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Abstract

Klas Grinell: To sell the world: Images of the Other in Swedish tourism abroad.
[Att sälja världen: Omvärldsbilder i svensk utlandsturism] Ph. D. Dissertation in
Swedish. Department of History of Ideas and Theory of Science, Göteborg
University, . ISBN ---.

The purpose of this study is to analyse how the Swedish tourism industry
has marketed the world outside Sweden. What images of the people who populate
tourist destinations has the tourism industry used to lure customers abroad?
Answers to this question are drawn from a body data comprised of prospecti
and brochures put out by Swedish tourism agencies in the period between 
and . 

Tourism is defined as an industry whose purpose is to market the world. An
industry that conforms to this definition did not exist in Sweden prior to the
period between the wars. On of the central themes of this enquiry is that the
world constitutes a coherent entity. Edward Said’s insistence on the worldliness
of all texts is the driving force behind this enquiry. To uncover those frames of
reference (a phrase developed in relation to Said’s structures of attitude and
reference) regarding the world outside Sweden that are implicit in the idea of
Swedish modernity, I make use of a contrapuntal reading that highlights connec-
tions that the texts only hint at. The most important phenomena that are
analysed are the use of stereotypes and the denial of coevalness. The denial of
coevalness is linked to the idea of Progress, which is tied to Hegel’s philosophy
of history.

The thesis provides a comprehensive historical overview of Swedish tourism
abroad, but its primary goal is to ascertain how tourism and the Swedish
self-image it caters is related to the modern/colonial era’s ideologies and power
structures. The Swedish self-image is juxtaposed to the Swedish attitude towards
foreigners and it is made clear how Swedish modernity has been created through
comparisons with people who are not regarded as modern: primitive Africans,
exotic Orientals, mañana Spaniards, peasants in colourful folk-costumes and so
on. Thereby it becomes clear that these portrayals of blissful vacation spots are
neither objective nor harmless. On the contrary, they are pivotal to the con-
struction of the modern Swedish self-image as well as the confinement of other
people to marginal roles. 

The dissertation ends with an in-depth discussion on the denial of coevalness,
and the connections between the denial of coevalness and the metaphysics of
presence discussed by Jacques Derrida is explored. Thus the analysis of tourism
advertising is linked to the contemporary critiques of modernity.

Keywords: modernity/coloniality, Sweden, frames of reference, denial of coevalness,
Swedish tourism industry, stereotypes, idea of Progress, the tourist gaze, marketing,
worldliness, Edward Said, Walter Mignolo.
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Del I: Horisonter

Inledning: Utlandsturism

Under hela den moderna historien, ända fram till -talet, gick huvudparten
av migrationerna mellan Europa och dess kolonier från centrum till periferi.
Under senare tid har de forna kolonierna – efter ihärdig och långvarig fri-
hetskamp – blivit egna stater och migrationsströmmarna har bytt riktning. De
forna koloniernas invånare söker sig nu till västerlandet, ofta som ovälkomna
flyktingar. Detta gäller i alla fall för de mer permanenta omflyttningarna.1

Delar av utlandsturismen kan däremot betraktas som en fortsättning i det koloniala
migrationsmönstrets spår. Innebär det bara en fortsättning längs kolonialismens
resvägar? Eller är det även ett upprätthållande av då etablerade maktrelationer? 

Det är enligt min mening först mot mitten av artonhundratalet, när nöjes- och
rekreationsresandet fick en organiserad form, som man kan tala om turism.
Detta skedde först i England. Även om det går att säga att det under alla tider före-
kommit enskilda människor som turistat, uppstod turismen först i och med
industrialismens organisering av fritid och kommunikationer. Turism betecknar
därför alltid en kommersiell verksamhet och omges av vad som kallats en ”turis-
mens teknologi”; av handböcker, reseagenturer, hotell, vägvisare med mera.2

Utlandsturism innebär att sälja världen till människor från de industrialiserade
länderna. Med en sådan definition blir det också följdriktigt att benämningen
turism första gången finns belagd på svenska , då Sverige började bli ett
industrialiserat land.3 Även utanför Sverige var det först under -talets första
årtionde som man började uppmärksamma turismen och dess national-
ekonomiska intresse. I Österrike öppnade ministeriet för offentliga arbeten en

1 Om internationella migrationer i Dirk Hoerder, Cultures in contact: world migrations in the second mill-
lennium, Comparative and international working-class history, Durham, Duke University Press, 2002, för för-
ändringarna från 1960-talet och framåt, s. 508ff. och s. 564ff. En åskådlig karta över världsmigrationerna
under efterkrigstiden återfinns i David Held et al., Global transformations: politics, economics and culture,
Stanford, Stanford University Press, 1999, s. 298.

2 Gunnar Broberg och Karin Johannisson, »Styr som örnen din färd till fjällen: Några linjer i den tidiga
turismens idéhistoria«, i Svenska Turistföreningen 100 år: Årstidskrift 1986, red. Halvar Sehlin, Uppsala, STF,
1985, s. 71. Thomas Cook brukar ofta framhållas som ”turismens fader”. Så även av Broberg och Johannisson.

3 Nationalencyklopedins ordbok, Höganäs, Bra böcker, 2000. Uppslagsord »turism«. I och för sig talade Carl
Jonas Love Almqvist redan 1840 i Aftonbladet om sin Parisresa som ”ett stycke tourism”, men han avser att samman-
fatta sina egna erfarenheter som tourist och ordet har för honom ingen kollektiv innebörd. Carl Jonas Love
Almqvist, Hvad är en tourist?: brev och korrespondenser från en utrikes resa, red. Kurt Aspelin, Göteborg,
Akademiförlaget/Gumpert, 1961, s. 64.



särskild sektion för ”främlingstrafik” , och det franska nationella turism-
kontoret startade .4 Utlandsturismen växte således fram som en del av den
europeiska industrialismen, kolonialismen och den vidare moderniteten.
Industrialismens och modernitetens globala utbredning ägde rum i och med den
koloniala imperialismen, som brukar dateras till perioden  till .5 Men
imperialismen var inte bara något som hände någon annanstans, utanför den
europeiska historien. Snarare är imperialismen en grundläggande och inneboende
del av den västerländska, industriella moderniteten.6

I den globaliserande värld vi lever i möter var och en av oss allt fler människor
som formats i andra geografiska och kulturella miljöer än den för oss själva
hemtama. Under de senaste  åren har allt fler människor invandrat till Sverige
och i grunden förändrat det svenska samhällets sammansättning. Men en stor
del av svenskars fysiska möten med andra länder har under -talet skett i
turistindustrins regi. Dessutom har väl nästan alla någon gång bläddrat i en
resebroschyr. 

Turismen är en av samtidens största och mest expansiva branscher. Enligt
bransch-organisationen World Travel and Tourism Council skulle turismen under
 stå för över  procent av världens totala BNP och sysselsätta närmare  mil-
joner människor (vilket ger , procent av världens arbetstillfällen).7 Ändå är det
en bransch som får förhållandevis lite uppmärksamhet i såväl media som forskning.  

Att vara människa är att möta människor. Människors möten beror alltid av
den förförståelse de har av varandra. Ingen kan möta världen oförmedlat. Det är
därför som omvärldsbilder är så viktiga. Vad vi tror om omvärlden påverkar hur
vi bemöter den. Och turismen är som sagt en viktig mötesplats. Man kan då
fråga sig om turismen är en arena där turister och lokalbefolkning möts på lika
villkor. Det finns en hel del ekonomiska faktorer som gör att det inte är så. Dessa
är någorlunda väl utforskade och kartlagda.8

När israeler som turistat i Egypten i slutet på -talet intervjuades efter
resan var deras attityder till egypterna oförändrade eller försämrade, jämfört med
före resan. Flera grupper greker som åkte på semesterresa till Turkiet kom hem
med attityder till turkarna som påtagligt försämrats. 

4 G. Åsbrink, »Turistväsen«, i Nordisk familjebok: konversationslexikon och realencyklopedi, Stockholm,
Nordisk familjeboks förlag, .

5 Eric J. Hobsbawm, Imperiernas tidsålder, Stockholm, Tiden, . Om turismens internationella etable-
ring under denna period i Lynne Withey, Grand tours and Cook's tours: a history of leisure travel, 1750 to 1915,
New York, W. Morrow, 1997, del II och III.

6 Anne McClintock, Imperial leather: race, gender and sexuality in the colonial contest, London, Routledge,
1995, s. 5.

7 Executive Summary: Travel and Tourism – A world of opportunity, The 2003 Travel and Tourism Economic
Research, London, World Travel and Tourism Council, 2003, s. 4.

8 Se t.ex. Ueli Mäder, Vom kolonialismus zum Tourismus - von der Freizeit zur Freiheit, Zürich,
Rotpunktverlag, 1987.





Petros Anastasopoulos som presenterat dessa resultat menar att turismen är en
arena för möten. Om mötet blir positivt eller negativt beror på hur det äger rum.
Enligt honom tenderar gruppresor att vara en negativ faktor som motverkar
ett möte eftersom relationerna inom den egna gruppen prioriteras. Guider kan
också bidra till bibehållandet av stereotyper, då de har ett kommersiellt
intresse av att roa turisterna. De klassiska sällskapsresornas betoning på histo-
riska sevärdheter kan dessutom väcka en kulturell melankoli som kan leda till
att turisterna ser lokalbefolkningen som inkräktare och förstörare av den tradi-
tion som snarare tillhör ’oss’ än dem.9

Turistindustrin har således kommersiella intressen som kan leda till att de tar
bruk av stereotyper för att roa och locka till sig kunder. Det finns en rad förhållan-
den som gör att turisterna inte (och inte heller lokalbefolkningen) förväntar sig
att möta jämlikar. Denna aspekt av turismen är föga studerad. Genom att
genomföra en sådan studie hoppas jag kunna lämna ett bidrag till förståelsen av
omvärldsbildernas betydelse och visa att fördomar inte bara är ren och skär okun-
skap om andra människor och områden. Föreställningar om andra människor är
i själva verket en inneboende del av identifikationen med en egen grupp och
roll. Det förklarar varför många föreställningar om andra människor har sådan
livskraft, trots att de uppenbart har mycket litet med faktiska förhållanden att göra.

Turismblicken

Turismen gör världen till en estetisk yta. Just i detta avseende kan turismen ses
som en extrem form av moderniteten: i sin upptagenhet av det synliga.
Sociologen John Urry menar i en av turismforskningens mest refererade böcker
att turismen är styrd av blicken. Urry tar i The Tourist Gaze sin början hos
Michel Foucault, närmare bestämt i hans studie över den medicinska klini-
kens födelse. Med utgångspunkt i Foucaults begrepp regard médical (the

9 Petros G. Anastasopoulos, »Tourism and attitude change: Greek tourists visiting Turkey«, Annals of tourism
research, vol. 19, 1992. Detta, menar Anastasopoulos, visar på behovet av att ta reda på under vilka specifika
omständigheter som turistupplevelser kan främja fred (s. 630). Om hinder för en meningsfull kontakt mellan
turister och lokala, se Jost Krippendorf, The holiday makers: understanding the impact of leisure and travel,
Oxford, Butterworh/Heinemann, 1987, s. 57ff. För liknande resultat angående svenska turister i Gambia på
1970-talet, se Ulla Wagner, »Charterturisten och icke-människan«, Internationella studier 3, no. 3, 1975, och
för backpackers under 1990-talet, se Torun Elsrud, Taking time and making journeys: narratives on self and the
other among backpackers, Lund dissertations in sociology, 56, Lund, Department of Sociology, 2004, s. 206ff.

10 Till engelska översätts alltså franskans regard med gaze, som ju kan uppfattas som starkare än svenskans
blick. I Gustav Glimdals översättning av Didier Eribons biografi över Foucault översätter han regard till blick,
jag följer hans exempel men vill påpeka att begreppet beskriver mer av gloende än termen blick antyder. Didier
Eribon, Michel Foucault: (1926-1984), Stockholm/Stehag, Brutus Östlings bokförlag Symposion, 1991, s.
317. Urry har fått kritik för att begreppet turistblicken är alltför upptaget vid synen. Många turistiska akti-
viteter involverar andra delar av turistens kropp. Det är förvisso sant, men i relation till turistmarknadsföring
snarare än turistpraktik är den kritiken inte viktig. Man kan rent av säga att begreppet passar bättre här än i
Urrys egen studie. För kritiken, se Elsrud, Taking time and making journeys, s. 31f. och s. 104ff.





medical gaze) skapar Urry begreppet the tourist gaze (turistblicken).10

Urry inleder sin bok med ett kort foucaultcitat där begreppet den medicinska
blicken förekommer och sätter sedan igång med att definiera sitt eget begrepp:
när vi åker bort tittar vi på omgivningen med en speciell nyfikenhet och ett
större intresse. Vi tittar (gaze) på det vi möter och förväntar oss att det ska ge oss
något. Denna turistblick är socialt organiserad och lika systematisk som den
medicinska blicken. Det finns emellertid inte en enda turistblick, den varierar
mellan olika samhällen, tider och klasser. En framträdande utgångspunkt i Urrys
framställning är betoningen på att ett studium av turistblickens objekt kan hjälpa
oss att förstå dolda saker i det ’normala samhället’.11

Urry betonar genomgående att turismen är en form av konsumtion, turist-
blicken konsumerar tecken på eftertraktade upplevelser. Att vara turist är ett av
kännetecknen på att vara modern. Någon utförligare diskussion av vad denna
modernitet innebär för inte Urry i denna bok: han hänvisar flyktigt till hur
resandet från -talet till -talets början ändrade karaktär, från att ha varit
ett tillfälle för samtal till att bli ögonvittnesobservation. Denna utveckling
kopplar han på flera ställen till romantikens intresse för landskapsvyer och dess
uppvärderande av rekreation och individuell njutning.12 Turismens särart som
resform är att den är en konsumtion av det sevärda, och turistblicken kan sägas
vara det som styr turismens intresse och därmed vilka platser som är värda att
besöka. Blicken behöver ett visst avstånd. Det välbekanta är inte iögonfallande,
det ’annorlunda’ har mycket lättare att fånga blickens intresse. Men turistblicken kan
inte reduceras till de enskilda turisternas betittande av det de möter på sina resor. 

Som So-Min Cheong och Marc Miller framhållit i en plädering för ett
foucaultskt maktperspektiv på turismstudier verkar de enskilda turisterna i
Urrys framställning själva ha makt över vad de väljer att betitta. Cheong och
Miller vill istället framhålla ”mäklarnas” (the brokers) makt att bestämma vad
som skall betraktas som sevärt. Turistblicken utövar makt över såväl lokalbe-
folkning som turister, och genom att vara institutionaliserad även över mäklarna,
det vill säga de som saluför upplevelserna.13 För att förstärka den strukturella
förståelsen av begreppet och poängtera att alla delar av turistbranschen påverkas
modifierar jag i min användning Urrys tourist gaze till ’turismblicken’. 

11 John Urry, The tourist gaze: leisure and travel in contemporary societies, Theory, culture & society, London,
Sage, 1990, s. 1ff

12 Ibid., s. 4ff., 20ff. och 90ff.
13 So-Min Cheong och Marc L. Miller, »Power and Tourism: A Foucauldian observation«, Annals of

tourism research, vol. 27, no. 2, 2000, s. 382ff. Om konsumenter, producenter och institutionaliserade
värderingar,, se Irena Ateljevic, »Circuits of tourism: stepping beyond the 'production/consumption'
dichotomy«, Tourism geographies: an international journal of tourism space, place and environment, vol. 2,
no. 4, 2000, s. 376ff.





Jag skulle också vilja stanna kvar något hos Foucault och lyfta fram vissa andra
aspekter av hans karaktäristik av den medicinska blicken. Detta för att se hur
begreppet är kopplat till centrala teman i Foucaults förståelse av moderniteten,
som också kan förklara hur turismblicken fungerar. Där finns en väg för att
förstå varför den dominerande svenska turismblicken till exempel aldrig missar
en ’annorlunda’ klädedräkt. 

Jag går tillbaks till det avsnitt hos Foucault där Urry hämtar sitt begrepp och
lyfter fram en annan del av det än vad han väljer att göra. Därigenom kan vi dels
se hur Foucault presenterar blicken, dels hur den relaterar till större linjer i hans
författarskap. Inom alla modernitetens kunskapgenrer återfinner Foucault en ny
blick, en blick som isolerar och differentierar och utövar makt över det och dem
den beskådar. Grundläggande är tron på att det synliga och det sedda helt kan
uttryckas i språket, som fullt ut kan beskriva verkligheten.14 Den medicinska
blickens uppkomst pekar enligt Foucault på etablerandet av nya kunskaps-
koder. En viktig del av de nya koderna var att man inte längre intresserade sig för
det enskilda som enskilt. En patient var inte längre främst en sjuk människa utan
det oändligt reproducerbara patologiska faktum som kunde återfinnas i alla pati-
enter som led på samma sätt.15

Men att titta för att få vetskap, att visa för att undervisa, är inte det en form av
tyst våld, än mer förgripande i sin tystnad inför en kropp som kräver att bli
omskött istället för uppvisad? Kan smärta vara ett spektakel?16

Foucault menar att uppkomsten av den kliniska medicinen och dess blick är ett
av de tydligaste exemplen på den förändring i de grundläggande erfarenhets-
strukturerna som enligt honom inträdde alldeles i slutet av -talet.17 Här är
inte platsen att gå vidare in på det byte av kunskapsregim (épistémè) som
Foucault tecknar. För att ge begreppet turismblicken ett tydligare innehåll är det
viktigaste att ta fasta på att Foucault menar att moderniteten innebär en mer
dominerande och självsäker blick som registrerar snarare än att se människan
med moraliskt ansvar inför denna. 

Det är viktigt att uppmärksamma att Foucault nästan uteslutande talar om
en ny kunskapsregim, medan Urry snarare talar om ett nytt sätt att uppleva, som
inte behöver ha kunskapsanspråk. Det råder således ingen direkt samstämmighet

14 Michel Foucault, The birth of the clinic: an archaeology of medical perception, London, Routledge, ,
s. ff. Se även Michel Foucault, The order of things: an archaeology of the human sciences, New York, Vintage
Books, , s. ff.

15 Foucault, The birth of the clinic, s. .
16 “But to look in order to know, to show in order to teach, is not this a tacit form of violence, all the

more abusive for its silence, upon a sick body that demands to be comforted, not displayed? Can pain be a
spectacle?” Ibid., s. .

17 Ibid., s. ff.





mellan det Foucault och Urry beskriver. Det är på den underliggande nivån som
likheterna framträder: bägge behandlar moderniteten, snarare än turismen och
medicinen. Det nya sättet att se världen som Foucault tecknar har många andra
visat i relation till vetenskapen. Det handlar om uppkomsten av den objektive
betraktaren, det tysta vittnet som ser utan att synas och utan att påverka det beskå-
dade. Det oengagerade, känslolösa sanningssägandet från en objektiv plats (en
kultur utan kultur) var per definition maskulint. En kvinna kunde åse ett
experiment eller ett skeende, men de betraktades inte som tillförlitliga, ratio-
nella vittnen.18

Men det är viktigt att se skillnaderna mellan turismblicken och vetenskapens
blick. Inom turismen letar man inte, som i den moderna vetenskapen, efter nya
ord för att objektivt beskriva det betraktade. Snarare söker man sig till gamla
associationsrika ord som fångar objekten i en tablå av världen. Bägge formerna
av betraktande utövar makt, men med olika språkliga medel. Lorraine Daston
har argumenterat för att idealet om perspektivneutral objektivitet, som vann
insteg i vetenskapen kring sekelskiftet , först hade formulerats inom estetik
och moralfilosofi av sådana som David Hume och Adam Smith. Där fanns ett
ideal att i estetiska och moraliska frågor frigöra sig från sin individuella stånd-
punkt, så väl som från objektets ståndpunkt. Man ville finna en utgångspunkt
som överskred alla enskilda sätt att se på världen. Därigenom skulle man
objektivt kunna avgöra vad som var vackert och gott.19 De förändringar
Foucault beskriver rör således inte bara den kunskapssökande blicken.
Samtidigt påverkades också den estetiserande blicken som är grundläggande i
turismens intresse för omvärlden.

Syften och frågeställningar

Jag skall i denna avhandling studera de framställningar av de utländska resmålens
invånare som förekommer i den svenska turistindustrins marknadsföringsmaterial
under perioden  till . Det innebär inte bara att jag kommer att beskriva
vilka föreställningar om andra länders invånare som figurerar i den svenska
utlandsturistindustrin. Dessa bilder av dem som betraktas som annorlunda ger
också en (oftast outsagd) bild av vad som uppfattas som normalt och svenskt.
Vid sidan av den snävare beskrivningen av omvärldsbilder i svensk utlandsturism
kommer jag att försöka säga något om de referensramar som präglat det svenska
nittonhundratalet. Jag hoppas också kunna belysa Sveriges plats i det
moderna/koloniala världssystemet och undersöka modernitetens roll i svenskhe-
tens identifikationsmönster. Mitt arbete har således flera syften som befinner sig

18 Donna J. Haraway, Modest_Witness@Second_Millennium.FemaleMan©_Meets_OncoMouse: feminism
and technoscience, New York, Routledge, 1997, s. 23ff. 

19 Lorraine Daston, »Objectivity and the escape from perspective«, Social Studies of Science, vol. 22, 1992.





på olika nivåer. Det är väl som det oftast är. Alla mina syften kan inte uppfyllas
eller uppnås enligt vetenskapliga kriterier. Mina resonemang kring Sveriges plats
i det moderna/koloniala världssystemet bygger på sekundärlitteratur och har en
mer utpekande än bevisande karaktär. Det handlar där om att presentera
hypoteser och uppslag snarare än resultat av en gedigen undersökning. 

