrivit den. Vi jämför ”dem” 

med ”oss”, stärker bilden av Orientalismen och stärker idén om Väst som normen för 

civilisation och det ”normala”. 
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4.2 Överlägsenhet, hegemoni och underutveckling  
 

4.2.1 Textanalys 
 

Genom att visa sådana här bilder av kamelkaravaner, tält med persiska mattor, mystiska 

moskéer och buddhistiska tempel så fastslås det att Orienten inte är Occidenten och framför 

allt att Orienten är det det alltid har varit. Ansatserna finns i När & Fjärran att visa den 

inhemska kulturen från resmålen men det blir istället ett forum att visa upp ”det andra”. 

Orientalismen har funnits under så lång tid och matat oss med attityder om vad Orienten är 

och vilka symboler den innehåller. På samma sätt som att Paris förknippas med Eiffeltornet så 

förknippas Orienten med dessa karavaner, nomadfolk, vattenpipor och Buddha-statyer. 

Beständigheten i symbolerna/Stereotyperna leder till att Västvärlden nästan aldrig får en 

annan bild av Orienten vilket leder till att den uppfattas som stagnerad. Genom den kulturella 

hegemoni som Västvärlden utövar gentemot Orienten så släpps bara samma bilder och åsikter 

igenom det diskursiva nätet, araben som mystisk, annorlunda, underutvecklad och 

bakåtsträvande. De blir vår binära opposition48, allt för att förstärka Västerlandets egen bild 

och makt över Orienten. 

 

Inte bara Orienten uppvisas som underutvecklat utan även Tredje världen. Vigor Sörman gör 

en backpacking-resa genom Centralamerika och anmärker på att: 

 

”Nicaragua är det mest oexploaterade landet i 
Centralamerika, det märker man bland annat på att vägarna 
är dåliga och att det finns lite att läsa om landet” 49 

 

På samma sätt så kommentera Vigor Nicaraguas transportmöjligheter: 

 

”Kan ju verka som en lite turistvarning det där med häst och 
vagn, men här i Granada så är det faktiskt så man tar sig runt.  
Istället för Taxi.” 50 

 

Linda Isacsson är på jaktresa i Sydafrika för att jaga Impalahjort. När hon lyckats fälla en 

Impala så blir hon insmord i ansiktet med dess blod och ombedd att äta en bit från dess råa 
                                                 
48 Hall, s. 243, 2003 
49 När & Fjärran, avsnitt 9, säsong 14, 2004 
50 Ibid 
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lever av jaktledaren. Denna rit ska enligt jaktledaren skänka henne god jaktlycka i 

fortsättningen.  

 

I speakern som ligger på under denna sekvens så kommenterar Linda Isacsson det så här: 

 

”Ja, sådana här blodiga riter är det sannerligen inte många 
svenska jägare som ägnar sig åt, men man ska väl ta seden dit 
man kommer”  51 

 

Linda Isacsson besöker även Venezuela, dit hon åker för att se Angels Falls som är det 

vattenfall i världen som har högsta fallhöjd. När hon anländer till övernattningsplatsen så 

säger hon: 

 

”Jag har till och med elektricitet, det är inte så vanligt här” 52 

 

Genom alla dessa reportage och alla dessa citat så är andemeningen ungefär den samma. 

Reportern intar ett, mest troligt omedvetet, ”von oben”-perspektiv som gör att den hegemoni 

som Said talar om lyser igenom. Tredje Världen och Orienten representeras om och om igen 

som fattigt, hjälplöst och i behov av Västerlandet för att kunna utvecklas.  

 

Det finns dock en annan sida av det hela, nämligen att även om ”civilisation” finns så 

representeras det inte nödvändigtvis positivt.  

 

Måns Möller besöker under ett reportage i Rio de Janeiro, stadens modernaste stadsdel: 

 

”Nu har vi kommit till Barra da Tijuca och det är den 
modernaste stadsdelen i Rio. Men det känns mer som man 
kommit till Miami faktiskt.” 53 

 

Han fortsätter att i en speakertext att säga: 

 

”Den här stadsdelen har inte mycket av det jag förknippar med 
Rio, istället tar jag en titt på den äldsta delen av stan” 54 

                                                 
51 När & Fjärran, avsnitt 1, Säsong 15, 2005 
52 När & Fjärran, avsnitt 2, Säsong 16, 2005 
53 När & Fjärran, avsnitt 5, Säsong 16, 2005 
54 Ibid. 



 32

 

När han kommit dit så låter det så här: 

 

”[…] vi har kommit till Santa Theresa som är den absolut 
vackraste stadsdelen i Rio, fylld av gamla 
kolonialbyggnader”55 

 

Här reduceras Rio de Janeiros moderna delar till ett försök att efterapa Väst. Det lyckas dock 

inte eftersom Västvärlden har en bild av Rio de Janeiro, ungefär som Västvärlden har en bild 

av Orienten, en kunskapsregim om platsen som innefattar samba,  

Playa del Ingles, fest och trekantsbikinis. I stället representeras de äldsta delarna av Rio, 

tillsammans med Playa del Ingles, som det som verkligen förknippas med Rio. 

 

De moderna stadsdelarna som är precis som hemma men i en ”sämre” version. Allting som 

faller utanför ramen om bilden av platsen, allt som är avvikande, är inte intressant. Tredje 

Världens och Orientens försök till ”civilisation”, enligt den standard som Västvärlden satt, 

representeras istället som förlust av identitet och historia. Även om Tredje Världen innefattar 

”civilisation” eller västerländska influenser så duger det inte eftersom det inte är det som Väst 

förknippar med Tredje Världen.  

 

Som Hans Fahlén uttrycker det i ett reportage från Bangkok: 

 

”det här är på inget vis det säkraste sättet att ta sig fram i 
Bangkok men det är Bangkok att åka Tuk-Tuk” 56 

 

Tuk-Tuk är en slags motorcykeltaxi som finns att tillgå i Bangkok, det finns även biltaxi men 

Fahlén väljer istället Tuk-Tuk:en för att det är ”[...]Bangkok att åka Tuk-Tuk” 

 

Hegemonin bibehålls genom att beskrivningarna av Orienten och Tredje Världen reducerar 

dem till det underutvecklade ”andra” som i sina desperata försök att vara ”oss” misslyckas 

eftersom ”de” inte är ”oss”. ”De” blir Västvärldens sämre kopior. En modern stadsdel i Rio 

ses som en sämre version av Miami, något ”vi” redan har som är bättre än ”deras”. Samtidigt 

som de gamla kolonialbyggnaderna, skapade av västerländska förfäder, anses som arkitektur 

och finkultur värd att besöka och bevara.  
                                                 
55 När & Fjärran, avsnitt 5, Säsong 16, 2005 
56 När & Fjärran, avsnitt 7, säsong 16, 2005 
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4.3 Representationen av Tredje världens fattigdom 

 

4.3.1 Textanalys 
 

De länder som vi ser i ”När & Fjärran” när reportagen går till Tredje Världen är ofta fattiga.  