Det övergripande syftet är kritiskt, det vill säga att jag inriktat mig främst på
att beskriva och utreda problem. Häri ligger även ett normativt intresse av att
genom kritiken nå fram till argument för att ge befolkningen på turismens resmål
en mer jämlik roll och en möjlighet att definiera sig själv. 

De viktigaste frågor som ställts till materialet är: Vilka invånare på de utländska
resmålen är tillräckligt intressanta för att bli föremål för skildring i turistpro-
spekten? Vad hos människorna är det som väcker den svenska turistindustrins
intresse? Vilka slags skildringar leder detta intresse till? Vad säger det om den
självbild som marknadsföringen appellerar till? 

Detta är vad Henrik Björck kallar ”riktningsgivande frågor”, de har just riktat,
snarare än styrt, undersökningen.20 Svar på dessa frågor har sökts genom en läsning
av den svenska utlandsturismens marknadsföringsmaterial, en läsning som tagit
speciell hänsyn till hur koloniala och politiska lokala historier framträder eller
undertrycks i materialet. Det är frågor vars svar inte kan uppfylla alla mina
syften. Detta hindrar inte att de kommer att ge stoff för välgrundade diskussioner
om storheter som modernitet, kolonialism och svenskhet.

Disposition

Dispositionen av avhandlingen är som antyds av de fyra delarnas rubriker till viss
del inspirerad av Annales-traditionens syn på historiens olika trögrörliga nivåer.
Första delens rubrik – Horisonter – är vald för att antyda att jag här försöker visa de
utgångspunkter som bestämmer min hermeneutiska horisont.21 Här presenteras min
relation till världssystemstänkandet och Sveriges plats däri. Dessutom presenteras
de forskningsområden som jag finner relevanta för mitt eget arbete och de begrepp
som utgör mina verktyg i analysen av det material som också presenteras. Andra
delen – Strukturer – berör grundläggande teman som återfinns i materialet under

20 Henrik Björck, »Till frågan om frågan: Idéhistorikern, källkritiken och problemformuleringsproblemet«,
i Idé- och lärdomshistoria i Göteborg 1997: ställningar och förhållanden efter fyrtio år, red. Henrik Björck,
Arachne, 11, Göteborg, Institutionen för idé- och lärdomshistoria, 1997, s. 138.

21 Ordet horisont är hämtat från Hans-Georg Gadamers hermeneutik. Hans tankar om traditionens roll
för förståelse är utvecklade i relation till filosofi och skönandlig litteratur. Därmed är det svårt att tillämpa dem
i den typen av undersökning jag har genomfört. Det är också svårt att föra samman Gadamers självklara
uppskattning av den egna, europeiska traditionen med en kritik av eurocentrism. Jfr Hans-Georg Gadamer,
Den europeiske arven: bidrag, Cappelens upopulaere skrifter, Oslo, J.W. Cappelens forlag, 1991, s. 32ff. (Från det
antika Grekland drar Gadamer en rät linje till det moderna Europa, utan att någonsin ta ställning till den 





hela den studerade perioden. Ett fokus på grundläggande och trögrörliga strukturer
betyder inte att de presenterade företeelserna skall uppfattas som statiska.
Förändringar äger förvisso rum, men de grundläggande referensramarna rubbas
inte. I denna del framkommer att förnekandet av samtidighet inte kan förstås
utifrån en enkel anknytning till (post)koloniala perspektiv. Moderniteten
innehåller också andra aspekter.

Tredje delen – Konjunkturer – presenterar materialet kronologiskt och de
olika kapitlen relaterar materialets innehåll till olika företeelser i samtiden. Här
tecknas även en något fragmentarisk bild av turismens historiska utveckling i
Sverige under den studerade perioden. Det finns ingen stark motsättning mellan
del två och tre. Den stora skillnaden är att de tidigare tecknade strukturerna
konfronteras med mer dagsaktuella händelser och utvecklingar för att se hur
dessa behandlas i den svenska turistmarknadsföringen.

Fjärde delen – Konklusioner – innebär ett försök att återknyta till de i del
ett presenterade utgångspunkterna för att fördjupa förståelsen av det empiriska
material som utgjort stoffet i del två och tre. Först lyfter jag fram de förän-
dringar som den studerade perioden sett. Det finns också en hel del kontinu-
iteter att uppmärksamma. Här försöker jag mig också på vissa förklaringar till
varför det ser ut som det gör. Föreställningen om en övergång från modernitet
till postmodernitet ställs mot undersökningens resultat och tonas därmed ned.
Visst sker viktiga förändringar, men många av modernitetens referensramar
lever vidare tämligen oförändrade.

Dispositionen kan liknas vid att texten hälls genom en tratt. Första delen börjar
med en vid öppning för att fånga in hela världen. Det vida perspektivet snävas åt
och riktas allt mer mot svenska förhållanden och svenska omvärldsbilder för att i
själva pipens början inrikta sig på det specifika material som undersökts. Sedan
kommer i del två och tre en snävare passage genom pipen där min egen under-
sökning presenteras för att i sista delen sedan flyta ut och återigen spridas för att
bevattna förståelsen av moderniteten och kolonialiteten.

islamska kulturens relation till det antika arvet. Det tänkande som utvecklades i det antika Grekland ”repre-
senterer Europas saeregne bidrag til verdenskulturen”, säger Gadamer (s. 95.) Gadamer är inte heller speciellt
intresserad av traditionens behandling av övriga världen.) Bland annat utifrån en annan syn på traditionen ligg-
ger min egen hermeneutiska förståelse närmare Paul Ricoeurs kritiska misstankens hermeneutik, och Walter
Mignolos pluritopiska hermeneutik som kommer att presenteras när jag diskuterar mitt tillvägagångssätt.
Om horisont, se Hans-Georg Gadamer, Sanning och metod: i urval av Arne Melberg, Göteborg, Daidalos, 1997,
s. 149ff.





Sverige och världen

Jag skall i detta inledningskapitel undersöka Sveriges förhållande till kolonialismen
och den värld som bär dess spår.

Modernitet/kolonialitet

Min avsikt är att diskutera Sverige som en plats för lokala historier underställda
de globala mönster som vi kan kalla moderna. Den argentinsk-amerikanske
filologen Walter Mignolo skriver ’modernitet/kolonialitet’ för att visa att de två
är ofrånkomligt förbundna. Han menar att sammanbindandet av Medelhavet
med Atlanten i en ny handelskrets under 1500-talet lade grunden för såväl
moderniteten som kolonialiteten. Kolonialitet är därmed inte begränsad till
den historiska kolonialismen och försvinner inte heller nödvändigtvis med
avkolonisering. Kolonialiteten är liksom moderniteten en del av det moderna
världssystemet och den nationsprincip som organiserar det.22 Jag tar denna ana-
lys som utgångspunkt för min förståelse av moderniteten/kolonialiteten, men
väljer att oftast använda den del av begreppet som är mest aktuell i den situation
jag studerar, det vill säga moderniteten. 

Den palestinsk-amerikanske litteraturvetaren Edward Said, som har betytt
mycket för mitt tänkande, skriver ofta om hur the West har dominerat övriga
världen. Som producent av alla de maktfullkomliga och stereotypa föreställ-
ningar om ”Orienten” står i Saids analyser ofta ett Västerland som tenderar att
bli just en sådan generalisering som Said oupphörligen kritiserar.23

Att tala om en västerländsk civilisation i singular, eller en västerländsk
kultur i singular, är ofta alltför trubbigt. Det säger mycket, men träffar inte
någon specifik. Mignolo delar istället upp Saids homogena Västerland med hjälp
av begreppen västerländsk civilisation, occidentalism och det moderna/koloniala
världssystemet. Den västerländska civilisationen anses ta sin början i den grekiska

22 Walter D. Mignolo, »Coloniality of power and subalternity«, i The Latin American subaltern studies rea-
der, red. Ileana Rodríguez, Latin America otherwise: Languages, Empires, Nations, Durham, Duke University
Press, 2001, s. 431ff. Mignolo tar sin utgångspunkt i Immanuel Wallersteins världssystemanalys. Jacques
Derrida har utifrån en mer filosofisk horisont kommit till en liknande ståndpunkt: att det inte finns något
icke-kolonialt samhälle, den koloniala strukturen ser däremot olika ut på olika platser. Jacques Derrida,
Deconstruction engaged: the Sydney seminars, Sydney, Power Publications, 2002, s. 86ff. och Jacques Derrida,
Den andres enspråkighet eller Den ursprungliga protesen, Göteborg, Daidalos, 1999, s. 55.

23 Jag tror i och för sig att man, efter Beginnings, bör se Said som en akademisk aktivist som kämpade för
att bryta upp den västliga hegemoni som under slutet av 1900-talet främst symboliserats och letts av USA.
Generaliseringarna av Västerlandet syftar till att peka på det förtryck som utövas och har utövats av den
koloniserande delen av världen. Jfr. hur han identifierar sig med Antonio Gramscis idé om den organiske
intellektuelles uppgift; ”to represent all those people and issues that are routinely forgotten or swept under
the rug.” Edward W. Said, Representations of the intellectual: the 1993 Reith lectures, London, Vintage, 1994, s. 11.





historien. När den moderna/koloniala världen uppstod i och med koloniseringen
av Sydamerika vid -talets mitt föddes en västerländsk uppfattning om en
västerländsk civilisation som tack vare sin kulturella överlägsenhet kunde erövra
världen. Denna västerländska självförståelse av den västerländska civilisationen
kallar Mignolo för occidentalism. Mignolos arbete handlar i hög grad om att
blottlägga occidentalismens begränsningar genom att visa att moderniteten och
kolonialiteten lever hand i hand, att berättelsen om moderniteten som ett evigt
framsteg där allt bara blir bättre och bättre bara är den ena sidan av historien.  

Jag menar att det är fullt möjligt att se occidentalismen som det globala
mönster som under namnet (västerländsk) civilisation eller modernitet etablerats
som den moderna världens hegemoniska världsförståelse. Att detta varit möjligt
kan materiellt förklaras av uppkomsten av det moderna/koloniala världssyste-
met. Varje gång dessa globala mönster landar på en specifik plats vid en specifik
tid fångas de av de omständigheter som råder där. Det leder till att lokala
historier uppstår, lokala historier som alltid innebär en förskjutning och
anpassning; en anpassning som ställer olika krav på olika parter beroende på den
maktordning som råder. Västerlandet, eller västerländsk civilisation, är alltså inte
en beteckning på något annat än en föreställning om att ’vi’ styr världen tack
vare att ’vår’ kultur härstammar från de gamla grekerna. Som sådan har den
ingen tydlig geografisk avgränsning. I Saids författarskap kan man se hur det
främst är texter producerade i Frankrike, Storbritannien och USA som utgör det
empiriska underlaget för hans tal om Västerlandet. Det kan nog vara görligt att
betrakta dessa tre (och även Tyskland) som uttalade företrädare för detta
Västerland. För alla andra områden – till exempel Sverige – är det mer givande
att studera kolonialitetens roll på varje specifik plats och se västerländsk civilisation
och occidentalism som ideologier som de lokala aktörerna har att förhålla sig
till, och därmed kan ansluta sig till. Men även om de väljer att ansluta sig till
ideologin gör det dem för den skull inte till okomplicerade representanter för ett
homogent Västerland. 

Själva termen occidentalism används också för att beteckna ickevästerländska
konstruktioner av Väst som den Andre. På grund av den otydlighet som de
motstridiga betydelserna innebär har jag valt att istället använda begreppet
modernitet, en modernitet som jag menar innehåller den självförståelse som
Mignolo kallar occidentalism.25

24 Walter D. Mignolo, Local histories/global designs: coloniality, subaltern knowledges, and border thinking,
Princeton studies in culture/power/history, Princeton, Princeton University Press, 1999, s. f. En mer filosofiskt
grundad kritik av denna occidentalism är Couze Venn, Occidentalism: modernity and subjectivity, Theory, cul-
ture & society, London, Sage, 2000, för definition av occidentalism, s. 145ff. 

25 För occidentalism som konstruktion av Väst som den Andre, se Xiaomei Chen, Occidentalism: a theory
of counter-discourse in post-Mao China, Oxford, Oxford University Press, 1995, s. 4ff.





Ett problem med försöket att teckna en alternativ historia är att berättelsen
tenderar att upprätthålla det som ställs i kritikens centrum. En entitet reprodu-
ceras även när den kritiseras. Att, som i mitt fall, tala om Sverige och svenskhetens
referensramar medför risker för att det framstår som om något essentiellt svenskt
existerar. En föreställning som jag i själva verket vill utsätta för kritik. Mignolo
menar att begreppet lokal historia är ett sätt att slippa att anpassa sig till de gränser
som nationsbegreppet hela tiden söker. Om vi hävdar att något svenskt finns,
uppkommer genast frågan vad som passar in där och inte. De lokala historierna
kan på ett annat sätt inkorporera en disparat samling uttryck som utspelar sig på
en specifik plats.26 

Mignolo menar, som jag tidigare sagt, att det inte finns någon modernitet
utan kolonialitet. Han betonar även att kolonialiteten ligger bakom nationsbil-
dandet såväl i de nationers lokala historier som var med och utformade och
genomdrev de globala mönstren, som i de nationer som var tvungna att anpassa
sig till globala mönster som de inte haft någon aktiv del i att upprätta.27 Men värl-
den är inte dikotomisk på denna punkt. Nationers förhållande till kolonialismen
går inte att sortera under kategorierna förövare och offer. Kolonialiteten omgri-
per alla utan att man tydligt behöver ha tagit ställning till den. Det finns en rad länder
som varken varit entydigt koloniserade eller kolonisatörer. Vissa av dem räknas
ofta till de koloniserade, till exempel Thailand och Etiopien, medan andra som
Schweiz och Sverige oftast inlemmas i den västerländska kulturen och därmed
per definition är en del av occidentalismen och kolonialismen. Men kan man
verkligen göra så?

Det moderna/koloniala världssystemet

Jag menar att ett av Mignolos mest klargörande bidrag är just begreppet moder-
nitet/kolonialitet. Alla i den globaliserande värld vi lever i är berörda av dess
globala mönster. Många har inte varit ledande designers av mönstren, men ändå
gillat modet och sytt upp egna gångkläder efter dem. Andra har snarare tvingats
bära dess effekter, utan att för den skull ha förlorat sin formella självständighet.
På en ekonomisk nivå går det nog att räkna ut vem som tjänar och vem som
förlorar på dessa mönster. Men det är också viktigt att studera hur olika situa-

26 Mignolo, Local histories/global designs, s. 232. Även Walter D. Mignolo, The darker side of the
Renaissance: literacy, territoriality and colonization, Ann Arbor, University of Michigan Press, 1995, s. 125ff.

27 Mignolo, Local histories/global designs, s. 43.
28 Chandra Talpade Mohanty, »Med västerländska ögon: feministisk forskning och kolonial diskurs«, i

Globaliseringens kulturer: den postkoloniala paradoxen, rasismen och det mångkulturella samhället, red. Håkan
Thörn, Catharina Eriksson och Maria Eriksson Baaz, Nora, Nya Doxa, 1999, visar på vådan av att som kvinn-
na i t.ex. Iran eller Indien sorteras in i de förtrycktas kategori av de välvilliga som har makten att veta och för-
klara.





tioner tvingat människor och stater till olika strategier för att kunna leva med de
globala mönstren.28 Hur skall vi då förstå Sveriges roll i en sådan modell?
Jag vill hävda att identifikationen av det svenska, de referensramar som kan
kopplas till metaforen folkhemmet, legat nära de globala mönster som kolonia-
lismen ritat. Men världen består inte bara av mönster; det är här viktigt att föra
in Mignolos utgångspunkt i världssystemstänkande. Det finns en ekonomisk
dimension. Det av Immanuel Wallerstein diskuterade moderna världssystemet,
som Mignolo kallar det moderna/koloniala världssystemet, och som Wallerstein
även talar om som en kapitalistisk världsekonomi, utgör den materiella ramen
för kolonialiteten, och dess framsida moderniteten.29 

Historikern Fernand Braudel talar i sin stora studie över Civilisation och
kapitalism - i andra bandet om de handelsnät och handelssystem som
binder samman världen.30 Utan att någonstans vara alldeles tydlig återkommer
Braudel här och var till att den europeiska ekonomiska världen först någon gång
mot slutet av -talet omgrep hela världen.31 Att den ekonomiska världen har
expanderat över hela globen behöver däremot inte betyda att Europa politiskt
och kulturellt behärskar världen. Det är framförallt angående de ekonomiska
strukturerna som Braudel använder sitt berömda begrepp den långa vågen
(la lounge durée), även om expansionen av den europeiska ekonomiska världen
inte bara rör ekonomi. Politisk eller kulturell utbredning är däremot inte speciellt
långvariga, ofta varar de bara några decennier. Trots att den franska Upplysningen
under -talet spred sitt ljus genom hela Europa ledde det inte till någon
varaktig förändring i de viktiga ekonomiska relationerna, säger Braudel.32 

När jag här lutar mig mot Braudel för att artikulera världen som en enhet
är det viktigt att se att hans uppdelning av historien i olika tidslager med olika
förändringstakt är ämnad för en ekonomiskt baserad historia. Där återfinns de
långa, långsamma förlopp som Braudel själv menar är de allra viktigaste. Jag
anser att det är till stor hjälp att se den europeiska kolonialismen som en
grundstruktur med mycket långsam förändringstakt. Men min egen studie berör
det som Braudel kallar händelsehistoria, en historia med korta förlopp som ofta
är vilseledande i sin synbara förändring. Jag vill lyfta fram de korta faserna. Det
braudelska perspektivet visar att dessa förändringar inte alltid är så genomgripande

29 Immanuel Wallerstein, Historical capitalism: with Capitalist civilization, London, Verso, 1995, s. 115ff.
30 Fernand Braudel, Civilisationer och kapitalism 1400-1800 Bd 2, Marknadens spel, Stockholm, Gidlund,

1986, s. 138ff. och 148ff. 
31 T.ex. i Fernand Braudel, Kapitalismens dynamik, Göteborg, Daidalos, 2001, s. 70. Med en karta över

europeisk handelstrafik 1775 framstår det ovanligt tydligt. ”År 1775 sträckte sig den europeiska trafikens
bläckfiskarmar över hela världen.” Fernand Braudel, Civilisationer och kapitalism 1400-1800 Bd 3, Världens tid,
Stockholm, Gidlund, 1986, s. 23. Gunnar Sandin översätter i Världens tid économie-monde med världsekono-
mi (s. 16ff.), men Braudel har själv föreslagit den engelska översättningen economic world som på svenska bör
bli ekonomisk värld. Fernand Braudel, »The Expansion of Europe and the ‘Lounge Durée’«, i Expansion and
reaction: essays on European expansion and reaction in Asia and Africa, red. Hendrik Lodewijk Wesseling,
Comparative studies in overseas history, 1, Leiden, Leiden University Press, 1978, s. 21.

32 Braudel, »The Expansion of Europe and the ‘Lounge Durée’«, s. 21.





att de ekonomiska förutsättningarna berörs. I dessa fall kanske förändringarna
inte är så stora och omtumlande som stunden utlovar.  
Det världssystem som omgriper vår värld kan inte förstås utan den kolonialism
som tog sin början under 1500-talet och den västerländska världsekonomin och
moderniteten som i det slutande 1700-talet etablerades och fick tydligare form.
Som Braudel säger så hade inlemmandet av den sydamerikanska kontinenten
konsekvenser för hela världens ekonomier från och med mitten av -talet.33

Det jag framförallt vill hämta från Braudel och Wallerstein är själva utgångs-
punkten att analysenheten för en historia är världen som helhet, som system. 

Det är inte fruktbart att enbart utgå från att världen har inter-nationaliserats,
eftersom det är ett perspektiv som fortfarande tar för givet att nationen är en
grundläggande analysenhet.34 Jag vill hellre se min avhandling som en analys av
referensramar i den svenskspråkiga lokala historien, som ofrånkomligen är länkade
till den moderna/koloniala världen. Världssystemets grund är organisationen av
utbytet och handeln. Begreppet världssystem betonar att grunden är materiell,
vilket inte innebär att teorin är exklusivt marxistisk. 

Sverige har aldrig varit centrum i den europeiska världsekonomin (det
moderna/koloniala världssystemet). Enligt Wallerstein och Braudel har dess centra
genom den moderna historien varit Venedig, Antwerpen, Genua, Amsterdam,
London och New York. Under nittonhundratalet första hälft försköts världssystemets
centrum från London till New York.35

De två världshistorikerna strukturerar systemet kring de ledande städerna på
olika sätt. Wallerstein delar systemet i centrum, semi-periferi och periferi, medan
Braudel istället placerar en ”de lysande andraplansfigurernas zon” mellan det han
kallar kärnområde och periferi. Braudels mellanregion består av ”zoner som är
underlägsna men ibland inte särskilt mycket, och som i sin strävan att förena sig
med kärnan trycker på den från alla håll och är rörligare än de övriga.
Skillnaderna framträder inte alltid så skarpt.”36

Min uppfattning om Sveriges roll i det moderna/koloniala världssystemet
passar bättre in under Braudels karakterisering av de platser som befinner sig i
centrums närhet än inom Wallersteins semiperiferi. Men det är viktigt att obser-
vera att ”de ekonomiska och kulturella kartorna […] inte utan vidare [kan] läggas
ovanpå varandra”.  Olika perspektiv ger olika strukturering av maktrelationerna
i världen. Det är alltså fullt möjligt att säga att Sverige under folkhemstiden

33 Braudel, Kapitalismens dynamik, s. 33.
34 Håkan Thörn, Globaliseringens dimensioner: nationalstat, världssamhälle, demokrati och sociala rörelser,

Stockholm, Atlas, 2002, s. 197f. och 225ff.
35 Braudel, Världens tid, s. 28, Wallerstein, Historical capitalism, s. 58f. Björn Hettne förklarar 1930-talets

ekonomiska kris med att Storbritannien (London) abdikerade som centrum, vilket ledde till en maktkamp där
Tyskland försökte ta platsen. Först efter andra världskriget stabiliserades världsordningen med USA (New
York) som nytt hegemoniskt centrum. Björn Hettne, Från Pax Romana till Pax Ameri-cana: Europa och världs-
ordningen, Stockholm, Santérus, 2003, s. 19.