I reportagen finns enligt oss tecken på hur västvärldens turister oftast tacklar skulden av att 

avnjuta rikedom i ett fattigt land. Hellre än att konfrontera problemet med fattigdomen 

beskrivs folket utifrån Grinells idé om nationaltyper.57 I reportagen framgår aldrig att man 

reflekterar över varför det är så billigt att leva i lyx, eller hur det kommer sig att landets 

invånare behandlar turisterna så väl, man tar situationen för given. Befolkningen beskrivs som 

”trevliga” eller ”snälla” men inte serviceminded och detta gör att landets invånare beskrivs 

genom nationaltyper. Att priser på livsmedel och boende är så lågt presenteras som positivt, 

inte som en aspekt på fattigdom;  

 

”nu fattar jag verkligen varför alla åker till Thailand, jag 
menar, människorna är otroligt trevliga, maten är i världsklass 
och allting är superbilligt, vad mer kan man begära?”58 

 

I detta citat ur ett reportage från Thailand uttrycks tydligt det positiva och naturliga i att kunna 

komma från Väst och med en liten summa pengar kunna leva i hög standard. ”Vad mer kan 

man begära?” frågar sig reportern som samtidigt som hon får massage på en strand, detta är 

menar vi ett tecken på att Grinells tanke om den naturliga ordningen att bli uppassad för en 

mindre summa pengar inte ifrågasätts59. I detta fall är det tydligt att reporterns enda uppgift är 

att guida oss tittare till en trevlig upplevelse på turistmålet. Inget objektivt försök att förklarar 

den bidragande orsaken till situationen görs. Koderna i reportaget menar vi, kan sättas i 

samband med hur attityder och föreställningar produceras och reproduceras, texten bidrar till 

stereotypisering av Orienten. Att det finns ett samband mellan publiken som källa och 

mottagare av meddelandet blir tydligt i citatet, då reportern vänder sig till publiken och 

klargör att hon nu förstår västvärldens ”allmänna” inställning till Thailand.  

     

Vi vill understryka att Elsrud i sin undersökning med backpackers också fångat in en faktor 

som väl stämmer överens med resereportage i TV. I citatets början sägs ”nu fattar jag 

                                                 
57 Grinell, s. 138, 1999 
58 När & Fjärran, avsnitt 7, säsong 16, 2005 
59 Grinell, s. 136, 1999 
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verkligen varför alla åker till Thailand” och detta tyder enligt oss på i enlighet med citatet av 

Spurr i Elsruds ”Taking time making travels,”60 att reportern blir en del av den makt som 

manifesterar sig själv. Dessutom stämmer detta citat bra överens med Elsruds uppfattning om 

att resejournalister, ofta utan oppositionella röster, tar till sig den attityd som tidigare 

resenärer, skribenter och läsare skapat. Här uttrycker faktiskt reportern att hon efter ett besök i 

landet förstått vad den regerande attityden menat vara essensen med upplevelsen av Thailand.  

 

Att reportagen speglar landets invånare som en homogen massa förekommer ofta i de 

reportage som producerats i Thailand och Vietnam.        

 

 
”och förvisso kan inte särskilt många engelska, men så länge 
som folk är så himla snälla å trevliga å gulliga som de är så är 
det faktiskt inget problem, och sedan är det ju också ett 
fantastiskt väder”61 

 

Eller: 

 

”jag verkligen gillar Thailand, maträtterna strax under 100 
Bath, strax under 20 kronor, människorna är jättevänliga och 
klimatet är jätteskönt.”62 

 

Vi tar i och med det förgivet att det finns mönster av attityder, känslor och värderingar om 

landet, om inte i Europa och resten av Västvärlden så i alla fall i Sverige. Detta ser vi som ett 

tecken på att Halls teorier om publiken som källa bekräftas. När sedan reportern bekräftar 

dessa attityder i media så analyserar vi det som att koden där den sänds (Sverige) ger näring åt 

dessa värderingar och attityder. Den dynamiska samverkan mellan publiken som källa, breda 

meddelanden och publiken som mottagare av meddelanden anser vi är bekräftat. Här kan det 

tänkas att Halls idé om att det finns ett dolt samband mellan strukturen i publikens tankar, 

strukturen i avkodningen av det utsända materialet samt strukturen i de avsändande 

institutionerna, faktiskt är gällande. I reportage kan detta vara ett sätt att bidra till en 

reproduktion av rådande makt inom media istället för att vara en oppositionell röst i samhället 
   

                                                 
60 Elsrud, s.147, 2004 
61  När & Fjärran, avsnitt 2, säsong 14, 2004 
62  När & Fjärran, avsnitt 7, säsong 16, 2005 
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I motsats till denna representation av fattigdom förekommer det reportage där, reportern 

kommenterar fattigdomen och besöker de fattiga kvarteren. Den delen av resan blir en del i 

reportaget av i landet. Detta citat är hämtat ur ett reportage från Rio de Janeiro. 

 

”Men en stadstur i Rio vore inte komplett utan ett besök i 
någon av de legendariska favelorna. Kåkstäderna där de allra 
fattigaste bor. Favelorna har vuxit upp på kullarna överallt 
kring Rio, här finns inga bygglov eller stads planering, för de 
flesta så är favelorna kända för sin droghandel och 
gängkrig”63 

 

Samtidigt som detta är ett av de mest allvarliga försöken vi hittat att skildra de fattiga i Tredje 

Världen så reduceras det med meningen ”Men en stadstur i Rio vore inte komplett” till en av 

turismens sevärdheter. I likhet med vad Grinell beskriver om hur människor och byar blir en 

del av landskapet att beskåda, blir favelorna en del av resmålet. Citatet visar på hur de sociala 

problemen förminskas i turismens behov att uppleva utan att känna skuld. Reportern tar dock 

beslutet att skildra Favelorna, vilket ofta väljs bort i de andra resereportagen. Men i senare 

delen av reportaget åter går reportern till de tidigare diskuterade ställningstagandet att utifrån 

sin egen västerländska inställning eller attityd, beskriva resmålet.    