36 Braudel, Världens tid, s. 32.





kulturellt tillhörde centrum, samtidigt som det ekonomiskt i viss mån var under-
ordnat kärnstaden New York.
Samtidigt är det tydligt att ett ökande kulturellt inflytande följer i spåren av det
amerikanska ekonomiska maktövertagandet. Det finns också öppningar hos
Wallerstein för att under -talet placera in Sverige som ett kapitalistiskt
kärnland som tack vare den svenska modellen efter andra världskriget hade en
stat som möjliggjorde en effektiv kapitalackumulation.  

Braudels och Wallersteins begrepp om ett världssystem bestående av tre
regioner är i de flesta mer specifika sammanhang alltför vagt och svårhanterligt.
I det konkreta arbetet med att fylla de teoretiska ramar de spikat upp krävs
självfallet mer sofistikerade skalor för att förstå hur olika regioner inom respektive
zon ingår i världssystemet.  Ett fall jag själv skall lyfta fram för att belysa detta
problem, som också berör applicering av postkoloniala teorier på mitt under-
sökningsmaterial är turistbroschyrernas bild av den holländska byn Volendam.
Detta exempel visar också på faran med att uppfatta det ekonomiska världssystemet
som den enda kartan för att förstå världen. Vi ska se att det finns en rad andra,
imaginära, kartor som även de har en stor betydelse. Men den ekonomiska
kartan har betydelse för vilka föreställningar som är möjliga. Kanske kan detta
framträda i det sätt på vilket Volendam konstruerar sig själv som icke-modernitet.  

Det är utifrån en världssystemanalys möjligt att se turistresan som det som
Wallerstein kallar en varukedja. En varukedja har alltid en specifik geografisk
riktning. Oftast rör sig varukedjan från världsekonomins periferier in mot cen-
trum och utgör ett tydligt exempel på arbetsdelningen i det moderna/koloniala
världssystemet. Kapitalet ackumuleras i centrum, i detta fall Sverige. Ett fokus
på varukedjorna gör det omöjligt att begränsa sig till ett nationellt sammanhang
i sina studier av ekonomisk verksamhet. Utlandsturismen är naturligtvis en

37 Ibid., s. 56.
38 Wallerstein, Historical capitalism, s. 56. Wallerstein har för perioden 1600-1750 beskrivit Sverige som

en aktiv aktör i den semiperifera zonen som utvecklas från att under 1500-talet närmast vara en tysk koloni
till att mot slutet av 1600-talet ha blivit en stark militär makt och en relativt sett viktig industriell makt. Han
menar att Sverige under 1600-talet var på väg att etablera sig som en av de viktigaste semiperifera aktörerna,
som låg nära centrum. Men under 1700-talets första decennium steg istället Preussen fram som den dominerande
aktören i (den semiperifera) regionen. Sveriges tillbakagång kopplas av Wallerstein till att Amsterdam förlorade
sin plats som världsekonomiskt centrum till London. Immanuel Wallerstein, The modern world-system II:
Mercantilism and the consolidation of the European world-economy, 1600-1750, New York, Academic Press,
1980, s. 203ff. Även Immanuel Wallerstein, »Underdevelopment and Phase-B: Effect of the Seventeenth-century
Stagnation on Core and Periphery of the European World-economy«, i The world-system of capitalism: past and
present, red. Walter L. Goldfrank, Political economy of the world-system annuals, 2, Beverly Hills, SAGE,
1979, s. 81f.

39 Hans-Jürgen Nitz, »Introduction«, i The early modern world system in geographical perspective, red.
Hans-Jürgen Nitz, Erdkundliches Wissen, 110, Stuttgart, Steiner, 1993, s. 2ff.

40 Se kapitlet ”Folkdräkterna och turismblicken”.
41 »Societal Development, or Development of the World-System?« i Immanuel Wallerstein, The essential

Wallerstein, New York, New Press, 2000, s. 120ff, även Wallerstein, Historical capitalism, s. 29ff.





varukedja som ovanligt tydligt överskrider nationsgränser.41 

Denna avhandling handlar om marknadsföringen av en färdig produkt som
färdigställs och saluförs i ett specifikt centrum. Man kan säga att mitt arbete
består i att undersöka hur de mångfaldiga platser där den svenska utlandsturismens
varukedjor tar sin början skildras i saluförandet av den färdiga produkten. 

Kapitalismen är ett system där kapitalet, samlat värde av tidigare arbetsmödor,
främst används för att öka sig självt. Historiskt kännetecknas detta system av att
allt fler processer kommit att behandlas som varor. En grundläggande föreställning
och drivkraft i den historiska kapitalismen är framstegstanken, en föreställning
som även omfattats av många av dess kritiker, framförallt dem från vänster.42 

Dessa grundläggande delar i definitionen av den historiska kapitalismen
är centrala i min undersökning. Även om mitt arbete främst behandlar rese-
broschyrer och därifrån försöker säga något om de referensramar som den svenska
moderniteten inbegriper så är det ändå viktigt att se att det inte handlar om en
ren föreställningsvärld. De föreställningar om världen jag kommer att beskriva
är inte möjliga att förstå utan att ta hänsyn till det moderna/koloniala
världssystemet, som närmast är synonymt med kapitalismen. Det finns materiella
krafter bakom de saker jag studerar. Dessa krafter kommer inte att utsättas för
någon detaljerad analys, men de bör ändå finnas med för att tydliggöra att det
inte handlar om en kritik endast av föreställningar och idéer. Det finns en klar
koppling mellan materialitet och referensramar. De centrala teman jag urskiljer i
den historiska kapitalismen är främst framstegstanken och det därmed samman-
bundna förnekandet av ”de underutvecklades” samtidighet, samt tendensen att
allt görs till varor. Dessa teman ligger som huvudpunkter i de referensramar
jag studerat. 

Kolonialiteten omgriper alltså hela den moderna världen. Om vi ställer
upp på denna utgångspunkt, som skall understödjas genom avhandlingen, så
är det inte nog att Sveriges kolonier inskränkt sig till slavhandelsknutpunkten
Saint-Barthélemy, det kortvariga innehavet av Cabo Corso på Guldkusten
och Nya Sverige vid Delawareflodens mynning, samt möjligen Sapmi och
Finland.43 Frågan om vilka av dessa som kan räknas som riktiga kolonier visar
hur svårdefinierat kolonialismbegreppet är. Det är således inte alltid av något
större förklaringsvärde att tala om en plats som koloniserad eller inte. Det
framstår ofta som mer fruktbart att undersöka och diskutera kolonialitetens
roll i det specifika tidrum som man väljer att rikta intresset mot. Vi kan se

42 Wallerstein, Historical capitalism, s. ff. och s. ff.
43 Om dessa, och alla de misslyckade projekt för att skaffa kolonier som bedrevs från svensk sida, se

Aleksander Loit, »Sveriges kolonilotter«, i Den dolda historien: 27 uppsatser om vårt okända förflutna, red.
Ronny Ambjörnsson och David Gaunt, Människan i historien, Författarförlaget, 1984, och Jan Arvid
Hellström, ”...åt alla christliga förvanter...”: en undersökning av kolonial förvaltning, religionsvård och samfunds-
liv på S:t Barthélemy under den svenska perioden 1784-1878, Uppsala, Erene, 1987, s. ff.





kategorierna koloniserande och koloniserad som de yttersta punkterna på ett
kontinuum där en hel mängd nationer befinner sig mellan dessa tydliga ytter-
punkter.44 Finlands lokala historier utspelar sig genom den moderna historien
under en sakta resa från någonstans i närheten av de koloniserades punkt in
mot, och över, mittpunkten mot ett närmande till dem som ritar mönstren. Vad
som bestämmer denna rörelse är en empirisk fråga som är svår att spekulera över,
men så mycket kan sägas att det finns många aktörer som påverkar, där mön-
sterritarna och de lokaliserade företrädarna bara är två. För att ett närmande
mot maktpunkten skall vara möjligt krävs nog att såväl de globala mönstren
som de lokala historierna strävar mot och kan föreställa sig att aktören har en
plats i hegemonin, vilket verkar vara fallet när det gäller Finland. 

Nationen Sverige, som här betecknar en geopolitisk enhet och en därtill
knuten föreställd gemenskap, befinner sig inte minst i sin egen föreställnings-
värld nära de aktiva skaparna av de globala mönster som vi kallar modernitet.
Men varje situering inom det moderna/koloniala världssystemet innebär att
man måste göra preciseringar till det som beskrivs som Västerlandets etablering
av hegemoni. Under -talet var inte Sverige (då endast en geopolitisk
beteckning) integrerat i någon av de tio stora handelskretsarna som enligt
Wallerstein utgjorde det gryende moderna världssystemet.45 Detta världssystem
expanderade genom tid och rum för att vid -talets slut omgripa hela
jordklotet. Enligt Wallerstein kan man finna systemets kärna genom att följa
varukedjorna från periferin in mot de få områden där de gått samman.46 Jag
tror att man i enlighet med Wallersteins systemanalys kan säga att Sverige strax
efter andra världskriget blev en plats där många varukedjor slutade.47 Jag har
emellertid inga planer på att teckna en historik över Sveriges roll i det
moderna/koloniala världssystemet under  år. Mitt arbete rör sig främst på
föreställningarnas nivå. 

44 Här kan man även tillföra Valentin Mudimbes utskiljande av kolonister (”de som bosätter sig i ett område”)
och kolonisatörer (”de som exploaterar ett område genom att dominera en lokal majoritet”), och andra preci-
seringar som visar hur många olika positioner det går att finna längs detta kontinuum. Valentin Yves
Mudimbe, »Diskurs om makt och kunskap om de andra: marginalitet och koloniseringens struktur«,
i Globaliseringens kulturer, s. 129. 

45 Mignolo, Local histories/global designs, s. 28, figur efter Wallerstein.
46 Wallerstein, Historical capitalism, s. 19 och s. 29ff. 
47 Ibid., s. 54ff. Sverige har vandrat från periferi vid systemets inrättande, via semi-periferi för att under

efterkrigstiden kunna räknas till kärnan. I alla fall enligt Erik Örjan Emilssons tolkning tillhörde Sverige på
1970-talet världssystemets kärna tillsammans med bl.a. USA, Storbritannien, Danmark, Frankrike, Benelux,
Västtyskland, Österrike, Schweiz och även Sovjetunionen (men inte t.ex. Norge). Men i en sådan stor kärna
skiljer man ut en ”hegemon” som från och med mitten av 1900-talet är USA. Erik Örjan Emilsson, Sweden
and the European miracles: conquest, growth and voice: a survey of problems and theories, Rapport från Ekonomisk-
historiska institutionen vid Göteborgs universitet, Göteborg, 1996, s. 73ff.





I kapitlet om svenska omvärldsbilder kommer det att visa sig att den svenska
offentligheten ideologiskt stod bakom de koloniala företagen, om än med inslag
av kritiska röster. Min avhandling utgör således ett försök att studera hur kolo-
nialiteten gestaltat sig i svensk utlandsturisms representationer av omvärlden.
Genom detta försök har också framkommit en samling fall där det visat sig vara
svårt att använda kolonialiteten som förklarande raster. Därför har jag fört in
tanken om ett genomgripande förnekande av samtidighet som ofta återfinns i
koloniala sammanhang, men som också utdefinierar många platser och grupper
som geografiskt befinner sig mycket nära modernitetens centrum. Moderniteten
är alltså inte bara kolonialitet, mycket annat sorteras också ut från det som går
med förnuftet mot framtiden. 

Med detta kapitel har jag genom världssystemstänkandet velat argumentera
för användbarheten av postkoloniala teorier som en viktig del i en bred beskriv-
ning av omvärldsbilder inom svensk turistindustri. Genom hela framställningen
kommer det emellertid att uppkomma flera intressanta fall som begränsar eller i
alla fall komplicerar dessa teoriers användbarhet. I dessa fall kommer jag att ta
fram andra perspektiv som kan komplettera och bredda förståelsen av det stu-
derade materialet och utifrån resereklamen ge tankeväckande inblickar i de refe-
rensramar som genomsyrar den svenska moderniteten.





Svensk modernitet

[S]vensk nationell identitet har varit knuten till vår modernitet. Den har varit
förbunden med nuet, med känslan av att tillhöra avantgardet, det mest
moderna.Vi har sett oss som upplysningens älsklingsbarn, som andra stater haft
att mäta sig med.48

I det här kapitlet ska jag försöka visa hur det moderna projektet formulerats och
uppfattats i Sverige och hur de officiella (här ofrånkomligen förenklade) svenska
identifikationsmönster som därigenom skapades uppbars av utsagor och före-
ställningar om de ickesvenska. Jag ska med stöd i sekundärlitteratur hävda att
Sveriges lokala historia bär en något egen uppfattning av det moderna projektets
globala mönster, där bland annat tron på harmoni är en viktigare komponent än
för moderniteten som globalt mönster.49 Detta är något som bara kan antydas
och ställas fram som funderingar. Att övertygande visa det skulle kräva en annan
empirisk undersökning än den jag genomfört. Att den svenska moderniteten
inte är konform med andra länders är något fullt naturligt, eftersom olika loka-
liteter bär egna specifika förutsättningar. Många har – som kommer att framgå
genom kapitlet – diskuterat vilka de historiska förutsättningarna för det svenska
folkhemmet var och jag kommer inte att kunna ge något uttömmande svar på
den frågan. Det är ändå värdefullt att redovisa några förslag som låter oss ana en
kontinuitet i den svenska historien. Inte minst för att det hjälper oss att se att de
referensramar som jag vill diskutera har en historisk förankring. 

48 Alf W. Johansson, »Inledning: Svensk nationalism och identitet efter andra världskriget«, i Vad är
Sverige?: röster om svensk nationell identitet, red. Alf W. Johansson, Stockholm, Prisma, 2001, s. 8.

49 Sociologen Håkan Thörn menar att ”[v]i kan [...] tala om det moderna som: a) den moderna epoken, en
historisk period vilken innebär något kvalitativt nytt i förhållande till den föregående, b) modernitet, vilket
betecknar ett synkront perspektiv och innebär ett tillstånd eller en erfarenhet av det moderna samhället -
modernitet kan därmed förstås som en erfarenhetsform, c) modernisering, som utifrån ett diakront perspektiv
betecknar den specifika historiska förändringsprocess som äger rum under den moderna epoken, där kapitalism,
rationalisering, globalisering och industrialisering är centrala aspekter.” Håkan Thörn, Modernitet, sociologi och
sociala rörelser, Monograph from the Department of Sociology, University of Gothenburg, 62, Göteborg, 1997, s. 35.
Man kan dessutom dela den moderna epoken i tre perioder. 1) Den tidigmoderna epoken från tidigt 1500-tal
till sent 1700-tal, präglad av handelskapitalism och den tidiga kolonialismen. 2) Det moderna genombrottets
epok från sent 1700-tal till sent 1900-tal, präglad av industrikapitalism, den moderna nationalstaten och den
koloniala imperialismen. 3) En tredje modernitet, globalisering, den postmoderna epoken (som ännu söker ett
vedertaget namn), präglad av informationell kapitalism, nationalstatens kris, regionalisering och postkolonia-
litet. Se Thörn, Globaliseringens dimensioner, s. 223ff. Enligt Torsten Hägerstrand kan ett samhälles moderni-
tetsgrad avläsas bl.a. i ”de formella och opersonliga organisationernas tillväxt i antal och uppgiftsfördelning”.
Ett uttalande från och om den andra moderniteten. Torsten Hägerstrand, Om en konsistent, individorien-
terad samhällsbeskrivning för framtidsstudiebruk: Specialarbete S2 till SOU 1972:59, Ds Ju 1972:25,
Lund/Stockholm, Justitiedepartementet, 1972, s. 46.





Sverige

Sverige och det svenska folket framställs ofta som en från -talet och framåt
ovanligt homogen etnisk och religiös sammanslutning.50 Men en sådan syn på
den svenska historien utgår från en nationalistisk modell som framställer landets
gränser efter  som de naturliga. Stormaktstidens rike var inte svenskt och till
exempel Finland eller Livland har i en sådan historia bara tillhört Sverige, aldrig
varit en organisk del av ett samlat rike. Att tala om ett förhållandevis homogent
Sverige före  avslöjar en nationalistisk avgränsning av Östersjövärldens lokala
historier.51 Med denna invändning i minnet är det fortfarande intressant och
relevant att se att det finns likheter till exempel mellan den svenska -talssta-
tistiken och 1900-talets socialdemokratiska folkhemsbygge. Där återfinns enligt
Karin Johannisson gemensamma nyckelbegrepp som ”den patriarkala staten, det
allmännas supremati över det enskilda, planering, fördelning och kontroll, den
optimistiska synen på möjligheten att skapa ett gott samhälle med rationella
medel.”52 Dessa likheter skulle kunna tyda på att den svenska socialdemokratins
framgångar vilat på speciella förutsättningar i den inhemska traditionen. Den
svenska statskyrkan har till exempel, bland annat med sina husförhör, skapat en
stark statstjänartradition.53 Andra ser det svenska brukssamhällets patriarkala
ordning under perioden - som den främsta grunden för folkhemmet.
Även vid bruken fanns ett socialt program med ideal om ett detaljplanerat
samhälle, goda bostäder och en feodal samförståndsanda.54

En förutsättning för den samförståndstanke som präglat den svenska
modellen skulle kunna vara en större tilltro till det rationella samhällsbygget än
vad andra europeiska nationer kan uppvisa – eller en starkare respekt för en
auktoritär övermakt. Förutom den obligatoriska hänvisningen till makarna
Myrdals Kris i befolkningsfrågan för Johannisson även fram Axel Hägerström och
den filosofiska Uppsalaskolan som ett exempel på en i samhällsnyttan fotad plä-
dering för den sociala ingenjörskonsten.

50 Se t.ex. Karin Johannisson, Det mätbara samhället: statistik och samhällsdröm i 1700-talets Europa,
Stockholm, Norstedt, 1988, s. 184.

51 Hegel kritiserar en sådan syn på vattnet som avdelande faktor i historien. Vattnet har snarare alltid varit
kommunikationsväg och sammanbundit riken. Berg och skogar har åtskilt människor. Den lokala historien
före järnvägens intåg ser annorlunda ut än vad den nationalistiskt avgränsade förståelsen medger. Georg
Wilhelm Friedrich Hegel, Werke 12: Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte, Frankfurt am Main,
Suhrkamp, 1980, s. 115f. Också Matti Klinge, som i sin bok Östersjövärlden för hela perioden från historiens
gryning till 1809 återkommande skriver Sverige(-Finland), betonar det förnationalistiska Sveriges enhet. Matti
Klinge, Östersjövärlden, Stockholm, Atlantis, 1995, t.ex. s. 115.

52 Johannisson, Det mätbara samhället, s. 180.
53 Ibid., s. 180ff.
54 Maths Isacson vandrar som han själv skriver denna stig som leder från brukssamhället till folkhemmet.

Genom att söka folkhemmets rötter i bruket betonar han starkare än Johannisson just det patriarkala arvet i
folkhemsbyggarnas vilja att i detalj planera samhället. Se Maths Isacson, »Bruket och folkhemmet«, Häften för
kritiska studier, 1991.





Johannisson påpekar att välfärdsmodellen ”förutsatte en optimistisk syn på
möjligheten att skapa social harmoni med rationella medel”.55 

Just tilltron till möjligheten att med rationella medel skapa social harmoni
är en aspekt av den svenska välfärdsmodellen som är intressant och viktig i vårt
sammanhang. Henrik Björck har i några begreppshistoriska uppsatser visat att
tankarna om folkhem och socialingenjörer etablerades i Sverige i liberala och
högersinnade kretsar.56 Dessa grogrunder i den svenska historien kan hjälpa oss
att förstå hur även konservativa delar av samhället kan skrivas in i den svenska
artikuleringen av det moderna projektet.57 Vi kan utifrån dessa diskussioner ta
med oss en förståelse av det vi kan kalla folkhemmet som en specifikt svensk
aspekt som påverkar svenskt deltagande i den (post)koloniala världsordningen. 

Först några empiriska exempel på hur en modern självbild gestaltar sig i
svensk turist-reklam:

[D]et egentliga svarta Afrika, den stora kontinenten med ebenholts och sandel-
träd, elfenben, guld och diamanter, lejon, elefanter, giraffer och noshörningar,
väldiga floder och sjöar, skyhöga berg och primitiva människoraser. […]
européernas Afrika med järnvägar och flyglinjer, med plantager och safaris.58

I detta exempel från Svenska Amerika Linjens broschyr  kan vi se hur
Afrika förknippas med natur: råvaror, vildhet och primitivitet. Resenären
förknippas med ett europeiskt Afrika där moderniteten domesticerat naturen.
Att broschyrernas ’vi’ tillhör den domesticerande och målrationella moderniteten
kan vi också se på -talet. Här hos Europaresor.

Invånarna [i Puerto de la Cruz, Tenerife] är ett sorglöst och chosefritt folk, som
skiner när solen skiner – och det gör den oftast! De är hjälpsamma och före-

55 Johannisson, Det mätbara samhället, s. 184. En annan, och direktare, koppling mellan Hägerström och
välfärdsmodellen är väl Hägerströms inflytande på statsvetarna Gunnar Myrdal och Herbert Tingsten och
juristen Vilhelm Lundstedt. Se Tore Frängsmyr, Svensk idéhistoria: bildning och vetenskap under tusen år,
Stockholm, Natur och kultur, 2000, bd 2, s. 235ff. Per Nyström, som var statssekreterare i socialdepartementet
1945-1950, menar att Gustav Möllers pragmatism formade socialdemokratins reformer mycket mer än
Myrdalarnas sociala ingenjörskonst. Tomas Forser, "Jag har speglat århundradet": en bok om Per Nyström: histo-
rikern, publicisten, ämbetsmannen, Stockholm, Rabén Prisma, 1996, s. 174ff. För en kritik av de inom folk-
hemsforskningen outredda kopplingarna av idéerna om sociala ingenjörer till den svenska socialdemokratin i all-
mänhet och Gunnar Myrdal i synnerhet, se Henrik Björck, Teknisk idéhistoria, Arachne, 9, Göteborg,
Institutionen för idé- och lärdomshistoria, 1995, s. 178ff. och 230ff.

56 Henrik Björck, »Till frågan om folkhemmets rötter: En språklig historia«, Lychnos: Årsbok för idé- och lär-
domshistoria, 2000 och Henrik Björck, »Den sociale ingenjören på intressekontoret: En studie i svensk väl-
färdshistoria«, Lychnos: Årsbok för idé- och lärdomshistoria, 2002.

57 I sammanhanget kan man också lyfta fram Johannissons (korta) diskussion om boströmianismens lik-
heter med 1700-talets syn på staten, som i sin tur hämtar stöd i Sven-Eric Liedmans beskrivning av arton-
hundratalets ämbetsmannaideal. Johannisson, Det mätbara samhället, s. 180ff. Se Sven-Eric Liedman, Att för-
ändra världen - men med måtta: det svenska 1800-talet speglat i C A Agardhs och C J Boströms liv och verk,
Stockholm, Arbetarkultur, 1991, kap. 4, kanske framförallt s. 298ff.

58 Svenska Amerika Linjen: Med ’Gripsholm’ till Indien, Ostafrika, Medelhavet etc. 1934, s. 22.





faller vara ganska omedvetna om vad turistströmmen ekonomiskt medför – här
är det fortfarande billigt att shoppa.59

”De” styrs av solen, medan det osynliga ’vi’ som texten vänder sig till antas
fungera enligt en ekonomisk rationalitet. Det är i citatet även tydligt hur ”de”
utgör ett folk med gemensamma egenskaper. Detta folk är ännu inte fångade
av ett ekonomiskt förnuft, men det kommer att ändras: alla ska nämligen vandra
samma utvecklingsväg. Ordet ”fortfarande” underförstår en framstegstrappa
som folket på Tenerife mödosamt men obönhörligt kommer att klättra. När
de väl nått fram kommer det inte längre att vara billigt och de kommer inte
att vara omedvetet hjälpsamma, samma målrationalitet som i det moderna
kommer att råda.

Det är viktigt att hålla i minnet att Sverige industrialiserades sent och att det då
inträdde ett skifte där en ny styrande elit fram mot -talet tog över efter den
gamla Karl XII-vurmande, stormaktsnationalistiska.  Den industriella ideologin
som nittiotalisterna formulerat för att drömma om en ny svensk stormaktstid,
och som fick ett tydligt uttryck i Konst- och industriutställningen i Stockholm
, ställdes nu alltmer i centrum för att mobilisera kring nationalstaten.
Tidsandan under det tidiga -talet omfattade ideal om konkurrenskraft och
utveckling. Vid denna tid ”befästes industrins betydelse liksom statsmaktens
ansvar för dess tillstånd och för nationens plats i en internationell jämförelse.”61

En känd artikulation av denna ståndpunkt är företagaren Gerhard de Geers bok
Sverges andra stormaktstid från , där han beskriver hur Sverige erövrar
världen med tändstickor, telefoner och andra prov på svensk företagaranda och
välutbildad svensk arbetskraft.  Kanske kan den ovan skisserade historiska
grogrunden antyda en förklaring till hur uppslutningen bakom moderniteten
kunde bli så allmän.62

59 Europaresor hösten, vintern, våren 1962-63, s. 10.
60 Kanske mellan 1909 och 1918, som historikern Douglas Verney kallat Sveriges demokratiska revolu-

tion. Se Arne Ruth, »Det moderna Sveriges myter«, i Svenska krusbär: en historiebok om Sverige och svenskar,
red. Björn Linnell och Mikael Löfgren, Stockholm, Bonnier Alba, 1995, s. 552.

61 Henrik Björck, Teknikens art och teknikernas grad: föreställningar om teknik, vetenskap och kultur spe-
glade i debatterna kring en teknisk doktorsgrad, 1900-1927, Stockholm papers in history and philosophy of techno-
logy, Stockholm, Avdelningen för teknik- och vetenskapshistoria, 1992, citatet s. 199. Om dessa ”industrialister”
och deras koppling till nationalism i Anders Ekström, Den utställda världen: Stockholmsutställningen 1897
och 1800-talets världsutställningar, Nordiska museets handlingar 119, Stockholm, Nordiska museets förlag,
1994, s. 138ff. och s. 216ff.

62 Martin Kylhammar, »Sveriges andra stormaktstid: från välfärdsstat till folkhem«, i Den välsignade till-
växten: tankelinjer kring ett århundrade av kapitalism, teknik, kultur och vetenskap, red. Peter Elm-lund, Kay
Glans och Bo Ax:son Johnson, Stockholm, Natur och kultur, 1998. Kylhammars skildring av folkhemmet och
moderniteten ligger väl i linje med såväl Henrik Björck som Arne Ruth. 





Svensk nationalism

Den svenska nationalismen förefaller vara nära förknippad just med staten och
med en vilja att vara modern. Idéhistorikern Ola Fransson är en av dem som
diskuterat detta och ställt den svenska nationalismen i kontrast till dansk natio-
nalism som han menar vilar på bondeideal som gjort att den inte på samma sätt
kunnat gå upp i ett danskt ’folkhem’. Staten och moderniteten är inte delar av det
genuint danska som det förstås i den danska nationalism som Fransson tecknar.  

Att vara svensk är däremot att vara modern.  Arne Ruth formulerar
grunddragen i den svenska moderniteten som en ”idé […] om Sverige som ett
undantag: att vårt land, tack vare folkets flit och politikernas visdom, hade hittat
den nyckel som gör det möjligt att förena de tre värdena trygghet, frihet och
jämlikhet i ett modernt industrisamhälle”. 

Det är svårt att i resereklamen finna textpartier där identifikationen med det
folkhem som skisserats ovan uttrycks öppet. Däremot kan man ofta ana närvaron
av ett talande subjekt som är tryggt i sin moderna tillhörighet. Här är Brodin
Touring av år .

Steget från Europa över till Afrika via Gibraltar sund är icke långt. Men det är
en helt ny värld, som möter oss då vi sätter foten på Afrikas jord. Här råder

63 Martin Kylhammar poängterar snarare radions introduktion i Sverige 1925, med dess hjälp kunde,
skriver Kylhammar, ”vi också bli ett Folkhem, vi hörde ihop, vi delade samma erfarenheter och kunde till och
med höra statens röst i vardagsrummet.” Kylhammar, »Sveriges andra stormaktstid«, s. 77f. Se också Birgitta
Höijer, Det hörde vi allihop!: etermedierna och publiken under 1900-talet, Skrifter utgivna av Stiftelsen
Etermedierna i Sverige, 9, Stockholm, Prisma, 1998 och Karin Nordberg, Folkhemmets röst: radion som folk-
bildare 1925-1950, Stockholm/Stehag, Brutus Östlings bokförlag Symposion, 1998, s. 33ff. Per Olov Qvist
har å sin sida visat hur filmen var ett viktigt redskap för det han kallar ’systemreproduktion’, dvs. spridning
av den goda moderna nationalismen. Per Olov Qvist, Folkhemmets bilder: modernisering, motstånd och men-
talitet i den svenska 30-talsfilmen, Lund, Arkiv, 1995. Dessa undersökningar ligger i linje med Benedict
Andersons betoning av media för skapandet av nationell enhet och samtidighet och det är alltså inget speci-
fikt svenskt med att medierna är med och skapar enhet. Formen är den samma, men innehållets utformning
beror av den lokala historien. Benedict Anderson, Imagined communities: reflections on the origin and spread
of nationalism, London, Verso, 1991.

64 Ola Fransson, »Danska bönder och den svenska staten«, Ord & Bild, 1998. Även etnologen Anders
Linde-Laursen berör denna skillnad mellan svensk och dansk nationell självförståelse. Anders Linde-Laursen,
Det nationales natur: studier i dansk-svenske relationer, Köpenhamn, Nordisk Ministerråd, 1995, s. 148. Ett
liknande resonemang byggd på samma jämförelse mellan svensk och dansk modernitet finns i Håkan
Arvidsson, »Moderniseringen och medelklassens marginalisering«, i Den välsignade tillväxten, s. 149.  Arne
Ruth fäster istället uppmärksamheten på att den socialdemokratiska regeringen tidigt klarade Sverige ur
30-talskrisen på ett sätt som gav dem de svenska företagarnas förtroende. Ruth, »Det moderna Sveriges
myter«, s. 565.

65 Orvar Löfgren, »Att nationalisera moderniteten«, i Nationella identiteter i Norden: ett fullbordat projekt?:
sjutton nordiska undersökningar, red. Jan Olof Nilsson och Anders Linde-Laursen, Stockholm, Nordiska
rådet/Allmänna förlaget, 1991, s. 104. Se även Orvar Löfgren, »Nationella arenor«, i Försvenskningen av
Sverige: det nationellas förvandlingar, red. Billy Ehn, Jonas Frykman och Orvar Löfgren, Stockholm, Natur
och kultur, 1993 och Johansson, »Inledning: Svensk nationalism och identitet efter andra världskriget«.

66 Ruth, »Det moderna Sveriges myter«, s. 547f.





fortfarande förhållanden liknande dem i Orientens avlägsna städer. Här möts
väst och öst och Muhammeds lära lever kvar med en styrka som är otrolig. Man
stiger rakt in i en ny värld, den muhammedanska, där städer och byar är befol-
kade av araber, berber, beduiner och judar, med ett mycket svagt inslag av
européer. De gamla infödingsstädernas krokiga och trånga gator, moskéer och
basarer fångar oss med sin tjusning och trollkraft.67

Genom att korsa Gibraltar sund kommer man till en ny värld; den muhamme-
danska. I den muhammedanska världen är städerna omodernt trånga och utan
planerade gatusystem. Där är man i den muhammedanska lärans grepp och
kännetecknas av sin folktillhörighet, infödingarna är berber, araber, beduiner
och judar medan européer framställs som en homogen grupp som resenären kan
identifiera sig med. I Europa är man inte länge dominerad av religiösa läror, och
speciellt inte av Muhammeds. Det är tydligt att européerna i Maghreb är så få
att de inte lyckats modernisera samhället. Orienten har ännu inte förlorat sin
”trollkraft”, den är ännu inte avmystifierad som det sociologiska modernise-
ringsbegreppet lyder. Man har ju trots det korta avståndet kommit till Afrika:
modernitetens absoluta frånsida. 

En identifikation med moderniteten behöver däremot inte alltid vara odelat
positiv. Ofta finns en viss nostalgi inför det samhälle man har förlorat. Så till
exempel hos Vingresor .

Ute vid kusten [i Portugal] väntar oss sedan vid foten av sin höga klippa det vita
fiskeläget Nazaré, som trots de senaste årens popularitet ännu bibehåller sin
ursprungliga karaktär och ger något av det Europa, som i industrialismens och
atomkanonernas tidevarv håller på att dö bort.68

Även Reso spelar på kundernas modernitet när de försöker sälja resor till
Sardinien . Sverige är en del av det moderna, som det kan vara skönt att få
ta semester från ett tag. Alla behöver komma bort ett tag för att slappna av och
slippa modernitetens krav på effektivitet.

Semester på Sardinien – semester i en helt ny värld – ett av de få resmål, där
omedelbarhet, primitivitet och äkthet är naturliga ingredienser till semester-
dagarna. Längs de leende kusterna med den kontrastrika naturen lever en
befolkning – oberörda av tidens hets – med månghundraåriga traditioner – och
med en gästfrihet, som smittar av sig på varje turist.69

67 Se Europa med Brodin Touring Sällskapsresor 1955, s. 15. Många av de teman som skall behandlas i
avhandlingen återfinns i detta citat. Men det är ännu inte tid att utlägga dem.

68 Vingresor med flyg 1959, s. 64.
69 Reso – Stjärnresor semsterhandbok 1966, s. 40.





Även här ser vi en viss kritik av det moderna. Äktheten har gått förlorad när man
lämnat det förmodernt omedelbara sättet att leva. På Sardinien råder en annan
tid utan hets där turisten kan återfå kontakten med det äkta och fria som han
förlorat i sin egen moderna tillvaro. Omnämnandet av sardernas månghundra-
åriga traditioner knyter dem till det förgångna medan turisternas implicerade ’vi’
lever i ”tiden” – det vill säga nu, i samtiden. 

Men det finns också tydligare uttalanden om vår högre modernitet som gör
att vi inte (längre) kan tillåta oss att leva som lokalbefolkningen på resmålen.
Exemplet kommer från Europabuss . Noterbart är också hur den egna
humaniteten kopplas till den geografiska hemvisten och anspelar på en klimat-
förklaring till spanjorernas teatraliska djurplågeri.

Det [tjurfäktning] är bortsett från de rent humanitära synpunkter vi nordbor
måste anlägga på saken – ett fascinerande skådespel.70 

Svenskhetens referensramar förefaller vara starkt knutna till moderniteten.71

Det betyder på intet sätt att vi kan anta att alla invånare i Sverige ställde sig
bakom denna modernitet. Det fanns självfallet många röster som restes mot
framförallt det man uppfattade som undermålig masskultur, och också många
som levde sina liv i gamla invanda mönster utan att fundera närmare över
moderniteten. Men det är samtidigt viktigt att observera att den intellektuella
kritiken främst riktades mot det kulturella nutidsläget, få ställde sig explicit
negativa till framstegstron i mer allmän, materiell tappning.72

Jag menar alltså att Sverige under folkhemstiden är speciellt i det att den
statsbärande ideologin så starkt knutits till föreställningar om att vara modern.
Även om det att vara europé alltid är att vara modern framställs Sverige ofta som
det mest moderna och rationella, kanske för att kompensera sin underlägsenhet
i förhållande till de klassiska kulturnationerna som starkare kunnat betona att de
är modernitetens ursprung och skapare.73 Denna identifikation av svenskheten
som det moderna är ungefär jämngammal med folkhemmet. Omkring 
hade den svenska nationalismen riktat om sig från historievurm till en natur-
nationalism. Under åren kring  – med Stockholmsutställningen som tydlig
symbol – tillkommer folkhemsnationalismens identifikation med det

70 Europabuss: Jubileumsresor 1966, s. 38.
71 Jag återknyter till Ruth, »Det moderna Sveriges myter«. Se även t.ex. Anders Frenander, Debattens vågor:

om politisk-ideologiska frågor i efterkrigstidens svenska kulturdebatt, Arachne, 13, Göteborg, Institutionen för
idé- och lärdomshistoria, 1999, främst kap 1.

72 Kjell Jonsson, »Mellan panik och idyll: svensk kultur i hygienens tidevarv«, i Den välsignade tillväxten.
73 För en diskussion om en modern europeisk identitet just utifrån kulturnationens något andra förut-

sättningar se Jacques Derrida, The other heading: reflections on today’s Europe, Studies in continental thought,
Bloomington, Indiana University Press, 1992, tydligast s. 47ff.





moderna.74 De koloniserande staterna var tvungna att legitimera varför de skulle
få styra över andra kontinenters människor. Sverige deltog inte i någon högre
grad (men ändå mer än man ofta velat se) i den koloniala imperialismen men
hade ett behov av att visa på vilket sätt man var det mest rationella: det vill säga
mer rationellt än andra. 

I både yttre och inre avseenden framstod den svenska modellen inte som ett
uttryck för nationell egoism, utan som en bärare av ett universellt förnuft. Sveriges
nationella intressen föreföll att helt och hållet sammanfalla med villkoren för det
internationella framsteget. Det som var bra för Sverige var bra för världen.75

Genom det perspektiv som tecknats ovan kan vi även avläsa innehållet i den till
synes obefintliga svenska nationalism som bland andra redaktörerna av antologin
Svenska Krusbär – Björn Linell och Mikael Löfgren – beskrivit. Enligt en allmän
uppfattning slutade man efter andra världskriget att i Sverige tala i termer av
folklynnen, framförallt inom vetenskapen. Till och med ’nationalism’ lät närmast
oanständigt och folkhemmets framsteg beskrevs hellre som BNP-ökning. ”Det
är svårt att säga när nationalismen dök upp igen, och hur den då såg ut. [---]
Men plötsligt började man se svenska flaggor lite varstans, också som hotfulla
tatueringar, och höra nationalsången i alla möjliga sammanhang, också som
skrämmande skanderingar.”76

Jag ska försöka visa att den svenska nationalismen inte alls varit borta, det är
bara så att den har formulerats som negation. Folklynnesspekulationen försvann
endast i vetenskapliga sammanhang. Men också på andra samtalsarenor förändrades
den nationella självhävdelsen, istället för att tala om svenskens svenskhet talar
man i turistreklamen om hur andra är annorlunda (osvenska). Man kan säga att
den svenska nationalismen rekryterade den rationella moderniteten och gömdes
bakom den. 

Även efter andra världskriget kan man fortfarande se uttalade hänvisningar
till svenskheten. Till exempel hos Reso .

Dessutom kan vi inte undgå att smittas av fransmännens nationella särdrag,
deras glada sinne, spontana känslosvall och öppna väsen, så artskilt från det som
är typiskt för oss svenskar.77

Ofta handlar det emellertid om långt subtilare poängteringar av den egna svensk-
heten. Många gånger verkar det vara fråga om en redovisning av förhållanden
som har en erfarenhetsgrund. När dessa erfarenheter sedan skall förklaras kan

74 Gunnar Broberg, »När svenskarna uppfann Sverige: Anteckningar till ett hundraårsjubileum«, i

Tänka, tycka, tro: Svensk historia underifrån, red. Gunnar Broberg, Ulla Wikander och Klas Åmark,

Stockholm, Ordfront, 1993, s. 180.

75 Ruth, »Det moderna Sveriges myter«, s. 566.

76 Björn Linnell och Mikael Löfgren, »Inledning«, i Svenska krusbär, s. 18.

77 Med Reso till…: Sommaren 1949, s. 9.





man däremot se hur de nationalistiska förklaringsmodellerna fortfarande spelar
in. De är inte av samma nationalitet som vi, alltså kan de inte helt klara av att
genomföra saker på det sätt som resenären vill ha det (underförstått: som det bör
vara). Se exempelvis hur Europaresor  förklarar varför man ibland måste stå
ut med bristande komfort. 

Man bör dock komma ihåg att Turkiet är början på Orienten och att man trots
alla ansträngningar att möta den moderna turismens krav ibland inte kan erbjuda
de bekvämligheter, man önskar.78

Istället för att förklara att standarden i resenärernas ögon kan förefalla bristfällig
på grund av att resan gått till ett land med ekonomisk knapphet, med ringa
utbyggd infrastruktur eller dylikt, hänvisar man till ’Orienten’. Även om
’Orienten’ anstränger sig kan den inte bli som vi, kan den inte bli en del av
moderniteten.

Svensk framstegstro

Att vara svensk är att vara modern. En central idé i moderniteten är framstegstan-
ken, den har till och med kallats för ”den moderna världsbildens överordnade
idé, hjärtat i dess historieuppfattning” och mycken idéhistorisk möda har lagts
på att teckna framstegstankens innehåll och historia.79 Här finns emellertid ofta
en viss diskrepans mellan talet om den moderna världsbildens idé och de for-
muleringar som undersöks och redovisas i standardverken. Bernt Skovdahl
menar i en översikt över framstegstänkandet under -talet att dess främsta
företrädare har varit politiker, företagare, samhällsvetare och tekniker snarare än
humanister och intellektuella. Men han säger också att det samtidigt etablerats
en mer materiellt rotad framstegstro hos befolkningen i bland annat Sverige som
snarare varit knuten till standardhöjningar än teoretiska funderingar. Skovdahl
vill i ljuset av detta kvalificera begreppet framstegstanke till att avse ”mer utveck-
lade idéer”, medan istället begreppet framstegstro får stå för ”en enklare tilltro
till fortsatta tekniska och materiella framsteg”. Han säger också att ”vi [kan] slut-
ligen misstänka att människor inom relativt vida befolkningslager, som kanske
aldrig tagit del av någon mer artikulerad eller specifik framstegstanke, varit
bärare av en ’allmän’ framstegstro.”80

Eftersom det är högst sannolikt att den svenska föreställningen om den egna
moderniteten snarast vilat på en stark framstegstro undanhåller jag mig här från

78 Europa-resor: sommaren 1966, s. 54.
79 Citatet från Svante Beckman, »Förord«, i Bernt Skovdahl, Framstegstankens förfall?: en forskningsöversikt

över 1900-talets framstegstanke, Eslöv, Brutus Östlings bokförlag Symposion, 1996, s. 7.
80 Skovdahl, Framstegstankens förfall?, s. 113ff.





att knyta denna tro till formulerandet av en specifik framstegstanke. Jag vill
hävda att framstegstrons starka plats i den svenska turistmarknadsföringen inte
är direkt beroende av någon specifik formulering av en framstegstanke som inte
finns uttalad, och förståelsen av det studerade materialet vinner heller inte på att
man försöker lyfta fram en sådan. Det räcker med att observera framstegstrons
viktiga roll. Jag skall i kapitlet ”Verktyg och tillvägagångssätt” infoga Skovdahls
iakttagelse i min egen terminologi.