 

”Nu börjar jag förstå mig på dom beskrivningarna jag hört om 
Rio, som strändernas, solens å festernas stad”64  

 

När reportern senare vandrar om kring i de moderna delarna Rio de Janeiro uttrycker 

reportern en uppfattning att det inte är detta han förknippar med staden.  

 

”Nu har vi kommit till Barra da Tijuca och det är den 
modernaste stads delen i Rio. Men det känns mer som man 
kommit till Miami faktiskt”65 

 

Vi anser att avsaknaden av objektivitet och oppositionella röst härleder utav programmets 

format. Reseprogram ska väcka reslust, ha förmågan att få folk att ”drömma bort” och visa de 

resmål dit folk vill ta sig. Dessutom måste man begränsa sitt urval. En så kallad Gatekeeper 

för När & Fjärran har gjort ett medvetet val att rensa bort den delen av informationen. Vi är av 

uppfattningen att Fiskes antagande om hur budskapet görs mer redundant och förutsägbart i 

                                                 
63 När & Fjärran, avsnitt 5, säsong 16, 2005 
64 När & Fjärran, avsnitt 5, säsong 16, 2005 
65  Ibid  
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sin framställning har validitet i detta avseende. Eftersom reportrar och redaktörer som 

producerar programmet ”När & Fjärran” är, som Fiske uttrycker det, en del av den institution 

som är förutsättningen för breda meddelanden, kommer också de prioriteringar dessa 

nyckelpersoner gör påverkar utsändningen de producerar. Vi är överens med Fiske om 

antagandet att mottagaren påverkar utsändningen genom dess sökande efter sammanhang med 

konventionella attityder och uppfattningar. Här produceras och reproduceras alltså 

konventioner, attityder och makt.  

 

4.4 Paradiset 

 

4.4.1 Textanalys: Paradiset 
 

Många av de resmål som vi finner i representation i samband med Tredje Världen är av 

Paradiskaraktär. Detta sätt att visa till exempel Thailand, Vietnam, Brasilien och Costa Rica 

är vanligt förekommande i När & Fjärran. Dessa är också platser dit folk från väst åker för att 

sola och bada. Inslagen fokuseras på stränderna och vädret. I dessa inslag får vi kanske minst 

tillgång till lokalbefolkningen eller landets kultur. Återigen i enlighet med Grinell blir landet 

och befolkningen nationaliserade, det vill säga att befolkningen beskrivs som trevliga, snälla 

eller vänliga. I Grinells artikel om undersökning av resebroschyrer tar han upp ett citat av 

Ingmar Carlsson på 70-talet som uttryckt sig om invånarna på Malta  

 

”maltesaren är varmhjärtad, vänlig och generös” 

(Grinell, s. 138, 1999) 

 

Denna typ av kommentarer lever i allra högsta grad kvar mer än 30 år senare, ett tecken 

tycker vi på hur lite resejournalistik har utvecklats sedan dess.  

 

Vad vi sedan upptäcker i vår analys av resereportagen befäster vår idé om att dessa så kallade 

paradis endast är intressanta för oss västlänningar på grund av en anledning.  

 

När & fjärran gjorde en Thailand special ett år efter Tsunami katastrofen.  
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”Kan man semestra på Phuket? Vad händer egentligen när ett 
populärt charterresmål råkar ut för en utav av de värsta 
naturkatastroferna i modern tid? Är det fortfarande ett 
paradis? hur ser stränderna ut? och vad har hänt med de så 
vänliga Thailändarna som vunnit så stor plats i våra svenska 
hjärtan?”66 

 

Det som man frågar sig i inslaget är bara om Paradiset i alla dess olika aspekter finns kvar. 

Det är också genomgående i inslaget med Vigor, de platser som besöks är endast de välkända 

turistmålen. Det fokuseras genomgående på stränder som håller på att rensas upp, hotell och 

turiststråk som på nytt byggs upp. Man väljer att rapportera att myndigheterna har varit 

snabba att bygga upp nöjeskvarteren. På Phi-Phi Island besöker Vigor en grupp västerländska 

volontärer som ideellt arbetar för att städa upp efter katastrofen. Det framgår att man på ön 

måste bygga upp en ny skola och en ny kyrka, men vad som är mest akut är att städa upp på 

stränderna. Totalt ägnar reportaget cirka 2 minuter åt att täcka kaoset på ön och invånarnas 

uppfattning och röster lyser med sin frånvaro. I enlighet med Grinell så tillåts aldrig den 

sociala situationen att lysa igenom.67 Vi märker också att varken ansvaret eller sorgen inte 

ligger särskilt tungt på den västerländska turisten.   

 
”Tsunamin har faktiskt fört med sig en bra sak, om man nu kan 
säga så, och det är att vattnet har blivit väldigt mycket renare 
och klarare.”68 

 

Citatet kan tolkas i enlighet med Grinells idé om att vi på semestern inte vill se världen för 

vad den är, att göra det skulle enligt Grinell stå i vägen för vår chans att njuta och uppleva 

annorlunda ting som inte kräver vårt engagemang. Frånsaknaden av lokalbefolkningens 

sociala situation ger en uppfattning om att Västvärldens turister inte är intresserade av den 

presentationen i samband med sin semester. Fiske menar att en anledning till att denna 

redundans förekommer har sitt ursprung från att det förstärker känslan att vi betraktar 

omvärlden på ett riktigt sätt. Västerlänningar vill inte vara medvetna om katastrofens följder i 

egenskap av turist i landet Thailand, det skulle vara en faktor som hindrar dem att njuta av 

turistmålet. Istället skapas dessa budskap för att stärka social samhörighet, och förminska 

känslan att inte behöva befatta sig med katastrofens aspekter och förstärka känslan att 

betraktelsen av landet är riktig. 