Slutligen vill jag kommentera de tidigare nämnda krusbärsredaktörernas
känsla av en återkommande nationalism. Det går att anknyta denna känsla till
den spridda föreställningen om ett viktigt brott i den svenska historien kring
symbolåren  och . Någon gång under sent -tal talar många om att
den ideologiska hegemonin, som burits upp av begreppet folkhemmet fram till
åren runt , rämnade.81 Sverige associeras därefter inte lika självklart med det
moderna och kanske är det därför som nationalismen återigen började gestalta
sig i nationalsångssjungande och flaggbärande. Påverkade det synen på människor
som bor i utlandet? Öppnade möjligen den nya nationalismen ett utrymme för
mer pluralistiska skildringar av andra delar av världen: alla behöver inte längre
vara på väg att bli moderna och därmed lika svenskarna? Det är frågor jag
skall återkomma till.

81 Dessa presenteras på s. 221ff.





Svenska omvärldsbilder

Det finns en betydande samling arbeten som sammantaget ger en bild av hur
världen utanför det svenska rikets gränser beskrivits genom historien. Detta
kapitel skall ägnas en genomgång av detta forskningsfält. Därigenom kommer
både en historia över svenska omvärldsbilder att berättas, samtidigt som de
viktigaste forskningsbidragen på området presenteras (främst i noterna).

Åke Holmbergs historieskrivning

Omvärlsbildsforskningens ofrånkomlige huvudfigur är göteborgshistorikern Åke
Holmberg som studerat svenska omvärldsbilder från -talets början fram till
-talet.82 Ingen har kommit i närheten av de materialvolymer som Holmberg
gått igenom och redovisar och hans arbete har närmast encyklopedisk status på
området. Även om Holmbergs främsta företräde är hans empiriska noggrannhet
och fyllighet innehåller hans arbete även vissa viktiga analytiska påståenden. Den
kanske viktigaste slutsatsen i Holmbergs arbeten är att ”omvärldsbilden avslöjar
betraktaren mycket mer än den han betraktar.”83 Holmberg betonar också att
”om vår bild av andra folk och kulturer säger mer om oss själva än om de andra,
så präglas också forskningens bild av dessa betraktarmentaliteter av de värderingar
som behärskar forskaren och hans miljö.”84

82 Åke Holmberg, Världen bortom västerlandet: Svensk syn på fjärran länder och folk från 1700-talet till första
världskriget, Acta Regiae Societatis scientiarum et litterarum Gothoburgensis. Humaniora, 28, Göteborg, Kungliga
Vetenskaps- och vitterhetssamhället, 1988, Åke Holmberg, Världen bortom västerlandet II: Den svenska
omvärldsbilden under mellankrigstiden, Acta Regiae Societatis scientiarum et litterarum Gothoburgensis.
Humaniora, 34, Göteborg, Kungliga Vetenskaps- och vitterhetssamhället, 1994 och Åke Holmberg, Göteborgs
handels- och sjöfarts-tidnings syn på kolonialismens sammanbrott i Asien och Afrika 1946-1965: ett bidrag till den
svenska omvärldsbildens historia, Acta Regiae Societatis scientiarum et litterarum Gothoburgensis. Humaniora, 40,
Göteborg, Kungliga Vetenskaps- och vitterhetssamhället, 1999.

83 Holmberg, Världen bortom västerlandet II, s. 11. Holmberg anknyter till den imagologiska traditionen
inom komparativ litteratur som enligt Holmberg innebär ”undersökningar av hur man i en nation eller
kulturkrets ser på andra sådana”. (s. 11) Imagologiska undersökningar kan även behandla en nations egen
självbild som den gestaltar sig i litteraturen. Imagologin fick en stark ställning i efterkrigstiden i Tyskland och
framförallt i Frankrike med förgrundsgestalter i Jean-Marie Carré och Marius-François Guyard. Den tidiga
imagologin som Carré representerar sökte i litteraturen den bild av en kultur som författarna explicit givit
uttryck för i den manifesta texten. Från 70-talet och framåt har man emellertid i allt högre grad börjat intressera
sig för genrers och formers underförstådda tankemönster: det latenta innehållet. Manfred S. Fischer, Nationale
Images als Gegenstand vergleichender Literaturgeschichte: Untersuchungen zur Entstehung der komparatistischen
Imagologie, Aachener Beiträge zur Komparistik, 6, Bonn, Bouvier, 1981, s. 157ff. och 186ff.

84 Holmberg, Världen bortom västerlandet II, s. 12. 





Fram till första världskriget kom, enligt Holmberg, ”det mesta av all information
till svenska läsare […] utifrån, från engelska, franska och tyska källor. I sina
relationer till exotiska regioner har Sverige agerat och reagerat som en oftast
marginell del av Västeuropa.”85 Det går inte att finna någon betydande skillnad
mellan det som skrivits på svenska och det material som i översatt form nått
landet. ”Omvärldsbilderna [i Sverige] har tjänat kolonialmakternas hegemoni”
konstaterar Holmberg.86 Under -talet var denna hegemoni ännu inte etablerad
och det fanns i skildringarna av världen utanför Västerlandet ofta en mer fil-
antropisk beredvillighet där ”negerfolk” i ett förmodat naturtillstånd beskrevs
med beundran. Det är inte heller ovanligt under -talet att skribenterna såg
dessa naturbarn som möjliga civilisationsmottagare. Under -talet försvann
filantropin alltmer för att i stället ersättas av oförsonligare och ofta mer rasistiska
attityder mot människorna utanför Västerlandet.87

-talet, fram till år , präglades enligt Holmberg av vad han kallar för
en primitiv xenofobi och det fanns under denna period bara svaga ansatser till
rasism och evolutionism.88 Kina var föremål för mycken beundran för sin
tolerans och sitt visa styre, ’de ädla vildarna’ framställdes i romantiskt skimmer
och det förekom exempel på stark kritik mot européers framfart i framförallt
Asien. I perioden - syns en ökad självaktning, och stoltheten i att tillhöra
Europa blev också starkare. Det gestaltar sig bland annat i det sätt på vilket
kineserna beskrivs nedvärderande och hur ”negrerna” allt oftare framställdes som
ett slavfolk. Evolutions- och rastänkandet tilltog kring sekelskiftet  och tron
på nationalkaraktärer etablerades under -talets första hälft – det var också då
som det historiska utvecklingsschemat konstruerades. Europa framstod alltmer
som alltings mått.89 Det rådde vid -talets mitt en nästan total enighet om
att den västerländska bildningens seger var nyckeln till hela världens lycka.90

- och -talen var i Sverige en epok av växande tyskt inflytande, såväl
politiskt som kulturellt. Tysk vetenskap och litteratur kom att spela något av
samma roll som profeter för tidevarvets ledande idéer, som de franska upplys-
ningsmännen hade gjort hundra år tidigare.91

Skolkommissionen kritiserade  V F Palmblads Historia för att den ägnade
nästan lika stort utrymme åt österlandets fornhistoria som åt hellenernas historia.

85 Holmberg, Världen bortom Västerlandet I, s.17.
86 Holmberg, Världen bortom västerlandet II, s. 23.
87 Holmberg, Världen bortom västerlandet I, s. 107.
88 Rasism innefattar för Holmberg bara de utsagor där en förmenad rastillhörighet bestämmer inte bara

hudfärg och andra fysiska egenskaper, utan även psykisk läggning och begåvning. Evolutionism betecknar tron
på att utvecklingen på alla områden, biologiska som kulturella, går stadigt uppåt och att de vita och kristna
västerlänningarna alltid är de som kommit längst. Holmberg, Världen bortom västerlandet II, s. 16ff.

89 Ibid., s. 29.
90 Holmberg, Världen bortom västerlandet I, s. 204. Se även Hanna Hodacs, Converging world views: the

European expansion and early-nineteenth-century Anglo-Swedish contacts, Studia Historica Upsaliensia, 207,
Uppsala, Acta Universitatis Upsaliensis, 2003, s. 183ff.

91 Holmberg, Världen bortom västerlandet I, s. 216.





Enligt kommissionen skulle den europeiska kulturens överlägsenhet intrummas
i eleverna och skolboksförfattarna uppmanades vara sparsamma med exotiskt
stoff från Pyreneiska halvön, Östeuropa och världen där bortom. Tron på kollek-
tivkarakteristikernas giltighet var stark.92 Under andra hälften av -talet slog
sedan den darwinistiska evolutionstanken igenom och med den även social-
darwinismen. I samma skede fick den biologiska rasismen, som enligt
Holmberg haft en tidig formulering på -talet bland annat i Linnés Systema
Naturae, sitt genombrott.93

Andra har framhållit att ”[e]n central metafor som organiserade så gott som
alla referenser till olika afrikanska grupper var civilisationen som trappa.”94 Även
då påpekas att -talets andra hälft kännetecknas av en europeisk vilja att
observera och bestämma skillnader, med det som kan kallas ”den klassifika-
toriska blicken”. Det var inte bara enskilda skribenter som på detta sätt blickade
ut över världen och sorterade in dess invånare på olika nivåer i utvecklingen,
”dessa berättelser, djupt präglade av kolonialistiska värderingar, [fick] genom
att förvandlas till skolinnehåll samtidigt […] värdighet av officiell ideologi.”95

Holmberg lägger stor vikt vid en genomgång av Nordisk Familjeboks (NF)
två första upplagor som utkom under halvseklet kring sekelskiftet . NF ses
som en god tidsspegel eftersom den var de etablerade vetenskapsmännens försök
att ”presentera summan av sitt tidevarvs vetande för en bred allmänhet.”96 Trots
att det i tiden mellan upplagorna framkommit ny information om ”de icke-vita
raserna” förändrades inte bilden av ”de gula och de svarta” nämnvärt och rasismen
”företedde knappast några sprickor”, skriver Holmberg.97

Snarare fick rasföreställningar en ökad publicitet i Sverige i början av -
talet och därmed en större betydelse från omkring . Istället för att relatera
situationen i ett annat land till den politiska eller socioekonomiska situationen
utgick skolboksförfattare från att den rådande ordningen berodde på, och
återspeglade, folkkaraktären. Stereotypa föreställningar om andra människor
verkar alltså besitta en inneboende förklaringskraft som inte behöver beläggas
empiriskt.

92 Ibid., s. 278ff.
93 Ibid., s. 457 samt Holmberg, Världen bortom västerlandet II, s. 29.
94 Luis Ajagán-Lester, ”De andra” i pedagogiska texter: afrikaner i svenska skoltexter 1768-1920, Svensk sak-

prosa, 13, Lund, Institutionen för nordiska språk, 1997, s. 60. (Kursiveringen i originalet.)
95 Ibid., s. 61. (Kursivering i originalet.) Se även Luis Ajagán-Lester, ”De andra”: afrikaner i svenska peda-

gogiska texter (1768-1965), Studies in educational sciences, 31, Stockholm, Hls, 2000. Ajagán-Lesters arbete är
det kanske mest teoretisk drivna inom omvärldsbildsforskningen. Han ställer upp en semiotisk teori vilande
på Michail Bachtin där han med hjälp av begrepp som intertextualitet, visuell grammatik och hegemoni syste-
matiskt analyserar hur läroboksdiskursen sett ut i fyra avgränsade perioder under åren 1768-1965. 

96 Holmberg, Världen bortom västerlandet II, s. 30. Även Åke Holmberg, »Är fördomar föränderliga?:
Nordisk Familjebok som tidsspegel«, i Årsbok 1992, Göteborg: Kungliga Vetenskaps- och Vitterhetssamhället,
1992. 

97 Holmberg, Världen bortom västerlandet II, s. 39.





Den efterkrigstida omvärldsbilden

Fram till -talet hade den svenska skolundervisningen som officiellt mål att
”väcka och underhålla ett fosterländskt sinnelag.” I de anvisningar till skolan
som medföljde skolböckerna förekom ofta uttrycket ”viktiga kulturländer”, 
preciserades dessa som Storbritannien, Frankrike, Tyskland, USA och Japan,
med respektive tillhörande kolonier. Även i senare böcker lever framstegstanken
vidare, till exempel i begreppen i- och u-land.  

Flera forskare har hävdat att den svenska offentligheten under -talet
började omvärdera och ta avstånd från den rasistiska och etnocentriska världsbild
som tidigare präglat skolans material. Under detta decennium försvann enligt
många uttalat rasistiska värderingar nästan helt och den kristna horisonten
förlorar sin självklara roll. Detta till trots finner man även senare strödda
exempel på rashänvisningar. Men viktigare än enstaka strödda exempel på
rastankar är att kulturomdömen fortfarande fälls utifrån ”den västerländska
kulturen, och de behåller därigenom sitt stereotypa och etnocentriska mönster.”
Dessutom är det så att ”bilderna förstärker den etnocentriska effekten i infor-
mationen på ett sätt som läroboksförfattarna egentligen inte avsett.” 

De förklaringar som under åtminstone  år berättat varför ’vi’ var bättre än
övriga världen förlorade alltså under -talet sin trovärdighet och avlägsnades
ur skolböckerna. Men de stereotyper som skapats på basis av de nu förkastade
förklaringarna kvarstod som spegel och motvikt till den egna kulturens företräden. 

Litteraturvetaren Margareta Petersson menar att det är viktigt att inte bara
fokusera på texternas innehåll, även kompositionen och berättarrollen spelar stor
roll för den världsbild som förmedlas av en text. Också Petersson menar att en

98 Herbert Tingsten, Gud och fosterlandet: studier i hundra års skolpropaganda, Stockholm, Norstedt, 1969,
s. 252ff.

99 Lena Olsson, Kulturkunskap i förändring: kultursynen i svenska geografiläroböcker 1870-1985, Malmö,
Liber, 1986, citatet s. 65. En liknande åsikt framför Evald Aspengren och Elisabeth Nyqvist, U-länder i läro-
böcker: en läroplansanalys av ett centralt läromedel, Pedagogiska institutionen, Göteborgs universitet, 1980, t.ex.
s. 164.

100 Kjell Härenstam menar exempelvis att läroböcker publicerade före 1962 gav en rent nedsättande bild
av islam, och att de som tillkommit före Lgr 80 (Läroplan för grundskolan, 1980) framställer islam som något
svårgripbart. Även därefter hålls ett socialantropologiskt perspektiv till islam och presentationen styrs av en
kollektivistisk enhetssyn. Muslimen är en representant för sin religion, inte en egen individ med unika drag.
Även i Härenstams studie kan vi se en tydlig utrangering av de öppet nedsättande omdömena av ickesvenskar
under 1960-talet utan att stereotyperna rubbas nämnvärt. Kjell Härenstam, Skolboks-islam: analys av bilden av
islam i läroböcker i religionskunskap, Göteborg, Acta Universitatis Gothoburgensis, 1993. För utvecklingen
under 1960-talet, se även Ajagán-Lester, ”De andra”, kap. 6. 

101 Olsson, Kulturkunskap i förändring, s. 186. Även hos Torvald Olsson framkommer det som med hans
språkbruk utgör en allmän förbättring av omvärldsskildringarnas objektivitet under 1960-talet och det tidiga
70-talet. Han menar att också den mer latenta form av rasism som kvarstod trots dessa förbättringar synes vara
på väg ut ur läroböckerna vid 1980-talets mitt då hans undersökning tar slut. Torvald Olsson, Folkökning,
fattigdom, religion: objektivitetsproblem i högstadiets läromedel 1960-1985 med särskild inriktning på Indien- och
u-landsbilden, Löberöd, Plus ultra, 1988, s. 430ff.





klar förändring skett på texternas manifesta nivå från -talet till det sena
-talet och -talet. Men trots denna tydliga manifesta förändring fortsätter
reseskildringar att implicit reproducera den traditionella omvärldsbild som
framkommit ovan. Den uttalade normen har förändrats: många av de reseskildrare
Petersson analyserat tar tydligt avstånd från kolonialism och imperialism, men
deras skildringar av mötet med människor innehåller fortfarande en implicit bild
av en naiv och småslumrande inföding.102

Statens institut för läromedel rapport Rasism och främlingsfientlighet i svenska
läroböcker? behandlar cirka  aktuella () läroböcker i religionskunskap,
historia samt samhällskunskap. Rapportförfattarna har i sin analys enligt egen
utsago försökt lyfta fram den ideologi som ligger under ytan i läroböckernas
komposition, text och bilder. De menar sig i detta arbete inte ha funnit några
exempel på vad man kallar ”renodlad rasism eller främlingsfientlighet”.
Däremot, skriver man, använder böckerna inte sällan stereotypa och förenklade
bilder för att förklara det icke-svenska. ”Lycka” och ”välfärd” illustreras så gott
som alltid med bilder av ljushyllta, medan ”ofärd” och ”underutveckling”
representeras av mörka människor. Jesus tid illustreras gärna i religionskunskaps-
böckerna med bilder av dagens Nasaret – i Orienten står tiden stilla och dagens
verklighet tros kunna representera den för tvåtusen år sedan. Fortfarande finns
evolutionistiska förklaringar och beskrivningar av andra religioner tenderar att
ha kristendomen som norm.103 Än tydligare blir framstegsperspektivet i historie-
böckerna: ”’Förr var vi som de. I framtiden kommer de att bli som vi’ skulle
kunna vara en (tillspetsad) devis för många läromedel i historia.”104

Rapporten kommer fram till att det icke-svenska i läroböckerna beskrivs
med ”alienerande schablonbilder” som förstärker det man kallar ”vår ’turistbild’
av andra länder och folkslag”; främmande kulturer representeras av enkla och
statiska nationalsymboler. Rapportens slutsats är att ”den svenska mentaliteten”
fortfarande bär en stereotyp bild av det främmande.105

102 Margareta Petersson, Indien i svenska reseskildringar 1950-75, Lund, Lund University Press, 1988, s.
9ff., 25ff., 69f. samt 207ff. Peterson anknyter, liksom Åke Holmberg, till den imagologiska traditionen. (s. 9ff.)
Staffan Thorson menar att barn- och ungdomsböcker om invandrare har ett didaktiskt syfte: man vill visa på
det goda exemplet. Men i detta välvilliga skildrande råder ett etnocentriskt perspektiv. De personer av utländsk
härkomst som framställs som svenskars nära vänner framstår som svenska, medan mer perifera personer
beskrivs enligt fördomsfulla nationalkaraktäristiker. Genom hela den av Thorson undersökta perioden finner
han en tendens att bejaka det monokulturella. Ambivalenta identiteter i en heterogen miljö framställs som
något hotfullt. Staffan Thorson, Invandraren i barnboken: en motivstudie i svensk barn- och ungdomslitteratur
1945-1980, Göteborg, Litteraturvetenskapliga institutionen, 1985, främst s. 208-225.

103 Staffan Selander et al., Rasism och främlingsfientlighet i svenska läroböcker?, SPOV: studier av den peda-
gogiska väven, 9, Härnösand, Högskolan i Sundsvall/Härnösand, 1990, s. 6 och s. 31ff.

104 Ibid., s. 37.





Den svenska omvärldsbilden har varit i stort sett enhetlig med Västvärldens syn
på övriga världen. Att Sverige i praktiken saknade kolonier ledde inte till, och var
heller inte resultat av, en från kolonialmakterna avvikande omvärldsbild. Vi har
också kunnat se att rastankar vann allmän spridning under andra hälften av
artonhundratalet och att de stod starka en bit in på nittonhundratalet. Under
-talet framträdde en viss kritik av rasismen, men det var inte förrän på
-talet som de öppet nedsättande utlåtandena bannlystes från den offentliga
arenan. Trots att de förklaringar som understött de stereotypa bilderna av andra
människor inte längre accepterades levde stereotyperna ändå kvar in i -talet.
Ibland framträdde de i kvantitativ, ekonomisk förklaringsdräkt, men oftast verkar
de presenteras utan medvetenhet om vilken bild som därmed förmedlas.

105 Ibid., s. 50ff. Angående situationen 1985 framför Torvald Olsson slutsatsen: ”Det är nu inte primärt
människorna det är fel på, utan deras religion och den kultur de lever i. […] Med undantag för överbe-
folkningsperspektivet framstår fattigdom och undernäring i Indien rimligen som helt och hållet orsakat av det
annorlunda; det för oss märkliga kastväsendet och hinduismens exotiska återfödelse-karmalära. Perspektivet
dominerar i fråga om utrymme.” Olsson, Folkökning, fattigdom, religion, s. 433.





Utgångspunkter

The difficulty here is that […] dependence on tourism serves to reinforce the
historically implanted identity, based on the artefacts of colonial occupation,
rather than the contemporary achievements of the people themselves. The
tourism industry is therefore in danger of perpetuating colonialism through the
images portrayed in the glossy brochures[.]106

Jag har själv under större delen av -talet arbetat inom den svenska utlands-
turismen. Erfarenheterna från denna tid är naturligtvis en viktig utgångspunkt
för mitt arbete. Dels fick jag en kännedom om turistindustrin, dels tillbringade
jag en viktig del av mitt vuxenblivande utanför det egna landets gränser. Men det
här är en vetenskaplig avhandling och därför är det de teoretiska utgångspunkterna
för mitt arbete som ska redovisas. Den första och viktigaste utgångspunkten för
min studie har jag försökt teckna i inledningskapitlet genom att där framlägga
min förståelse av världen som en enhet.

Post-teorier

I grunden för de flesta teorier som benämns post-någonting ligger en föreställning
om att all förståelse är lokal, att all kunskap är situerad.107 Redan här framträder
en grundläggande motsättning i dessa relativistiska teorier. Hur kan man säga att
all kunskap är situerad utan att i samma andetag motsäga sig själv? Jag menar
mig inte kunna lösa detta, utan vill bara peka på vikten av att ständigt försöka
precisera sitt språk och lokalisera sina anspråk. 

Som Edward Said säger i artikeln ”Traveling Theory” leder teoriers frikopp-
ling från sitt formuleringssammanhang ofta till att de generaliseras, vilket i sin
tur skapar ett antal problem. Ofta abstraheras en aspekt av en platsbunden analys
när den förflyttas, vilket innebär att det som i sin tillkomstsituation var ett
metodologiskt genombrott riskerar att förvandlas till dogm och teoretisk fälla.
Said argumenterar för att teorier skall användas och hållas levande snarare än att
återges och stelna till ortodoxi. Jag menar att teorins texter helst inte bör färdas
i sällskap under ett gemensamt namn, som till exempel postkolonialism, utan att
varje teoretisk text bör behandlas som en enskild resenär som tar mark på nya

106 Cathrine A. Palmer, »Tourism and colonialism: The experience of the Bahamas«, i Annals of Tourism
Research, vol. 21, no. 4, 1994, s. 808.

107 Begreppet, och insikten, är hämtad från Donna J. Haraway, »Situated knowledges: The science
question in feminism and the privilege of partial perspective«, i Simians, cyborgs, and women: the reinvention
of nature, London, Free Association Books, 1991.

108 »Traveling Theory« i Edward W. Said, The world, the text, and the critic, London, Vintage, 1991, s. 244.





platser och förändras i kampen och utbytet med vad den där möter. 
Istället för att försöka att teckna den goda och riktiga postkoloniala teorin

som ett derivat av alla viktiga tänkares skrifter, vill jag försöka utmejsla mitt
perspektiv utifrån ett möte mellan några enstaka tankeväckande texter och det
svenska -talets omvärldsbilder och föreställningsvärldar. 

Walter Mignolo menar att teorier ofrånkomligen reser och överförs till nya
kulturella miljöer (kultur förstås då som umgängesmönster). Mignolos tänkande
handlar till stor del om att vid sidan av de centrala teoretikerna lyfta fram de
teorier som aldrig fått resa, som blivit marginaliserade genom att inte tala
resenärernas språk. Därmed har dessa blivit betraktade som omoderna och
partikulära – förnekandet av samtidighet har här varit en av de mest verksamma
strategierna för den koloniala makten att subalternisera språk, kunskaper och
kulturer.109

Detta förnekande av samtidighet är ett komplext fenomen som måste
beskrivas utifrån flera perspektiv. Ett konstaterande som inte skall förstås som ett
enkelt bejakande av kulturrelativism eller multikulturalism. Multikulturalistiska
hyllningar av mångfald tar alltför sällan hänsyn till sammanhang av makt och
dominans. Jag vill snarare hänvisa till Mignolos ideal om en pluritopisk hermeneu-
tik vars viktigaste tillskott är att föra fram ett interaktivt kunskapsbegrepp som ger
begreppet kunskap en etisk dimension. Min studie är inget tydligt exempel på
pluritopisk hermeneutik, men jag vill ändå påpeka skillnaden mellan en makt-
analyserande undersökning som tar hänsyn till varifrån olika kunskapsanspråk
uttalas och en mångkulturalistisk hyllning av en mångfald meningar.110 Min
utgångspunkt är att olika platser, vad Mignolo kallar loci of enunciation, skapar
olika sanningsanspråk. Världssystemets maktordning förklarar varför vissa av
dessa lokala historier etableras som förtryckande globala mönster. Det den
pluritopiska hermeneutiken eftersträvar är att lyfta fram flera lokala historier
och samtidigt ta hänsyn till de makthierarkier som råder mellan dem.111

Teorier som kallas post-någonting, till exempel postkolonial kritik, är ofta
influerade av den franske filosofen Jacques Derrida. En grundbult i hans arbete är
att uppförandet av en tradition aldrig kan vara något statiskt, det är inte möjligt
att identiskt repetera en handling. Varje ny iscensättning sker i en delvis ny

109 Mignolo, Local histories/global designs, s. 285.
110 Mångkulturalismen kan ses som en version av nationalism som vill ta vara på främlingarnas skillnad,

som alltid implicerar ett föreställt vi som ska berikas av mångfalden. Bara de skillnader som ’vi’ kan hantera
accepteras i det mångkulturella samhället. De skillnader som inte kan inordnas som kulturell mångfald får inte
plats. Skillnad handlar om livsstil, inte om makt, och nationens intresse står alltid i första rummet. Det vi som
finns i mångkulturalismen är på så sätt väldigt likt det vi som högerpopulister vill skydda från den hotfulla
mångfalden. Jfr. Sara Ahmeds tankeväckande diskussion om den australiska nationens mångkulturalism. Sara
Ahmed, Strange encounters: embodied others in post-coloniality, Transformations: Thinking through feminism,
London, Routledge, 2000, s. 95ff.

111 Mignolo, The darker side of the Renaissance, s. 1ff.





situation och i försöket till upprepningen ligger automatiskt en förändring. Ett
möte kan heller inte äga rum utan att allt förändras på ett sätt som inte går att
förutse. På samma sätt är det svårt att hävda att vi har en identitet, snarare är vi
alla inbegripna i en ständigt pågående identifikationsprocess utan slut.112

Turistmarknadsföringens anspelningar på att resenären skall förändras för livet
av att resa till några som är som de alltid har varit framstår utifrån ett sådant
synsätt som allt för naiva.113

Många postkoloniala tänkare har sitt ursprung i länder som varit koloniserade.
Bland annat därför handlar många av de texter som kallas postkoloniala om
relationen mellan koloniserad och kolonisatör. En viktig utgångspunkt i mitt
arbete har varit att försöka belysa svenska förhållanden med hjälp av dessa texter
och se vilka förskjutningar som måste till för att det skall bli fruktbart. 

Vid sidan av den breda utgångspunkten i post-perspektiv har jag sökt mig
fram till ett förhållningssätt till turismen med hjälp av det som skrivits om ämnet
i olika sammanhang.

Kritisk turismforskning114

Det var i akademiska kretsar länge vanligt att beskriva turisten som ett modeoffer
som blint följer de vägar som den verklige resenären har färdats med fritt och
öppet sinne. Turisten framställs som en massvarelse. Den negativa definitionen
av turism är lika gammal som själva termen turist, som för första gången förekom
på engelska mot slutet av sjuttonhundratalet.115

Sociologen Dean MacCannell, som ofta framförs som något av den seriösa
turismforskningens fader, gav  ut boken The Tourist: A new theory of the lei-
sure class. Som många andra sociologer ser han turismen främst som en meta-
berättelse om det moderna samhällets särdrag. MacCannell beskriver turismen
utifrån en strukturalistisk teori som ett teckensamlande vars främsta drivkraft är
sökandet efter autenticitet, samtidigt som han säger att ’turist’ delvis är beteck-
ningen på dem som nöjer sig med inautentiska upplevelser. Den viktigaste

112 Se t.ex.: “En identitet är aldrig given, erhållen eller uppnådd, nej, det är bara så att identifikationens
ändlösa, oändligt fantasmatiska process uthärdas.” Derrida, Den andres enspråkighet, s. 43.

113 Edward M. Bruner, »Transformation of self in tourism«, Annals of tourism research, vol. 18, 1991.
114 En utförligare diskussion om turismforskningen och dess utgångspunkter för jag i Klas Grinell,

»Turismen som en form av postkolonialism?«, i Svensk turismforskning - en tvärvetenskaplig antologi om turism,
turistdestinationer och turismorganisationer, red. Mia Larson, Vetenskapliga bokserien, 2003:13, Östersund,
ETOUR, 2003.

115 James Buzard, The beaten track: European tourism, literature, and the ways to culture, 1800-1918,
Oxford, Clarendon, 1993 s, 1ff. För en exempelsamling av nedsättande kommentarer om turister, se Malcolm
Crick, »Representations of international tourism in the social sciences: sun, sex, sights, savings, and servility«,
i The sociology of tourism: theoretical and empirical investigations, red. Yiorgis Apostolopoulos, Stella Leivadi och
Andrew Yiannakis, Rotledge advances in Tourism, London, Routledge, 1996, s. 15ff.





enskilda turistaktiviteten är att besöka sevärdheter. En plats blir betecknad som
sevärdhet genom olika betecknare som MacCannell kallar markörer. Utan
markörer är sevärdheten bara en trivial plats.116

Senare skribenter har uppmärksammat hur även fiktiva händelser kan markera
en plats. Till exempel har det i den polska staden Kazimierz ordnats Schindler's
List-turer, men det som för Steven Spielbergs film spelats in i Kazimierz och
pekas ut under turen ägde i verkligheten rum i en något annan form i
Podgorzeghettot.117 Från Phuket i södra Thailand har det länge organiserats
utfärder till den ö där James Bondskurken ”mannen med den gyllene pistolen”
bodde. I filmens verklighet är ön emellertid belägen i Ha Long-bukten i gräns-
vattnet mellan Vietnam och Kina, och det allra mesta som utspelar sig på ön är
filmat i studio. 

Eric Cohen publicerade redan  en artikel där han bland annat konstaterade
att den moderna institutionaliserade turismen snarare upprätthåller än river ned
länders myter om varandra.118 Kring Cohen och MacCannell har ett helt fält av
sociologisk turismforskning uppkommit som främst söker utröna turismens roll
i det moderna samhället. Något av det viktigaste där är John Urrys båda arbeten
The tourist gaze och Consuming places som undersöker turismen som konsumtion
och betittande av platser.119

Ett tidigt bidrag som inte kommit att bli del av turismforskningens etablerade
historieskrivning är Hans Magnus Enzensbergers artikel ”Eine Theorie des
Tourismus” från slutet av -talet. Enzensberger menar där att det först var i
den förromantiska perioden under sjuttonhundratalets slut som samtidens egna
önskeföreställningar började projiceras på upptäcktsresande och konquistadorer.
Det gällde att komma först till en plats främst eftersom det oberörda förstördes
så snart som det utsattes för beröring. Den oberörda platsen hade blivit till
ideologisk mystifikation, säger Enzensberger.120

Visst kan vi se pilgrims-, bildnings- och kurortsresor som föregångare till den
moderna turismen, men då måste vi hålla i minnet att själva resan – förflyttningen
från A till B – i dessa fall mest var något nödvändigt ont.

116 MacCannell, Dean, The tourist: A new theory of  the leisure class, Schocken Books, New York, 1976.
117 Chris Rojek, »Indexing, dragging and the social construction of tourist sights«, i Touring cultures: trans-

formations of travel and theory, red. Chris Rojek och John Urry, London, Routledge, 1997, s. 54. och
Hyounggon Kim och Sara L. Richardson, »Motion pictures impacts on destination images«, Annals of Tourism
Research, vol.  30, no. 1, 2003, s. 231ff.

118 “the sad irony of modern institutionalized tourism is that, instead of destroying myths between
countries, it perpetrates them.” Erik Cohen, »Toward a sociology of international tourism« i Social Research,
vol. 39, no 1, 1972, s. 174.

119 För en bra historik över turismforskningens huvudfåra, se Eva Wolf, Med charter till Estoril: en etno-
logisk studie av kulturell mångfald inom modern svensk turism, Göteborg, Etnologiska institutionen, 2001, s.
31-75.

120 Hans Magnus Enzensberger, »Eine Theorie des Tourismus«, i Einzelheiten 1: Bewusst-Industrie,
Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag, 1962, s. 152ff.





Enzensberger menar att den moderna turismens idéhistoriska rötter står att finna
i engelsk, fransk och tysk romantik, hos författare som Wordsworth, Byron,
Rousseau, Chateaubriand, Tieck och Wackenroder. Dessa förklarade friheten
som det stora målet och uttryckte uppfyllelsen av den i fantasins fjärran.
Rumsligt placerades den eftertraktade friheten i bilder av den civilisationsfjärna
naturen, temporalt i det förgånget historiska, i minnesmärken och folklore. Det
oberörda landskapet och den oberörda historien har enligt Enzensberger förblivit
turismens ledmotiv, allt in till det -tal i vilket han författade sin teori om
turismen. Turismen är inget annat än försöket att förverkliga de önskedrömmar
som romantiken projicerat till fjärran land, säger han.121

I Sverige har turismforskning och utbildning främst bedrivits inom kulturgeografi
och företagsekonomi, även om det på senare år skapats allt fler egna turismpro-
gram och centra. Den allra största delen av den internationella turismforskningen
sker inom ekonomiska ämnen, men även inom sociologi, antropologi och etnologi
publiceras många turismstudier. 

Såväl i Sverige som internationellt började man under -talet uppmärk-
samma turismens roll som upprätthållare av en västlig dominans. En intressant
debatt fördes i den tanzaniska tidningen The Standard om möjligheten att
kombinera en socialistisk utveckling med turistindustrins krav på ett afrikanskt
resmål. Flera debattörer menade att turismen är en fortsättning på det strukturella
ekonomiska beroende som den koloniala situationen skapat. Internationell
turism och en oberoende ekonomi är svåra att kombinera eftersom turismen
lockar länder i tredje världen till fortsatt ekonomiskt beroende i utbyte mot
kortsiktiga vinster. Turismen skapar nykoloniala relationer, hävdade bland andra
statsvetaren A. P. Mahiga.121

Antropologen Ulla Wagner – som framförallt studerat charterturismen i
Gambia – publicerade i tidskriften Internationella relationer 1975 en kritik av
charterturismen. Hon ifrågasätter där den allmänna föreställningen att turismen
skulle leda till en vidgad kultursyn och en ökad förståelse för andra folk. Det
stämmer inte med forskningens resultat. Wagner är samtidigt noga med att
framhålla att det faktum att charterturism verkar motverka mellanmänsklig kontakt
inte beror på något medvetet handlande, varken från turister, lokalbefolkning
eller reseföretag. Det beror istället på massturismens själva karaktär.

121 Kulturantropologen Regina Römhild har utvecklat denna kritik av turismens framställning av den obe-
rörda, men besökbara, historien. Regina Römhild, »'Histourismus': Zur Kritik der Ideologie«, i Reisen und
Alltag: Beiträge zur kulturwissenschaftlichen Tourismusforschung, red. Ronald Lutz och Dieter Kramer, Notizen,
39, Frankfurt am Main, Institut für Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie, 1992.

122 A. P. Mahiga, »Tourism and the Ahura Declaration: A contradiction« i Tourism and socialist development,
red. I. G. Shivji, Tanzanian Studies, 3, Dar es Salaam, Tanzania Publishing House, 1973. Se även övriga bidrag
i samma bok som är en samling av debattinlägg från the Standard.





”Redan i resebroschyrerna finns det första strukturdraget inbyggt som motverkar
mellanfolklig förståelse”, skriver Wagner. I den mån folket på en plats får vara
med framställs de alltid som vänliga, och ibland även som exotiska.
Massturismen säljer först och främst rekreation, inte kunskap om livet i andra
länder. Samtidigt kommer alltid vissa möten till stånd, men eftersom de är så
bristfälliga kommer bägge sidor bara att se det exotiska de redan visste fanns.
Fördomarna förstärks så genom att upphöjas till status av egna observationer
som ger stöd åt föreställningen om det egna folkets förträfflighet.123

En av klassikerna i den internationella turismkritiken är antropologen
Dennison Nashs artikel ”Tourism as a form of imperialism” från . Nash
menar där att eftersom den rika västvärlden skapar turismens behov och har
kontroll över turismens art och utveckling utövar centrum (Väst), genom turismen,
kontroll i främmande regioner. Denna makt över periferins utveckling innebär
enligt Nash att Väst är imperialistiskt och det betyder att turismen är en form av
imperialism. Den turistiska imperialismen leder till att lokalbefolkningens öde
är länkat till krafter över vilka de inte har kontroll. Turisterna förväntas inte heller
anpassa sig för att involvera sig i värdarnas vardagliga, verkliga liv, menar Nash.
Värdarna får istället anpassa sig till turisterna.124

Wagner framför i stort samma kulturella kritik. Nashs ekonomiska analys
har stora likheter med Jan Lundgrens framställning i Ymer  av det moderna
resesystemet som metropolgenererat och metropolbaserat. Det moderna rese-
systemet är inriktat på sig självt, och inte på att stärka ekonomierna i perifera
och semiperifera områden, skriver Lundgren.125

Afrikakännaren Jacques Bougnicourt frågade sig vid samma tid som Nash
om turismen var en ny kolonialism.  Han ger inget direkt svar på frågan men
skriver om hur den internationella turismen i likhet med kolonialismen alltid

123 Ulla Wagner, »Charterturisten och icke-människan«, Internationella studier, vol. 3, no.3, 1975, s. 110ff.
Wagner arbete i Gambia presenteras i Ulla Wagner, »Out of time and place - Mass tourism and charter trips«,
Ethnos 42, no. I-II, 1977.

124 Dennison Nash, »Tourism as a Form of Imperialism«, i Hosts and Guests: The Anthropology of Tourism,
red. Valene L. Smith, Oxford, Basil Blackwell, 1978. Nash har senare mildrat tanken genom att framhålla att
turism ofta äger rum mellan områden där värdarna inte är speciellt underordnade, t.ex. inom Europa. Och
även i situationer där skillnaderna i makt är stora är acculturation alltid något som går bägge vägar. Tanken bör
behållas men appliceras med måtta, menar Nash. Dennison Nash, Anthropology of tourism, Tourism social sci-
ence series, Oxford, Pergamon, 1996, s. 27f. och s. 92.

125 Jan O. J. Lundgren, »The development of the tourist travel systems - a metropolitan economic
hegemony par excellence«, Ymer, Årsbok 1974 Svenska sällskapet för antropologi och geografi: Folk och för-
sörjning 94, 1974, s. 143ff. 

126 Jag har i denna genomgång låtit termerna imperialism och kolonialism framstå som synonyma. Så
enkelt är det inte, samtidigt som inga riktigt vedertagna definitioner finns. En skillnad: kolonialism betecknar
någon form av dominans mellan lokal befolkning och erövrare (där erövrarna är säkra på sin överordning och
vägrar göra kulturella kompromisser). Imperialism kan ofta inbegripa kolonialism, men är även internationell
(kapitalistisk) maktpolitik där kolonier främst är medel. Se Jürgen Osterhammel, Colonialism: a theoretical
overview, Princeton, Marcus Wiener, 1997, s. 15ff.





uppfattar den egna kulturen som alltings mått. Ett land är intressant för turismen
bara om det är beundransvärt eller exotiskt, skriver Bougnicourt, och i avgörandet
av vad som är intressant lägger man ingen vikt vid invånarnas egna åsikter.
Turismen har sina egna experter som avgör vad som är värt att uppmärksamma,
den är på så sätt helt på européernas villkor och skapar mindervärdeskomplex i
värdlandet.127

Sedan -talet har intresset för att samstudera turism och kolonialism svalnat,
även om enstaka studier naturligtvis presenterats därefter. En stark tradition ver-
kar däremot finnas i Schweiz, där turismen är en viktig samhällsekonomisk faktor. 

Jost Krippendorf betonar att turismen är en ”one crop economy” där lokal-
befolkningen genom att göra sig helt beroende av en enda inkomstkälla ger upp
sin autonomi och på så sätt blir utelämnade åt turistindustrins beslut och de krav
som den ställer, till exempel på att fortsätta framstå som primitiv. Turismen har
överallt koloniala karakteristika, säger Krippendorf.128 Antropologen Ueli
Mäder behandlar frågan i en bok om hur turismen i Afrika skulle kunna frigöra
sig från de koloniala strukturer som den bedrivs inom, och istället bli ett forum
för ökad förståelse mellan folk. Som oftast förstärker turismen politiska strukturer
som ger några privilegierade lyx på den breda befolkningens bekostnad, menar
Mäder. Han visar även hur liten del av turismens omsättning som kom den lokala
befolkningen till del. Från en ordinär turistresa till Kenya från Europa var det
vid mitten av -talet knappt  procent av den enskilde turistens spenderade
pengar som stannade inom den kenyanska ekonomin.129

Flera författare har också diskuterat turismen som ett exempel på hur allt
större delar av det moderna livet faller inom varornas och bytesvärdets sfär.
Turismens historia kan tolkas som en historia där mänskliga relationer omvandlas

127 Jacques Bugnicourt, »Ein neuer Kolonialismus?«, Forum Vereinte Nationen: Zeitschrift für internationale
Entwicklung, no. 6, 1977 och Jacques Bugnicourt, »Sex - Sonne - Sand: Tourismus überschwemmt
Entwicklungsländer und hinterlässt neue Probleme«, Forum Vereinte Nationen, no. 5, 1977. Även sociologen
Tord Høivik och statsvetaren Turid Heiberg undersökte turismens roll i en global ordning. De ser turismen
som ett uttryck för strukturellt våld mot världens fattiga stater. Turistindustrin i periferin har ringa inflytande
över de händelser i sändarlandet som styr avkastning och efterfrågan. Att strypa reseefterfrågan kostar ringa för
centrums egen ekonomi men är förödande för periferin. Tord Høivik och Turid Heiberg, Tourism, self reliance
and structural violence, PRIO-publikasjon, S-14/77, Oslo, 1977, s. 47ff. 