 
                                                 
66  När & Fjärran, avsitt 7, säsong 16, 2005 
67  Grinell, s.140, 1999 
68  När & Fjärran, avsnitt 7, säsong 16, 2005 
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Det som presenteras i inslaget är alltså en bild av Thailand ur ett Västerländskt perspektiv, 

intervjuer och rapporteringar följer turister på stranden eller västerländska volontärer. Ändå 

drar man i slutet av inslaget slutsatsen att:       

 

”även om det har varit fruktansvärt att se flodvågens 
förödande effekt så är det med sån här härligt varm känsla i 
kroppen som jag lämnar Thailand. Inte bara på grund av 
vädret och den goda maten utan framförallt för de positivt 
tänkande människorna som så innerligt hoppas att vi falanger 
ska komma tillbaks. Och för mig är Thailand fortfarande det 
paradis det alltid varit.”69 

 

Reportern väljer att bortse från oppositionella röster, men gör ändå antagandet att 

lokalbefolkningen hoppas att de Västerländska ”falangerna” skall återvända till Thailand.  

Just ordet paradis används också flitigt i inslaget och detta ger en tydlig bild av vad 

Västvärlden generella uppfattning om Asien och Thailand. Av de tre reportage som ingick i 

specialavsnittet om Thailand var det bara det första som bitvis tog upp Tsunamikatastrofen 

och då behandlar inslaget i stort sätt bara hur händelsen påverkat turistmålen. Detta visar i 

förlängningen vad för information Västvärlden är intresserade av att få och vilken som 

systematiskt sorteras bort. 

 

 
4.4.2 Bildanalys: Paradiset70 

 

När vi analyserar bilderna från platser som är signifikanta som ”sol och bad” resmål finns det 

i 100 % av de avsnitt vi tittat på en bild som kan förknippas med paradiset. Dessa bilder står 

för sig själva ofta tillsammans med en musiksnutt och ska representera essensen av platsen 

som inslaget handlar om. 

 

Denotativt ser vi i bilderna 1.1 till 1.7  alltid en strandkant med vatten, men det finns mer 

saker gemensamt. På de platser där det växer palmer finns dessa ofta med i bilden, bilderna är 

filmade med inga eller endast ett fåtal människor i bild. Från Dubai i bild 1.1 ser man 

denotativt någon slags palmblad i förgrunden, i oskärpan i bakgrunden kan en solstol med ett 

paraply utskiljas, och nedanför den en blå vatten linje, med någon slags byggnad på pelare i 

                                                 
69  När & Fjärran, avsnitt 7, säsong 16, 2005 
70 Se Bilaga 1 
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vattnet. I nästa bild (1.2) från Thailand ser man utifrån havet en strand linje, med hyddor eller 

bungalows på och bakom dem en ganska tätbevuxen palm skog. I bilden (1.3) från Egypten 

finner vi en solnedgång mot ett hav, vattnet ligger lugnt och stilla in mot strandkanten. I bild 

1.4 ser vi reportern gående i vatten brynet på en sandstrand till ett blått hav och i bakgrunden 

en mycket avlägsen horisont. I bild 1.5 ligger i förgrunden reportern i en hängmatta över en 

sandstrand, i bakgrunden skymtar solparaplyn och längre ned i bilden en vatten linje. I den 

avlägsna bakgrunden kan man skymta en bevuxen ö. I bild 1.6 från Rio de Janeiro ser vi 

återigen i förgrunden en strand där reportern springer ned mot vågorna i vattnet. Utanför i 

havet ligger öar, på stranden och i vattnet finns det ett fåtal människor. Sista bilden (1.7) är 

ifrån Thailand och visar en vidsträckt och helt folktom strand i horisonten ligger det en 

bevuxen höjd, vattnet slår upp på den plana stranden. 

 

Konnotativt i dessa bilder finns det alltid något element som vi kopplar ihop med njutning, det 

kan antingen vara sol, bad, eller njutningsfulla och stilla stränder. Detta blir symboler, i Fiskes 

mening, för vad vi ser som sommar och njutning. I de bilder där palmer är med (1.1 -1.2) 

signalerar dess närvaro ett exotiskt och avlägset paradis, detta på grund av att dessa biologiska 

inslag saknas i den nordiska faunan. De vidsträckta stränderna visar också på en tidlöshet som 

kan sammankopplas med njutning och en miljö utan stress. I bilden med en reporter i 

hängmattan signaleras också själva hängmattan en symbol för avkoppling. Alla dessa bilder 

har alltså symboler för vad vi i Västvärlden kopplar samman med semester, de lockar oss med 

sin närvaro i reportaget, att komma ifrån stressen och det kalla klimatet i norden till detta 

exotiska paradis.  

 

Ett problem som detta ger är att dessa bilder reducerar dessa turistmål i Tredje Världen till 

”öar” av paradis. En uppfattning eller attityd om hur det är att vara här skapas. Avsaknaden av 

människor i dessa paradisbilder ger oss också intrycket att det sociala sammanhanget inte är 

av betydelse. Det finns inget intresse från Västvärldens sida att porträttera landets invånare i 

sammanhanget. Avsaknaden av tidens tecken, teknologisk och industriell utveckling ger 

intrycket att dessa platser frusit i tid och rum, det uppvisas som statiskt och oföränderlighet. 

Dessa platser konstrueras för mottagaren som ett oföränderligt paradis. Tillsammans med 

inslaget av exotism i bilderna anser vi att dessa faktorer distanserar ”oss” från ”dem”. 
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4.5 Den primitiva upplevelsen 
 

4.5.1 Textanalys: Den primitiva upplevelsen 
 

I mellan åt möter vi i inslagen från Tredje Världen ursprungsbefolkningen eller naturfolk. Den 

främsta kontakten med dessa människor sker i reportage som behandlar vildmark eller djur 

och natur. Det sätt Massajer i Kenya presenteras på är som underliga och annorlunda män 

vilka lever ett med naturen. Här är de guider som dels är kunniga och hjälper reportern i sin 

resa med att uppleva savannen, men de blir också en del av upplevelsen.   

 

”min förhoppning är förstås att lära känna både djuren och 
människorna här”71 

 

Det blir det primitiva som lockar, att som Elsrud beskriver det komma bort från verkligheten 

eller nuet. Reportaget ger oss en inblick i hur det är att möta det ociviliserade och främmande. 

Man väljer att berätta hur Massajerna, för att visa sin identitet, skär ut en tand vid 5 års ålder. 

Upplevelsen som skapas i inslaget blir att komma till en plats där tiden frusit och lära känna 

dessa enkla, mystiska och barbariska människor som på savannen lever med farliga villkor, 

men utan tidspress eller materiella behov. Detta medför att djuren på savannen till slut inte 

blir det största äventyret. Förhoppningen reportern har är att lära känna både djuren och 

människorna, detta tyder på att platsen för henne är väldigt främmande och att kunskapen om 

människorna är liten. Vi anser att ett sådant utryck sällan eller aldrig används när reportagen 

sker inom till exempel Europa, men avståndet och avsaktandet av västerländska influenser i 

Masai Mara bidrar till att det blir mer legitimt att uttala sig om dessa individer och naturen på 

ett sätt som man annars skulle se som konstigt.        

 

”men den största upplevelsen för mig har ändå varit att få lära 
Massajerna, ett underbart folkslag, lika spännande å bra på att 
härma djur som de är på å gå”72 

  

De barbariska traditionerna tillsammans med att Massajerna sjunger vid läger elden, skapar en 

väldigt exotisk och primitiv bild av Masai Mara, det visar vad Elsrud menar med det primitiva 

som lockande. Avsaknaden av Västvärldens influenser i inslaget stärker uppfattningen att 

desto mer avskiljt i tid och rum från Västvärlden en upplevelse är desto mer primitivare 
                                                 
71  När & Fjärran, avsnitt 11, säsong 14, 2004 
72  Ibid 
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upplevs, i enlighet med Elsruds teori. När media speglar människorna på detta sätt som att de 

är ”spännande” finns en stor risk att västvärlden befäster idén att infödingen är en vilde som 

står utanför civilisationen. Denna attityd kan sedan reproducera andra attityder till exempel 

Afrika som ett underutvecklat land eller afrikaner som primitiva och bakåtsträvande 

människor. Grinells tanke om hur man ser på infödingen som till exempel en ”ädel vilde”73 

som projiceras efter Västvärlden fantasier tycks stämma in i den uppfattning som förmedlas i 

reportaget. Västvärlden vill gärna se dessa Infödingar som exotiska och som ”de Andra” och 

projiceringen kan inte bli kritiserad av några oppositionella röster på grund av att de som 

projiceras är för fjärran för att kunna värja sig. 

 
4.5.2 Bildanalys: Den primitiva upplevelsen74 
 

Bild 3.1 – Bild 3.5  

Ett kollage av bilder ljudsatt med afrikansk musik, detta blir den inledande presentationen av 

Kenya och nationalparken Masai Mara. Bilderna kommer i ordningen lejon, Massaj, savann, 

Massajer, elefant.  

 

Denotativt ser vi bilder på Massajer, en närbild där Massajens blick tittar bortom kameran och 

han håller i ett spjut i ena handen. Spjutet ligger i bildens förgrund. Det visas även en bild när 

tre Massajer vandrar, de går på ett led samtidigt som kameran följer dem bakom ryggen, alla 

tre har spjut. En flygbild över savannen och två bilder på djur det ena ett lejon som ligger ned 

i gräset och det andra en elefant som strövar över savannen.  

 

Konnotativt: Inledningen skapar en atmosfär om en vild och främmande plats som ger 

associationer om ett avlägset folktomt land där djur och människor lever tätt inpå varandra, 

långt ifrån närmsta ”civilisation”. Massajens blickande ut över savannen ger ett intryck av att 

han är ett hemlighetsfullt objekt, de tittar aldrig in i kameran så man ser deras ögon vilket vi 

tolkar som att vi är de som betraktar, och de är de som blir betraktade. Blandningen av djur 

och Massajer ger oss intrycket att detta är vad som är signifikant för platsen. Djuren är 

harmlösa i bilderna och dramatiken skapas runt Massajerna som naturfolk. Deras enkla 

kläder, smycken och redskap är i fokus. Det framgår tydligt i bilderna att dessa människor inte 

är som ”oss”. Flygbilden över savannen visar ett oändligt landskap, vilket ger oss bilden av ett 
                                                 
73  Grinell, s. 136,  1999 
74 Se Bilaga 3 
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avskiljt och isolerat folk. Vi måste åka flygplan till en avlägsen, otillgänglig plats för att 

kunna möta dem, vi måste lämna civilisationen för att hitta dem. 

 

Bild 3.6 

Denotativt ser vi en mörkhyad man grina mot kameran. Han saknar en tand i underkäken, 

himlen är grå. I höger nederkant av bilden syns två mörkhyade män till, man ser inte deras 

ansikten. Mannen i förgrunden bär en halsprydnad. 

 

Konnotativt i bilden så ser vi en stolt Massaj som visar upp sin glugg i underkäken. Gluggen 

symboliserar något viktigt för honom, viktigt för honom som Massaj. Hans stolthet förstärks 

av bildkompositionen som visar honom tydligt i förgrund och svagt underifrån vilket honom 

en upphöjd position. Denna bild ger oss ett intryck av att reportaget vill förmedla ”det 

annorlunda” att stolt visar upp en saknad tand. Denna tand är en symbol för honom om något 

som vi inte genom bilden kan utläsa men det ger oss likaväl en känsla av att han är stolt över 

något, för oss, främmande. 

 

Bild 3.7 

Denotativt ser vi en man och en kvinna i bilden, kvinnan som är vit står i förgrunden och 

betraktar den svarta mannen. Mannen håller i ett spjut som han höjt i till en ”kast position” 

och hans ansikte är skuggat av ett skynke han har på huvudet. Kvinnan är högt belägen 

jämfört med mannen, de befinner sig ute i naturen på en obebyggd slätt. 

 

Konnotativt ser vi hur den vita kvinnan betraktar den svarta mannen som håller på att visa hur 

man anfaller med ett spjut. Detta ger oss associationen att mannen visar hur han jagar eller 

krigar, det ser primitivt ut. Man ser inte kvinnans ansiktsuttryck men man kan ana att hon är 

intresserad av att försöka förstå vad han visar, att försöka förstå ”deras” sätt. 

Hon är tydligt den dominerande i bilden och kameravinkeln är sådan att den filmar nästan 

över hennes axel vilket skapar ett hierarkiskt förhållande i bilden. Vi som tittare står 

tillsammans med henne och betraktar en för oss främmande företeelse i en avlägsen kultur. 
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5 Tolkning och diskussion 
 

Syftet med vår uppsatts var att undersöka vilken bild av Tredje Världen som tv-programmet 

När & Fjärran producerar i sina reportage, vilka maktförhållanden och attityder som 

reproduceras i dessa program. Vi undersökte detta genom att göra en diskursanalys på inslag 

i När & Fjärran mellan 2004-2006. 