128 Krippendorf, The holiday makers, s. 46ff., s. 71 och s. 115ff. Krippendorf var under 18 år ledare för
Forschungsinstituts für Freizeit und Tourismus (FIF) vid Berns universitet. Sedan 1989 leds FIF av Hansruedi
Müller och har fortsatt att publicera kritiska studier. Se www.fif.unibe.ch.

129 Mäder, Vom kolonialismus zum Tourismus, s. 66ff. Estellie Smith menar att turismen stärker lokala eliters
position, internationella investerare stärker maktens hegemoni för att få säkra och lönsamma investeringar och
önskar en stereotypifierad lokal kultur under central kontroll. M. Estellie Smith, »Hegemony and elite capital:
The tools of tourism«, i Tourism and culture: an applied perspective, red. Erve Chambers, SUNY series in advan-
ces in applied anthropology, Albany, State University of New York Press, 1997, s. 199ff.





till varurelationer.130 Det gör att marknadens lagar styr turismen, och det som
styr marknaden är enligt Edward Bruner västerländska fantasier. Han menar att
det som presenteras som ’tradition’ skapas för turisternas skull. Det är en väster-
ländsk fantasi som bestämmer vilken berättelse som ska berättas. Turisterna betalar
för att se något som i själva verket är starkt påverkat av och skapat utifrån deras
egna föreställningar. Turisterna serveras på så sätt en selekterad, anpassad kultur.
Turismen vill dessutom ha korta, säkra, fotovänliga uppträdanden. Konst
skall kunna köpas som souvenirer för en rimlig penning och vara av en storlek
som får plats på flygplanet hem. Lokala iscensättningar anpassas av dessa skäl
efter turismens praktik vad gäller längd, tid på dagen (för gott fotoljus) och
så vidare.131

Den kritiska diskussionen om turism har sedan mitten på 1990-talet främst
handlat om turism och hållbar utveckling, ofta under namnet ekoturism. En stor
del av denna diskussion rör turismens roll i den globala miljöförstöringen och
faller utanför den här undersökningens område.132 Men en hållbar turism berör
turisternas hela livsstil och viljan att bevara gäller ofta också kulturen. Man utgår
oftare från hotade kulturer än från ekonomiska ojämlikheter, vilket innebär att
man vill bevara ’exotiska’ kulturer oförändrade, närmast som en del av den
naturliga miljön. Lokal ekonomisk utveckling kommer på så sätt i konflikt med
bevarandet av det naturliga livet som ekoturismen intresserar sig för.133

130  Kevin Meethan, Tourism in global society: place, culture, consumption, Basingstoke, Palgrave, 2001, s.
66ff. Även t.ex. G. Llewellyn Watson och Joseph P Kopachevsky, »Interpretations of tourism as a commodi-
ty«, Annals of tourism research, vol. 21, 1994.

131 Bruner, »Transformation of self in tourism«, s. 241. Stephen Britton har diskuterat turismen som en
stor industri i ett kapitalistiskt samhälle, omgärdad av varuproduktionens logik och rationalitet. Han anknyter
till Frankfurtskolans tankar om hur kapitalismen konserverar den i samhället dominerande tolkningen av
verkligheten. Stephen Britton, »Tourism, capital, and place: towards a critical geography of tourism«,
Environment and Planning D: Society and Space, 1991.

132 Se Lars Aronsson, The development of sustainable tourism, London, Continuum, 2000. Ett tydligt tecken
på perspektivets aktualitet är att FN utsåg år 2002 till International Year of Ecotourism.

133 Kirk Leech, »Enforced primitivism«, i Ethical tourism: who benefits?, red. Tiffany Jenkins, Debating
matters, London, Hodder & Stoughton, 2002. För en utförlig kritisk diskussion om denna kulturalistiska
tendens inom ekoturismen, se Jim Butcher, The moralisation of tourism: sun, sand ... and saving the world?,
Contemporary geographies of leisure, tourism and mobility, London, Routledge, 2003, s. 51ff. och s. 117ff.
Butcher tar upp en viktig fråga när han säger att respekten riktar sig mot förtingligade kulturer snarare än
människor och på så sätt snarare undergräver möjligheterna till ett möte. Men han raljerar i mitt tycke väl
lättvinnigt med de glädjedödande rättviseförespråkarna som inte vill att folk ska ha kul på sin semester, och
döljer turisternas privilegierade position i mötet. Detta blir extra tydligt i den mer polemiska Jim Butcher,
»Weighed down by ethical baggage«, i Ethical tourism.





Mitt arbete anknyter till denna kritiska fåra i turismforskarfältet.134 Men, för att,
med Bengt Sahlbergs ord, ”söka klarlägga de inte alltid synliga sambanden mellan
resandet och omvärlden”, har jag funnit att turismforskningen inte räcker.135

Därför har jag genomfört min tolkning i relation till världssystemteori och
postkoloniala perspektiv och också förhållit mig till forskning om omvärldsbilder
och svensk modernitet.

134 Viktiga arbeten inom turismforskningen som tangerar omvärldsbilden är förutom de tidigare nämnda
texterna den kvantitativa studien Graham Dann, »The people of tourist brochures«, i The tourist image: myths
and myth making in tourism, red. Tom Selwyn, Chichester, Wiley, 1996 och den senare, mer typologiskt inriktade
Graham Dann, »Images of destination people in travelogues«, i Tourism and indigenous peoples, red. Richard
W. Butler och Thomas Hinch, Issues in tourism series, London, International Thomson Business Press, 1996,
som båda diskuterar turismens estetiserande av lokalbefolkningen. Även Erik Cohens tar ett mer typologiskt
grepp på hur lokalbefolkning framställs av turismnäringens olika aktörer. Tyvärr kommer dessa typologiska
ansatser inte till någon vidare analys av de intressanta empiriska resultat som redovisas. Erik Cohen, »The study
of touristic images of native people: Mitigating the stereotype of a stereotype«, i Tourism research: critiques and
challenges, red. Douglas G. Pearce och Richard W. Butler, Issues in tourism series, London, Routledge, 1993.

135Bengt Sahlberg, Kungar, katastrofer & kryddor, Populärvetenskapliga serien, 1998:1, Östersund,
ETOUR, 1998, s. 86. Turismprofessorn Bengt Sahlberg skriver i den summerande epilogen: ”Turismen i dess
nuvarande former kan sägas vara det senaste lagret i det historiska globala landskapet. Kopplingen till tidigare
lagringsmönster är stark. Framtidens turism kommer att bygga vidare på dessa tidigare strukturer.”(s. 199). I
dessa meningar är Sahlberg och jag överens. Men det är bara en ytlig samstämmighet. Branschens ekonomiska
perspektiv bestämmer helt Sahlbergs framställning. Omvärlden är främst intressant som en faktor som påverkar
”turistproduktens pris”. (s. 88) Ueli Gyr har hävdat att turismforskningen snarare leds av kommersiella än
vetenskapliga motiv. Ueli Gyr, »Touristenkultur und Reisealltag: Volkskundlicher Nachholbedarf in der
Tourismusforschnung«, Zeitschrift für Volkskunde 84, no. II, 1988, s. 225.  Sociologen Sven-Erik Karlsson har
istället kritiserat turismforskningen för dess tro på att ”teorier och de erhållna forskningsresultaten speglar
verkligheten på ett odiskutabelt sätt.” Sven-Erik Karlsson, »Vart skall människor resa? - en teoretisk och kritisk
reflektion«, i Svensk turismforskning, s. 365. Jag är enig med dem båda.





Verktyg och tillvägagångssätt 

Pappa öppnade Kerstins paket först och inuti det låg en bok av en kille som
hette Edward. Men tydligen han var ändå arab för efternamnet var Said. Pappa
spelade glad fast man såg egentligen han hade hoppats på något roligare.136 

Det har nu blivit dags att försöka konkretisera hur jag gått till väga i mitt arbete.
I detta kapitel kommer jag att presentera några mer specifika verktyg för min
analys av turistreklamen. Det handlar om begrepp som jag använt för att knyta
samman den materiella utgångspunkten i världssystemet med de omvärldsbilder
den svenska utlandsturismen uttrycker.

Omvärldsbilder är som jag förstår dem kulturellt formade och har också en
lokalitet. De uttrycks av individer eller grupper på varje enskild plats inom
systemet. Beroende på den strategiska placeringen kommer omvärldsbilden att
se olika ut. Termen omvärldsbild syftar i min text inte på något kvalitativt
begrepp.137 Min användning av termen omvärldsbilder vilar på Åke Holmbergs
bruk av termen i andra bandet av Världen bortom Västerlandet för att med ett ord
beskriva det han i första bandet kallade ”syn på fjärran länder”. Ordet är för mig
en praktisk etikett för att ringa in något som också skulle kunna kallas ’skil-
dringar av andra länder och folk’ eller något annat otympligt.138

136 Jonas Hassem Khemiri, Ett öga rött, Stockholm, Norstedts, 2003, s. 74.
137 Historikern Kenneth Nyberg har fört fram ett mer definierat omvärldsbildsbegrepp som via Eva Block

bygger på Kenneth Bouldings klassiska The Image från 1956, en bok som också influerat mycket av turism-
forskningens imagediskussioner. Nyberg tar emellertid ingen notis om bildbegreppets – under namnet image
– starka ställning inom marknadsföringsforskning och (framförallt ekonomisk) turismforskning. Då mitt eget
ämne på ett annat sätt än Nybergs tangerar dessa fält finner jag det svårt att använda hans formulering av
begreppet utan att anknyta till en tradition med andra forskningsmål än de som leder mitt arbete. Kenneth
Nyberg, Bilder av Mittens rike: kontinuitet och förändring i svenska resenärers Kinaskildringar 1749-1912,
Avhandlingar från Historiska institutionen i Göteborg, 28, Göteborg, Historiska institutionen, 2001, s. 24ff. För
en introduktion till imagebegreppet inom turismforskningen se Kristina N. Lindström, Massturismens mediegeo-
grafi: Mallorca i tre svenska dagstidningar 1950-2000, Choros 2002:5, Göteborg, Handelshögskolan, 2002, s. 30ff. 

138 Holmberg kommenterar inte övergången från ”syn på fjärran länder” till ”omvärldsbild”, men i andra
bandet diskuterar han en imagologisk tradition som hemvist för studiet av omvärldsbilder. Holmberg, Världen
bortom västerlandet II, s. 11ff. Se vidare not 83.





Referensramar

Det jag framförallt vill diskutera och analysera är vilka referensramar turist-
marknadsföringens omvärldsbilder anknyter till och är del av. Ordet referensramar
har en gängse vardagsspråklig betydelse, men eftersom det är ett centralt begrepp
i min förståelse av relationen mellan omvärldsbilder och moderniteten/kolonia-
liteten skall jag ägna några sidor åt att presentera andra fraser och begrepp som
format min förståelse av det. 

Den mest direkta inspirationen till min förståelse och användning av ordet
referensramar kommer från Edward Said. I boken Kultur och imperialism
presenterar han frasen attityd- och referensstrukturer (structures of attitude and
reference) för att ringa in det område där kulturen och imperialismen samverkar
och genom en tämligen ordnad struktur av referenser skapar identiteter i en
geografiskt uppfattad värld. Dessa ständigt återkommande referensstrukturer
åtföljs av attityder som upprätthåller den egna identiteten i relation till alla de
delar av världen som man behärskar eller anser att man är överlägsen. Förutom
från ett observerat och alltid närvarande, men ofta mycket flyktigt refererat,
geopolitiskt landskap skapar Said sin fras utifrån litteraturforskaren Raymond
Williams begrepp känslostrukturer (structures of feeling).139

Williams har myntat begreppet känslostrukturer för att peka på svårfångade
förändringar i ett språkbruk över tid. Han menar att eftersom dessa förändringar
är mycket svåra att härleda till förändringar i institutioner och former riskerar
man att utlämnas åt den borgerliga kulturens tro på ett statiskt samhälle och
aktiva och subjektiva privata förändrare. Men samhället är inte statiskt och de
svårfångade förändringarna i det kan förklaras som förändringar i känslostruk-
turerna. Ordet känsla är svårt, säger Williams, men förklarar att det är valt för
att betona en skillnad gentemot mer formella begrepp som världsbild och ideologi
(eller det Skovdahl kallar framstegstankar). Begreppet känslostrukturer handlar
om relationen mellan den levda erfarenheten och världsbilden eller ideologin.140

139 Edward W. Said, Culture and imperialism, New York, Vintage Books, 1994, s. 51ff. Sin förståelse av
strukturbegreppet, som något som ligger dolt bakom tillvarons aktualitet och påverkar vad som kan sägas och
tänkas, diskuterar han utförligt i Edward W. Said, Beginnings: intention and method, London, Granta Books,
1997, s. 191ff. och 319ff.

140 Raymond Williams, Marxism and literature, Marxist introductions, Oxford, Oxford University Press,
1977, s. 132. Också Saids fras bär på denna mer informella koppling till ideologibegreppet, även om Said själv
i stort sett aldrig använder termen ideologi. I boken Orientalism använder han ’diskurs’, i Culture and
Imperialism talar han hellre i termer av ’den imperialistiska modellen’ och ’en kulturell formation’ (cultural for-
mation). Said, Culture and imperialism, s. 52 och s. 75. I den svenska utgåvan har Per Jegebäck översatt cultu-
ral formation med ”kulturell krets” som har en essentialistisk last av Fritz Graebners antropologiska diffusio-
nism. Edward W. Said, Kultur och imperialism, Stockholm, Ordfront, 1995, s. 125. Graebners Kulturkreise
översätts till engelska som cultural complex och har helt andra genklanger än Saids cultural formation.
Encyclopaedia Britannica (31/10 2002); på http://search.eb.com, uppslagsord »Graebner, Fritz«. Johannes
Fabian menar att diffusionismen framförallt är en diskurs om avstånd, om andra samhällens avlägsenhet i rum
och tid. »Culture, time and the object of anthropology« i Johannes Fabian, Time and the work of anthropology:
critical essays 1971-1991, Studies in anthropology and history, 3, Chur, Harwood Academic Press, 1991, s. 197ff.





Med ordet referensramar syftar jag alltså på något som inte är lika välartikulerat
som en ideologi. Det är också något mer vittfamnande, något som förenar olika
ideologiska positioner inom en kulturell formation, och som också kan jämföras
med det Skovdahl kallar framstegstro.141 Att säga att referensramar kan syfta på
vidare områden än vad som ryms inom ramarna för begreppet ideologi är inte
oproblematiskt. Det finns många olika ideologibegrepp och det jag framförallt
kontrasterar mot är den inom den politiska idéhistorien vanliga definitionen av
ideologi som ett bestämt idésystem uttryckt i stora tänkares texter.142 Om man
istället med ideologi menar det Paul Ricoeur kallat ideologins integrativa funktion,
ett ideologibegrepp som närmast hänvisar till en symbolisk ordning, blir skillna-
derna mycket mindre och kontrasten tämligen intetsägande.143 Men analysen av
den integrativa ideologin, som är den grundläggande formen av ideologi, för-
utsätter det gamla klassiska marxistiska begreppet om ’ideologi som falskt
medvetande’.144 Istället för att gå djupare in i denna snårskog av diskussioner
har jag alltså valt att använda ett annat uttryck (referensramar), men vill ändå
påpeka att detta i min användning är färgat av en ideologianalytisk tradition.

I min förståelse ligger ordet referensramar nära mentalitet. Annaleshistorikern
Michel Vovelle har försökt reda ut skillnaderna mellan mentalitet och ideologi
på ett sätt som kan påminna om Williams presentation av sitt begrepp känslo-
strukturer. När Vovelle närmare lägger ut mentalitetsbegreppet menar han just
att det är vidare än ideologi och kan inbegripa även sådant som folkloristiska
föreställningar. Han kallar även mentalitetshistorien en historia om kollektiva
attityder.145 För mig förefaller mentalitet inriktat på något som är inneboende
hos enskilda människor, medan referensramar syftar på något som genomsyrar
mentaliteten, men som också finns i texter och andra institutionella sammanhang.

141 ‘Kultur’ är ett annat svårbestämt ord. Jag kommer att närmare diskutera min förståelse av det i kapit-
let ”Nya resformer?”. För nu kan det räcka med att hänvisa till Clifford Geertz användning av ordet:
”Believing, with Max Weber, that man is an animal suspended in webs of significance he himself has spun, I
take culture to be those webs”. i Clifford Geertz, The interpretation of cultures: selected essays, London, Fontana,
1993, s. 5.

142 För exempel se t.ex. Sven-Eric Liedman, Från Platon till kommunismens fall: de politiska idéernas historia,
Stockholm, Bonnier, 2002, s. 7ff. Denna uppfattning av ideologi delas av Paul Ricoeur i två former – den
klassiskt marxistiska föreställningen om ideologi som förvrängning av verkligheten som hämtas från Marx Den
tyska ideologin, och ideologins legitimerande funktion; ett försök att ge legitimitet åt ett maktanspråk. Paul
Ricoeur, Lectures on ideology and utopia, New York, Columbia University Press, 1986, s. 77ff. för ideologi som
förvrängning, s. 201ff. för ideologins legitimerande funktion.

143 Men inte all kulturell integration är ideologisk, enligt Ricoeur. Det är inte vilken symbolisk ordning
som helst som kan omtalas som ideologi. Ideologi förutsätter att det finns alternativa, konkurrerande försök
att förklara världen och de ideal som skall råda i den. Även ideologin i sin integrativa funktion avgränsar all-
tid en grupp i förhållande till en annan. Ricoeur, Lectures on ideology and utopia, s. 258ff.

144 Tomas Jonsson, ”Att anpassa sig efter det möjliga”: utsugningsbegreppet och SAP:s ideologiska förändring-
ar 1911-1944, Arachne, 14, Göteborg, Institutionen för idé- och lärdomshistoria, 2000, s. 35ff.

145 Michel Vovelle, Ideologies and mentalities, Cambridge, Polity Press, 1990, s. 2ff och s. 156. Vovelle
menar att mentalitet kan förklaras som världsbilder (visions of the world). (s. 4.) Orsaken till att det kan verka
som om Vovelle och Williams är oense beror helt enkelt på olika förståelse av termen världsbild.





Därför använder jag mig hellre av det senare uttrycket.146

Jag menar att man kan se referensramarna som det som fogar samman dessa
mer specifika omvärldsbilder med den allmännare mentaliteten och därmed
även ligger till grund för attityder och handlande.

Genom att använda frasen attityd- och referensstrukturer kunde Said tala
om övergripande och mer eller mindre oundvikliga föreställningar och samtidigt
undvika det i böckerna Orientalism och The World, the Text, the Critic så centrala
begreppet diskurs. Detta byte av uttryckssätt har att göra med att Said under
1980-talet allt skarpare tog avstånd från Michel Foucault som han under det
tidiga 1970-talet ägnat stor och uppskattande uppmärksamhet.147

Här och var i min text kommer jag att använda mig av begreppet diskurs för
att diskutera hur en kulturell formation fungerar och är konstituerad. Jag är enig
med Robert Young om att många av de analyser av kolonial diskurs (colonial
discours analysis) som förekommer inom det postkoloniala fältet arbetar med ett
diskursbegrepp som är alltför homogeniserande och determinerande, och att
man ofta behandlar texter just som texter snarare än som dokument från det
förgångna. Analysen stannar därmed vid att studera representationer enbart som
representationer och använder termen diskurs som en deskriptiv term snarare än
som ett analytiskt redskap. Young menar att många av problemen med begreppet
kolonial diskurs härstammar från Saids användning av diskursbegreppet i
Orientalism. Han menar vidare att problemen kan lösas genom att istället gå

146 Min förståelse av hur dessa referensramar kan och bör studeras ligger även nära Magnus Berg och
Veronica Trépagny som i förordet till boken I andra länder skriver: ”Den [boken] vill försöka teckna kontu-
rerna av den process i vilken olika tiders omvärldsuppfattningar upprättar kontakt med och fogas in i en mer
allmän och allmänt utbredd mentalitet som i sin tur ligger till grund för människors uttolkningar av och hand-
lingar i världen.” Magnus Berg och Veronica Trépagny, »Inledning«, i I andra länder: historiska perspektiv på
svensk förmedling av det främmande, en antologi, red. Magnus Berg och Veronica Trépagny, Istapp, 2, Lund,
Historiska media, 1999, s. 9. Däremot tror jag att våra handlingar formar våra mentaliteter likväl som att men-
taliteter leder till handling. Jfr. Blaise Pascal, Tankar I - II, Forumbiblioteket, Stockholm, Forum, 1995, bok I,
§ 7, s. 64f.