 

Våra tankar gick i början av arbetet huruvida vi skulle hitta några tecken på normer som 

reproduceras i och med reportagen. Vår uppfattning om resereportage i TV var att de hade en 

ny och ungdomlig vinkel i sitt sätt att visa andra kulturer. Reportagen görs av unga 

människor, resmålen, bilderna och språket ger ett intryck av nyskapande TV. Reportagen 

innerhåller äventyr, sol, bad och exotiska platser, ett format som lockar många och inte minst 

träffar en för TV-bolagen attraktiv yngre målgrupp. Den positiva anda som vilar över 

reportagen i När & Fjärran gör att det känns som att inslagen i dem ger en positiv bild av 

Tredje Världen, i jämförelse med nyhetsrapporteringen av likartade platser som oftast endast 

förmedlar problem och konflikter. Denna syn delas av Mirja Eriksson i hennes uppsats om 

resetidningars behandlande av ”Det fattiga, exotiska och ’autentiska’ Andra”.  

 

Programformen kändes även mer lättillgänglig för gemene man än den dokumentära TV-

formen, som ofta har ett ganska tungt budskap som är svårare att ta till sig och attraherar färre 

tittare trots att dessa ofta ger en mer mångnyanserad bild av sitt ämne. Vi hade därför en 

ganska odelat positiv bild av När & Fjärran vid uppsatsens start punkt, en bild som vi nu i 

efterhand har varit tvungna att revidera. Vi vill mena att denna typ av journalistik kan leda till 

ökade fördomar, främst på grund av att attityder och uppfattningar på ett obemärkt sätt 

förmedlas genom reportagen. 

  

Slutsatsen vi kan dra angående den första frågan i vår frågeställning, det vill säga hur 

presentationen av människor, kulturer och sociala system i När & Fjärrans resereportage av 

tredjevärlden konstruerar ett ”vi” och ett ”dem”, är att Tredje Världen till stor del i 

resereportagen representeras etnocentriskt. Det vill säga att vi studerar och representerar dem 

utifrån oss själva och vår egen kultur. Vi jämför ”dem” med ”oss” vilket direkt konstruerar ett 

motsatsförhållande där ”vi” blir normen/mallen mot vilken ”de” jämförs. Detta 

motsatsförhållande representeras dock i olika skepnader vad vi kunnat se. 
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En av dessa skepnader är den Orientaliska skepnaden som vi kommit att bekanta oss mycket 

väl med under arbetets gång. Uttrycket myntades av litteraturforskaren den postkoloniala 

teoretikern Edward W. Said i slutet av 70-talet genom sin bok ”Orientalism”. Orientalism var 

ett uttryck som för oss var totalt okänt innan vi började med uppsatsen, men som nu är ett 

begrepp som vi väl känner till och som vi grundat många av våra resultat på. Vad Orientalism 

innebär i praktiken är att vi i Västvärlden (Europa och USA) under en lång period utvecklat 

en diskurs eller, som Foucault benämner det, en kunskapsregim om Orienten och dess 

befolkning som ett irrationellt, bakåtsträvande, mystiskt och exotiskt område. Ett område där 

tiden tycks ha stannat, åtminstone gällande den rapportering som sker därifrån. Said menar i 

boken att Orienten konstruerades av Väst för att stärka dess egen självbild, Orienten blev 

genom detta dess mystiska motbild och motidé. Med konstruerades så menar Said att vi i Väst 

började studera Orienten utifrån våra egna normer och vår egen kultur och på så sätt skapades 

bilden av vad Orienten är. Genom att denna idé, denna diskurs, återupprepades under så lång 

tid och på så många plan – så väl akademiskt som litterärt – så etablerades diskursen sig mer 

och mer. Orientalism blev ett förhållningssätt till hur man pratade och tänkte, eller egentligen 

hur man kunde prata och tänka om Orienten.  

 

Detta förhållningssätt har vi genom våra studier av När & Fjärran upptäckt lever kvar än idag.  

De sociala systemen inom orientalismen kan synas inom ramen för priser av varor, eller 

traditionen att pruta och förhandla. I presentationen av levnadsstandard eller standard i 

infrastrukturen beskrivs de sociala systemen också som en upplevelse. Det går alltså att spåra 

tydliga tecken på Orientalism eftersom länderna i Tredje Världens Asien och mellanöstern 

representeras mystiskt och exotiskt som de alltid har gjorts. Genom bilder av kamelturer i 

öknen, mystiska moskéer, vattenpipor och kryddofter kan man lätt associera till berättelser i 

sagor eller filmäventyr. Det finns en vilja att behålla dessa reproduktioner av kulturer då 

producenterna vill göra resmålen attraktiva för människor i västvärlden. Vi tycker oss se att 

producenterna är av uppfattningen att turisten inte är intresserade att bege sig till ett land som 

speglar samma verklighet denne befinner sig i ”hemma”. I Asien och mellanöstern är det 

”annorlunda” och ”Orientaliska” ett attraktivt attribut, som man vill framhäva. Det sätt som 

reportrarna beskriver platser och upplevelser när de besöker olika resmål är uppenbara bevis 

på att en Orientalistisk diskurs finns även idag, ett undermedvetet förhållningssätt till 

människor i Asien och Mellanöstern som vi inte hade reagerat på om vi inte hade studerat 

Saids bok. Bilderna, musiken och de speakertexter som medverkar i inslagen anser vi bära 
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tydliga spår av Orientalism, konstruerat för att framställa ”oss” som rationella och ”de” som 

irrationella och mystiska, Väst som utveckling och civilisation medan Orienten står för 

bakåtsträvande och underutveckling. 

 

Underutveckling är huvudspåret när reportrarna besöker länder i Tredje Världen som ligger 

utanför Orienten. Ett exempel är avsnittet från Nicaragua där reportern Vigor Sörman 

anmärker på de dåliga vägarna: 

 

”Nicaragua är det mest oexploaterade landet i 
Centralamerika, det märker man bland annat på att vägarna 
är dåliga och att det finns lite att läsa om landet” 75 

 

Vi nämnde tidigare begreppet etnocentrering, som ett av de mönster vi sett inom 

resereportagen, att vi i Väst bedömer Orienten och Tredje Världen utifrån oss själva och vår 

kultur. Här är bra ett exempel på detta, att reportern bedömer vägarnas skick med vad som 

finns ”hemma”. Vi i Väst bedömer gärna kvalitet på detta sätt, genom materiell status, vilken 

slags infrastruktur som finns och så vidare. Men hur mäter man egentligen kvalitet?   

 

Det vi inte vet är ju hur medvetna reportrarna är om det faktum att det sättet de representerar 

kulturen och människorna bidrar till en slags subtil rasism. Mest troligt så är de totalt 

omedvetna, precis som vi var innan den här uppsatsen då vi tyckte att När & Fjärran borde 

kunna ge en mer positiv bild av Tredje Världen. En diskurs är ju för oss något självklart och 

elementärt, därför är det svårt att se den när man befinner sig inom den. Vi skulle till exempel 

inte kunna plötsligt säga att jorden är platt eftersom det är så basalt och indoktrinerat i oss att 

den är rund. Svårigheten med detta ligger i att förändra en diskurs som varit tyst närvarande i 

sin frånvaro i flera hundra år utan att någon förrän på senare år uppmärksammat den, och trots 

detta är den väldigt manifest om man vet vad man söker efter. Därför tror vi att det är otroligt 

svårt att ge en rättvis bild av Tredje Världen och Orienten genom text-, nyhets- eller 

resereportage. Eftersom När & Fjärran måste koda sitt budskap så att publiken lätt kan avkoda 

de så måste de genom bild, text och musik visa det som är signifikant för platsen de besöker. 

Eftersom Orienten är förknippat med mystiska tempel, andar med mera så används dessa 

bilder om och om igen för att göra just detta. För att kunna häva den så krävs det att hela 

Västvärldens publik får en helt ny uppsättning avkodningsverktyg samtidigt som TV-bolagen 

                                                 
75 När & Fjärran, avsnitt 9, säsong 14, 2004 
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anammar helt nya kodningsverktyg. Men hur gör man ett resereportage som inte försöker 

lyfta fram det som är speciellt för platsen utan att stereotypisera eller koda det i termer så att 

publiken direkt uppfattar det mesta av budskapet? Just detta visar att Fiske i sin teori om hur 

mottagaren likväl kan bli en källa till själva budskapet som sänds stämmer in i vissa fall av 

inslagen från När & Fjärran. Det framgår tydligt när vi analyserade reportagen att 

resejournalisterna tar med sig uppfattningar och attityder från hemlandet och i inslagen 

reproducerar dessa uppfattningar. Även om viljan finns hos reportern i inslaget att göra ett 

brett objektivt reportage så stoppas sådana influenser av gatekeepers och andra redundanta 

krafter eller behovet av breda koder. Efter vår analys är vi benägna att hålla med Torun Elsrud 

när hon beskriver resejournalistiken som en rapporteringsform vilken är mindre benägen att 

ge en nyanserad bild av platserna de besöker, än turisterna själva. Ett exempel på detta är hur 

reportern Josephine Bornebusch uttrycker sig i ett reportage från Thailand: 

 

”nu fattar jag verkligen varför alla åker till Thailand, jag 
menar, människorna är otroligt trevliga, maten är i världsklass 
och allting är superbilligt, vad mer kan man begära?” 76     

 

Resereportage i TV är i sig ett format som är till för att sälja världen, det ger oss bara 

reportage som kan intressera oss som turister, det vill säga genom att visa oss attraktiva 

resmål i avseende på shopping, avkoppling, sol, bad och så vidare. Det vi har kunnat se i de 

avsnitt som behandlar just sol och bad så ligger fokuseringen till exempel på att det är billigt, 

att människorna ska vara trevliga och att stränderna är inbjudande och idylliska. 

Resereportagets syfte är inte, vad vi kan se, att förmedla en annorlunda bild av andra kulturer 

eller resmål utan att snarare kanske att förstärka den bild vi har av resmålet som ett paradis. 

Det representerar inte ”verkligheten” utan information i turismsyfte. 

 

Vad som är genomgående i reportagen är att platsen som besöks presenteras positivt.  

De problem eller negativa aspekter som kan finnas på platsen tas sällan eller aldrig upp.  

Tas de upp så reduceras de i så fall till något attraktivt för turisten. Människorna i kulturen 

dras även ofta över en och samma kant, de ses som en homogen massa, vad Klas Grinell 

kallar nationalisering, som finns till för att tjäna turisten. Den lokala befolkningen benämns i 

termerna av till exempel gästvänlighet och serviceinriktning. Kontentan av detta är att 

resereportagen framställer resmålet på ett attraktivt sätt för att skapa reslust. Bilden av 

                                                 
76 När & Fjärran, avsnitt 7, säsong 16, 2005  
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människorna på platsen är vital i denna attraktiva bild, därför representeras de på detta sätt. 

Hur kulturen och människorna egentligen är lämnas utanför om de inte tjänar detta högre 

syfte. Bilden vi får blir alltså en skev bild av landet där kulturen i sig, bara är intressant om 

den är en exotisk upplevelse eller aktivitet. Den sociala situationen representeras sällan eller 

aldrig, den blir inte av intresse då turisten vare sig kan finna spänning, avkoppling eller någon 

slags upplevelse i den.  

 

Om man antar att Elsruds premiss stämmer, att vi åker bort för att finna komponenter som inte 

finns i den ”verklighet” vi har hemma, så fastslås redan här att de som vi åker till blir ”de 

Andra”. Så som vi funnit det i reportaget om Massajerna där de minst sagt blir en del av 

upplevelsen i resan och måste därför skiljas från ”oss”.    

 

Vi anser att lokalbefolkningen på de resmål vi möter skildras, i likhet med Orientalismen, som 

Västvärlden vill och tror att ”de” är. Det blir bara intressant att skildra dem om de är 

annorlunda eller om de bekräftar våra förutfattade meningar om dem. Citatet av Grinell 

stämmer väl överens med den bild vi fått under studien: 

 

”de väcker bara uppmärksamhet när de syns, när de är 
annorlunda eller när de kan fås att passa in i våra 
föreställningar om hur de ska vara”  
(Grinell, s.135, 1999) 

 

Vidare kan sägas att Västvärlden alltså projicerar sina uppfattningar eller attityder om dessa 

människor i reportagen de skapar. Eftersom dessa reportage också alltid saknar oppositionella 

röster kommer denna projicering inte heller under kritik.   

 

5.1 Positiva aspekter av reserapportering i TV 

 

Det finns faktiskt enligt oss också en hel del att säga om de positiva effekter ett reseprogram 

av detta slag kan bära med sig, det främsta är att det väcker reslust för människor, som sedan 

kan ta sig ut i Tredje Världen och bilda sig egen uppfattning om de människor, sociala system 

och kulturer de möter. Dessa kan i sin tur bidra till att ändra uppfattningar och attityder i 

Västvärlden om dessa platser. En äventyrslusta och vilja att bekanta sig med dessa kulturer 

måste ändå ses som positivt även om vi hoppas att besöken av Västerländska turister ska bidra 
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med en förändring av attityden i Väst och inte en förändra av Tredje Världens kulturer. Något 

annat som vi vill fokusera på är att den enbart positiva inställningen i resereportagen ger en 

annorlunda nyans till den vanliga nyhetsrapporteringen där presentationen som förekommer 

oftast är negativ och konfliktinriktad som vi tidigare nämnt. Dessa kan tillsammans i sin tur 

bidra till ett mer öppet medvetande om dessa kulturer, och den alltför ofta negativa bild som 

begreppet Tredje Världen eller U-land för med sig kan förändras. 

 

5.2 Slutsatser 

 

Vi anser att resereportagen i hög grad är delaktiga i att reproducera stereotypa bilder och ett 

motsatsförhållande där ”vi” ställs mot ”dem”. Jämförelsen mellan Väst och Tredje Världen är 

närvarande i alla de reportage vi tittat på. Vi kan finna stöd för våra resultat, dels i den uppsats 

av Mirja Eriksson som vi tog upp i avsnitt 3.4 som precis som oss funnit att Tredje Världen 

representeras som mystisk och annorlunda, och dels i Torun Elsruds bok ”Taking time and 

making journeys” som hävdar precis som vi att resejournalistik hög grad bidrar till att befästa 

dessa attityder och uppfattningar.  

 

Även om vi nu tycker oss förstå den problematik som dessa representationer bidrar till så 

inser vi även att problemen mest troligt kommer att kvarstå länge till. Vi kan inte säga att vi 

helt och hållet kunnat ställa oss utanför vår egen diskurs när vi gjort våra analyser men vi har 

strävat efter att hela tiden tänka efter var vi står och vad vi drar för slutsatser. Vårt nät har 

kanske blivit lite mer finmaskigt men trots det så släpper vi troligtvis igenom väldigt stor del 

av dessa koder fortfarande.  

Det är lätt att studera något om man vet att man ska studera det. Frågan är om vi kommer 

reagera när vi ser en nyhetssändning nästa gång? 

Vi tror att dessa koder har meddelats oss sedan kolonialismen, inte bara i media utan också 

litterärt, akademiskt och via individuella upplevelser. För oss inom Västvärlden så är detta 

inget uppslag till debatt eftersom diskursen i sig är självklar, och eftersom uppfattningen 

gynnar Västvärlden så finns det inget motiv att ifrågasätta den. Om inte diskursen förändras så 

att koderna för detta förhållningssätt byts ut eller påtalas så att den omedvetna uppfattningen 

om Tredje Världen blir uppenbar, ser vi inte att det finns någon möjlighet till förändring i 

representationen av Tredje Världen.  
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5.3 Fortsatt forskning 

  

Det första vi tänkte skulle vara intressant att göra är att undersöka hur vida mottagaren av 

dessa koder som sänds ut via resereportage i TV kan förutse vilket budskap som skickas. Det 

hade därför varit intressant att göra en kvantitativ studie med en bred urvalsgrupp där 

personerna fick svara på frågor om vad de tror kommer att visas i reportage från exempelvis 

Skottland, Italien eller frankrike respektive Thailand, Vietnam eller Brasilien. Detta skulle 

påvisa om meddelandet är så redundant att publiken innan det sänds vet vad de kommer att få 

se. Här skulle man också kunna jämföra Fiskes idé om publiken som källa till meddelandet, 

breda medelanden och publiken som mottagare av meddelandet. Detta skulle kunna göras 

tillsammans med en noggrannare undersökning förhållandet mellan avsändare och avkodare. I 

samband med denna analys skulle man kunna genomföra en kvalitativ intervju med 

upphovsmakarna/producenterna för dessa TV-program och undersöka hur redundansen 

påverkar urvalet av resmål, reporter, och val av information som sänds.   

 

Om möjligheten fanns skulle en responsanalys av lokalbefolkningen på plats i Tredje Världen 

vara av intresse för att få den där oppositionella rösten som vi eftersöker. En sådan 

undersökning skulle givetvis vara kostsam, men enligt oss det enda säkra sättet att kunna få en 

objektiv reaktion på hur stor validitet representationerna innehåller. Här skulle man också på 

plats kunna undersöka vad exempelvis Massajernas vardag verkligen bestod av, eller om 

Thailändaren ser sig själv som trevlig och generös eller ”service minded”.     

 

När det gäller vidare forskning inom formen av en kvalitativ analys skulle vi själva vilja ha 

svaret på hur public service ställer sig mot det kommersiella TV-bolaget TV4, är det så att 

rapporteringen mot vårt antagande är annorlunda på SVT? Har de en striktare kontroll på 

vilka normer de producerar och sänder ut? I så fall hur genomförs denna med tanke på att 

även SVT lejer ut sina uppdrag på produktionsbolag. Finns det någonstans ett avtal hur och 

vad som ska förmedlas? Att undersöka hur SVT:s förmedling och presentation av dessa 

platser sker skulle vara intressant då de enligt lagstadga ska vara just en public service 

producerande kanal, och i så fall vad innebär detta? Är informationen som kommer oss 

tillhanda av intresse för oss i egenskaper av potentiella turister, eller ligger public service idén 

i att förmedla en ”objektiv sanning” med plats för oppositionella röster?
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BILD 1.5 – VIETNAM, NHA TRANG 
 

 
 

BILD 1.6 – BRASILIEN, RIO DE JANEIRO 
 



 
 

BILD 1.7 – THAILAND, PHUKET 
 



Bilaga 2 – Mystik och Exotism 
 

 
 

BILD 2.1 – FÖRENADE ARABEMIRATEN, DUBAI 
 

 
 

BILD 2.2 – FÖRENADE ARABEMIRATEN, DUBAI 
 



 

 
 

BILD 2.3 – FÖRENADE ARABEMIRATEN, DUBAI 
 

 
 

BILD 2.4 – MAROCKO, CASABLANCA 
 



 
 

BILD 2.5 – MAROCKO, CASABLANCA  
 

 
 

BILD 2.6 – MAROCKO, CASABLANCA 
 



Bilaga 3 – Infödingen 
 

 
Bild 3.1 

 

 
Bild 3.2 

 

 
Bild 3.3 

 

 
Bild 3.4 

 

 
Bild 3.5 

 

 



 
 

Bild 3.6 
 

 
 

Bild 3.7 
 

 