146 Den allt starkare kritiken av Foucault beror framförallt på att Said uppfattade det som att Foucault allt
mer kom att inrikta sig på maktens mikrofysik, vilket enligt Said omöjliggör politisk aktivism och reducerar
analysen till en maktens exeges. Se bl.a. Edward W. Said, »Foucault and the imagination of power«, i Foucault:
a critical reader, red. David Couzens Hoy, Oxford: Blackwell, 1986, och Said, Culture and imperialism, s. 26
och s. 278. Ovanligt tydligt utsägs det i en intervju med Marc Edmundson 1993 “But the difference [mellan
Orientalism och Foucaults arbeten] is that Foucault always seems to align himself with Power. He is like a scri-
be of a kind of irresistible, ineluctable power. And I was writing in order to oppose that power, so it
[Orientalism] was written out of a political position.” i Edward W. Said och Gauri Viswanathan, Power, poli-
tics, and culture: interviews with Edward W. Said, New York, Pantheon Books, 2001, s. 170. Ett intressant teck-
en på en uppskattning som Said senare inte riktigt verkar vilja stå för är: Edward W. Said, »Michel Foucault as
an Intellectual Imagination«, Boundary 2: a journal of postmodern literature 1, no. 1, 1972, en artikel som vill
introducera Foucault för en amerikansk publik, och som inte tagits med i den stora samlingsvolymen
Reflections on Exile. 





tillbaks till Foucault och ur Vetandets arkeologi hämta ett rent och produktivt
diskursbegrepp som inte ser diskursens enhet i de allmänna representationerna
utan i det underliggande regelsystemet som producerar diskursen.148 För den
analys jag vill kunna göra har jag funnit det mer fuktbart att gå till andra
delar av Saids författarskap för inspiration till min förståelse av ordet refe-
rensramar.

Att sätta texterna i ett sammanhang

D]et är vår uppgift som intellektuella och uttolkare att finna förbindelser, att
behandla så mycket som möjligt av materialet helt och fullt, att läsa vad som
finns och inte finns i texten, att se komplementaritet och ömsesidigt beroende
i stället för isolerade, vördade eller formaliserade erfarenheter som utesluter och
förbjuder en hybridiserande påverkan från mänsklighetens historia.149

Ämnet idéhistoria brukar i Sverige söka sina rötter hos den vittfamnande litte-
raturhistoriska forskning som vid -talets början bedrevs av Henrik
Schück. Ur denna tradition att läsa lärda texter för att fånga det svenska kultur-
klimatet kom idé- och lärdomshistorias förste professor Johan Nordström.
Det traditionella idéhistoriska metodidealet handlar om att läsa texter för att
finna idéinfluenser och att förstå dem i sitt samtida sammanhang, och inte
efter hur bra eller dåliga vi finner dem idag.150 Det idéhistoriska hantverket
handlar om att sätta en text i sitt sociala och idémässiga sammanhang. Men
det har visat sig att sammanhanget inte är så lätt att avgränsa eller ens
bestämma. Texterna pekar inte själva ut något sammanhang som är viktigare
eller sannare än andra, istället är det forskaren själv som (medvetet eller
omedvetet) måste bestämma vilket sammanhang som skall betraktas som det

148 Robert J. C. Young, Postcolonialism: an historical introduction, Oxford, Blackwell, 2001, s. 383ff.
Youngs välformulerade kritik störs tyvärr av det dogmatiska sökandet efter den enda och bästa teorin som jag
tycker genomsyrar mycket av hans författarskap.

149 Said, Kultur och imperialism, s. 151.
150 Bo Lindberg och Ingemar Nilsson, »Sunt förnuft och historisk inlevelse«, i Vad är idéhistoria?: per-

spektiv på ämnets identitet under sextio år, red. Nils Andersson och Henrik Björck, Stockholm/Stehag, Brutus
Östlings bokförlag Symposion, 1994. Detta traditionalistiska påstående bör modifieras i enlighet med Henrik
Björcks beskrivning av den förmedlande generationen mellan Schück och Nordström. Björck visar hur dessa
– främst Anton Blanck, Fredrik Böök, Martin Lamm och Albert Nilsson – var influerade av den på konti-
nenten framväxande komparativa litteraturforskningen. Henrik Björck, »Till frågorna om idéhistoriens egenart
och rötter«, Lychnos: Årsbok för idé- och lärdomshistoria, 1996, s. 27ff. I den traditionella idé- och lärdoms-
historien har man med Lennart Olaussons ord oftast menat ”att texten måste ha en viss grad av komplexitet
för att vara värd ett studium eller för att tåla tillräckligt många omläsningar.” På den punkten avviker jag, och
mitt arbete ligger närmare mentalitetshistoriens textsyn. Lennart Olausson, »Från text till text: Om idéanalys,
förklaringar och beskrivningar i idéhistoria«, i Idéhistoriens egenheter: teori- och metodproblem inom idéhistori-
en, red. Lennart Olausson, Stockholm/Stehag, Brutus Östlings bokförlag Symposion, 1994, s. 13.





viktigaste.151 Min metod skiljer sig inte på något drastiskt sätt från den traditio-
nellt idéhistoriska (även om de texter jag undersökt inte kan räknas till lär-
domshistorien).152 Sammanhanget är inte något självklart, i valet av samman-
hang visar varje forskare sina mål och vilka föreställningar om historien hon själv
omfattar. Valet kan därför inte döljas eller göras lättvinnigt. Det är ett av skälen
till att jag ägnat så pass stort utrymme åt att presentera min egen förståelse av
det breda världsliga sammanhang jag läser mina texter i. Och just genom att
läsa texterna i ett sammanhang som deras författare inte tänkt sig och som deras
samtid kanske inte ens varit medvetna om kan vi upptäcka andra lokala histori-
er vid sidan av de globala mönster som styrt den traditionella historiesynen.

Mitt val av texter och vilka sammanhang de kan läsas i är inspirerat av det
Edward Said kallar kontrapunktisk läsning och av Walter Mignolos pluritopiska
hermeneutik. En kontrapunktisk läsning handlar om att samtidigt vara medveten
om den etablerade historien och om andra undertryckta historier mot vilka den
dominerande diskursen agerat.153 Därigenom kan vi skapa nya berättelser som
tar hänsyn såväl till imperialismen som till motståndet mot den, eller med

151 Se Jacques Derrida, »Signatur, händelse, kontext«, i Filosofin genom tiderna: Efter 1950, red. Konrad
Marc-Wogau, Staffan Carlshamre och Lars Bergström, Stockholm, Thales, 2000 och Said, Beginnings, kap 2.
Från ett annat perspektiv framför Henrik Björck liknande tankar och menar att vägen går via preciserandet av
forskningsfrågan, se Björck, »Till frågorna om idéhistoriens egenart och rötter«, s. 45f. och Björck, »Till frå-
gan om frågan«, s. 148ff. I Lennart Olaussons diskussioner om idéhistoriens egenart ligger en sådan tro på att
texten själv pekar ut ett sammanhang där den hör hemma till grund för framställningen. Samtidigt som jag är
positivt inställd till hans propageranden för tjocka beskrivningar inom idéhistorien tycker jag att han är alltför
begränsande när det gäller vad en text kan berätta om det förflutna. Just genom att flytta texter och läsa dem
i sammanhang som deras författare inte varit medvetna om, eller velat kännas vid, kan vi få ingångar till andra
historier än de som passat in i de globala mönstren i texternas samtid såväl som de som är gångbara i den egna
samtidens globala mönster. Olausson, »Från text till text«.

152 Det bör uppmärksammas att den internationella komparativa litteraturforskningstradition som Hen-
rik Björck lyfter fram som inspiration för svensk idéhistoria givit upphov till den disciplin som fostrat många
av de så kallade postkoloniala litteraturvetare jag utvecklat min ståndpunkt från. Med bland andra Leo Spitzers
och Erich Auerbachs flykt undan Nazityskland etablerades traditionen i USA och omfattar där sådana som
Edward Said, Gayatri Chakravorty Spivak och Homi Bhabha. Denna historisering tonar också ner dessa post-
koloniala forskares traditionsbrott. De utvidgar, snarare än bryter med, den komparativa traditionen. Emily
Apter kallar dem för den komparativa traditionens naturliga arvtagare. Emily Apter, »Comparative exile:
Competing margins in the history of comparative literature«, i Comparative literature in the age of multicultu-
ralism, red. Charles Bernheimer, Parallax: Re-visions of culture and society, Baltimore, Johns Hopkins University
Press, 1995. Hugo Dyserinck har tecknat historien från den i Björcks framställning centrale Joseph Texte fram
till en kontrovers mellan den för amerikansk komparativ litteratur centrale René Wellek och Jean-Marie Carré,
Marius-François Guyard och den imagologiska riktning som omvärldsbildsforskningen enligt bland andra Åke
Holmberg och Margareta Petersson anknyter till. Många av de fält min studie spänner över kretsar alltså kring
den komparativa traditionen. Hugo Dyserinck, Komparatistik: eine Einführung, Aachener Beiträge zur
Komparistik, Bonn, Bouvier, 1977, s. 27ff., 49ff. och 125ff. Se även not 83 om imagologi. Ett postkolonialt
inlägg om behovet av comparative literature i samtiden är Gayatri Chakravorty Spivak, Death of a discipline,
The Wellek library lectures in critical theory, New York, Columbia University Press, 2003.





Mignolos ord: en pluritopisk hermeneutik som läser de globala mönstren i relation
till lokala historier. Jag menar att den kontrapunktiska läsningen är en vidareut-
veckling av Saids ständiga betoning av världsligheten (worldliness), av att en kul-
turell analys alltid måste ta hänsyn till det världsliga tillståndet och dess inverkan på
kulturen.154

Den kontrapunktiska läsningen är således en metod där man försöker läsa
texten i dess världsliga sammanhang och den påminner därmed om det grund-
läggande idéhistoriska idealet att läsa en text i ett sammanhang. Men en metod
som helt enkelt försöker se så mycket som möjligt blir i varje praktisk situation
alltför ofokuserad och allmän. En undersökning kan aldrig börja med ett tomt
ark. Den hermeneutiska processen gör att forskaren, läsaren, alltid har en viss
förförståelse av grundläggande drag i de studerade strukturerna. Jag har i tidigare
kapitel försökt visa med vilken förförståelse jag närmar mig ämnet. 

Det finns också vissa mer centrala figurer, eller former, där attityder kondenseras
och föreställningar tar plats i enkla referenser övergödda med mening. Två sådana
figurer har en framträdande roll i min analys: bruket av stereotyper och förne-
kandet av samtidighet. 

Stereotyper

Stereotypen förklaras av Åke Holmberg som ”en energisparande förenklings-
mekanism” som tillhandahåller färdiga omdömen om andra grupper i form av
en kategori som ”negern är lat”, och han menar att omvärldsbildsforskarens
arbetsmaterial i stor utsträckning utgörs av stereotypa omdömen om folk och

153 Det kan vara viktigt att poängtera att det är en väsentlig skillnad mellan att som Said (som i hans läs-
ning av brittiska Antiguas centrala betydelse för livet på Jane Austens Mansfield Park, trots att det bara kan
skymtas i flyktiga referenser) vaska fram ett nästan dolt världsligt sammanhang ur knappt antydda referenser i
en textuell marginal och min läsning av uttalanden som återfinns i reklamtexternas fokus. Said, Culture and
imperialism, s. 84ff.

154 Se t.ex. »Secular Criticism« i Said, The world, the text, and the critic, s. 24ff. I den lilla skriften Freud
and the Non-European låter Said den kontrapunktiska läsningen av Sigmund Freuds Moses och monoteismen inte
bara innebära den världsliga kontextens intrång i läsningen. Han talar om, och praktiserar, även en kontra-
punktik mellan olika historiska tider och horisonter för att göra texten mer talande. Om sin syn på författare
och deras verk säger han där: ”I see them contrapuntally, that is, as figures whose writing travels across tem-
poral, cultural and ideological boundaries in unforeseen ways to emerge as part of a new ensemble along with
later history and subsequent art. [---] Thus later history reopens and challenges what seems to have been the
finality of an earlier figure of thought, bringing it into contact with cultural, political and epistemological for-
mations undreamed of by – albeit affiliated by historical circumstances with – its author.” Edward W. Said,
Freud and the non-European: with an introduction by Christopher Bollas and a response by Jacqueline Rose,
London, Verso, 2003, s. 24f.





kulturer.155 Hos psykologen Gordon Allport är stereotypen en självklar del av
analysen av fördomar. Allport argumenterar för att stereotypen är den bild som
rationaliserar fördomen för bäraren; den bild som den fördomsfulle tar till när
han ska förklara och försvara sin fördom. Stereotypen och fördomen är nära
kopplade till varandra och stereotypen är en del av fördomen. Det är i samman-
hanget av synnerlig vikt att särskilja den allportska fördomen – som kan likställas
med stereotypen – och en mer gadamerskt menad fördom eller förförståelse,
som ligger närmare det Allport kallar prejudgment.156 Att vi måste ha någon
form av förförståelse även av ting eller människor som vi aldrig mött är ett
ofrånkomligt faktum. Skillnaden mellan en ofrånkomlig förförståelse fylld av
brister och generaliseringar och en fördom ligger i hur vi bemöter ny informa-
tion i frågan. Fördomsfull är den som inte kan rätta sin förförståelse i ljuset av
ny information, när fördomen ifrågasätts känner vi oss personligen hotade och
har svårt att delta i en saklig diskussion.157 Stereotypen fungerar här som fördomens
försvar, det som skyddar de etablerade identifikationsmönstren.

Förnekande av samtidighet

Förnekandet av samtidighet fungerar närmast som en strukturerande princip för
min framställning. Enligt en formulering från Kommunistiska manifestet som
Marshall Berman gjort välkänd innebär moderniteten att ”allt fast och beständigt
förflyktigas”.158 Hur upplever man då att man hela tiden är stadd i förändring?
Jo, en grundläggande förutsättning är att uppleva att andra står stilla. Vi lämnar
inte bara historien bakom oss, utan hela övriga världen. Antropologen Johannes
Fabian riktar i boken Time and the Other en svidande kritik mot sitt ämnes för-
nekande av de studerades samtidighet.159

Jag kommer att vidga räckvidden av Fabians begrepp förnekande av samtidighet
(denial of coevalness) till områden utanför den akademiska antropologi som han

155 Holmberg, Världen bortom västerlandet II, s. 15f. Själva begreppet stereotyp etablerades i socialpsykologin
av Walter Lippman i början på 1920-talet. Lippman beskrev stereotyper som ’bilder i våra huvuden’ som
skyddar vår självrespekt och position. Begreppet är senare grundläggande i t.ex. William Buchanan och Hadley
Cantrils stora empiriska undersökning om hur nationer ser på varandra utförd på Unescos initiativ under åren
runt 1950. Se William Buchanan och Hadley Cantril, How Nations See Each Other: A Study of Public Opinion,
Urbana, University of Illinois Press, 1953, s. 1ff. och s. 45ff. Begreppet etablerades i Walter Lippman, Public
Opinion, New York, Harcourt, Brace & Co, 1922.

156 Gadamer, Sanning och metod, s. 142ff.
157 Gordon Willard Allport, The nature of prejudice, Cambridge, MA., Addison-Wesley, 1954, främst s.

6ff. och 189ff.
158 Karl Marx, Människans frigörelse: Karl Marx ungdomsskrifter i urval och översättning av Sven-Eric

Liedman, Göteborg, Daidalos, 1995, s. 202. Jämför Marshall Berman, All that is solid melts into air: the
experience of modernity, New York, Simon and Schuster, 1982.

159 Johannes Fabian, Time and the other: how anthropology makes its object, New York, Columbia University
Press, 1983.





behandlar.160 Antropologin är vetenskapen om andra människor i en annan tid,
men förnekandet av samtidighet går igen även i andra genrer som berättar om
dessa andra, annorlunda människor som bor utanför vår moderna värld och tid.
Att en sådan utvidgning av begreppet utanför antropologins sfär på intet sätt är
omöjlig har övertygande visats av Walter Mignolo som menar att geografiska
gränser mot slutet av -talet förvandlades till kronologiska sådana. Mignolo
har till och med kallat förnekandet av samtidighet för en av den koloniala och
imperialistiska expansionens främsta epistemologiska strategier.161 Man frågade
sig inte längre huruvida vildarna var mänskliga, utan hur långt tillbaks i historien
de befann sig. Fabian menar att användandet av termer som primitiv, vild,
traditionell, tredje världen och liknande inte, som det kan verka, betyder att det
är detta som studeras. Det är framförallt tidsliga begrepp, det är kategorier i det
västerländska tänkandet snarare än ord som beskriver objekt för det.162

Modernitetens förnekande av de omodernas samtidighet kan uttryckas med
hjälp av följande figur.163

Historikern Michael Adas har argumenterat för att den viktigaste västerländska
måttstocken för (icke)samtidighet allt sedan upplysningens sekularisering varit
det observerade samhällets tekniska och vetenskapliga nivå. De samhällen där
teknik och vetenskap spelar en liten roll har kallats primitiva. Under de första
seklerna av västerländskt ’världsupptäckande’ var det alltjämt religionen som
européerna menade skilde ut dem från de vildar de mötte. Men under -talet

160 Översättningen av coevalness till samtidighet är inte självklar. I The concise Oxford English dictionary
förklaras adjektivet coeval som “having the same age or date of origin; contemporary”. Utifrån detta skulle
kanske förnekandet av jämnårighet vara en mer korrekt översättning. Judy Pearsall, red, The concise Oxford
English dictionary, Oxford, Oxford University Press, 2002.

161 Mignolo, The darker side of the Renaissance, s. xi-xii och Mignolo, Local histories/global designs, s. 283ff.
och s. 309ff.

162 Fabian, Time and the other, s. 17f.
163 Ibid., s. 27. (Här något modifierad.) Även i Mignolo, The darker side of the Renaissance, s. 257.





kom allt fler resenärer och skrivbordsantropologer att istället fokusera på teknisk
och vetenskaplig ’utveckling’ hos de beskrivna. Under - och -talen var
detta enligt Adas den absolut viktigaste och mest grundläggande måttstocken för
att bestämma samhällens utvecklingsgrad i förhållande till Europa och det egna
samhället.164

Det hegelska historieschemat

Georg Wilhelm Friedrich Hegels historiefilosofi kan betraktas som en av de mest
systematiska formuleringarna av en kronologisk skala som förnekar de andras
samtidighet.165

Grundtanken i det hegelska historieschemat är att historien rör sig västerut.
Det betyder att civilisationen uppstod i Öst (i Asien) och sedan vandrat med
Förnuftet västerut. De olika kulturerna beror således av varandra och de som sett
världsanden passera har haft den civilisatoriska stafettpinnen ett tag för att sedan
stagnera och leva kvar i ett av Anden passerat utvecklingsstadium. I Hegels
samtid var det den nordvästeuropeiska kulturen som realiserade Anden.
Historiens mål är det moderna Europa.166 Världens kulturer är enligt Hegel
”trappsteg i den allmänna andens fortskridande”.167 Tanken om historien som
en trappa, där nordvästeuropéerna klättrat längst blev sedan allmängods under
senare hälften av -talet.168 Det är i en hegelsk föreställningsvärld bara
nordvästeuropéerna som lever i den sanna, kosmiska tidens rum. Andra kulturer
(i Asien eller Europa) bebor andra tidrum som tappat sin kontakt med Andens
tid (den kosmiska tiden). Afrika, Amerika och Australien tillhörde enligt Hegel
inte ens historiens spelrum. 

164 Michael Adas, Machines as the measure of men: science, technology, and ideologies of Western dominance,
Cornell studies in comparative history, Ithaca, Cornell University Press, 1989, passim.

165 Mignolo, Local histories/global designs, s. 283f.
166 Hegel, Philosophie der Geschichte, 74ff. ’Förnuft’ (Vernunft), ’Ande’ (Geist) och ’Världsande’ (Weltgeist)

kan i detta sammanhang uppfattas som synonyma för Hegel. I Hegels terminologi är Ande det samma som
självmedvetet förnuft (medan natur är omedvetet förnuft). Världsanden är anden i allmänhet, en universell
ande, som emellertid inte är det samma som Gud. Världsanden motsvarar även den absoluta anden, som är
andens högsta form. Subjektiv ande är det enskilda medvetandets sfär, den objektiva anden är samhällelig och
återfinns t.ex. i lagar och institutioner. Den absoluta anden kan vi få kännedom om genom konst, religion och
filosofi. Joe McCarney, Hegel on history, Routledge philosophy guidebooks, London, Routledge, 2000, s. 56ff. 

167 Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Förnuftet i historien, Göteborg, Daidalos, 1987, s. 97. O. Möllers
svenska översättning av inledningen till Hegels historiefilosofiska föreläsningar bygger på Georg Lassons för-
sök från 1917 att skapa en fullständig text baserad på Hegels alla historiefilosofiska föreläsningar. Enligt
Suhrkamputgåvans redaktörer är denna den mest omfångsrika av de historiefilosofiska textutgåvorna varken
till anda eller till bokstav trogen Hegels föreläsningar. Suhrkamp bygger istället på en av Karl Hegel redigerad
text utgiven 1840, som även den utgår från en mängd källor från olika föreläsningstillfällen. »Anmerkung der
Redaktion« i Hegel, Philosophie der Geschichte, s. 561ff.

168 För en vittfamnande beskrivning av denna tanke och dess förespråkare i Storbritannien och Frankrike,
se Adas, Machines as the measure of men, s. 210ff.





Afrika delas av Hegel i tre delar för att avskilja det egentliga historielösa Afrika
från de världshistoriska händelser som faktiskt ägt rum på den afrikanska
kontinenten. Afrika norr om Sahara kallas då för det europeiska Afrika och till
exempel Karthagos historia blir därmed en del av den romerska (europeiska)
världen. Nildalen kallas på liknande sätt det asiatiska Afrika och den klassiska
egyptiska historien kan räknas till den orientaliska världen. Kvar blir så det
egentliga Afrika höljt i en historielös svart natt och befolkat av negrer; rena
naturmänniskor hos vilka ingen mänsklig karaktär återfinns. Beskrivningen av
detta egentliga Afrika består av flera sidor av skrönor om kannibalism och andra
grymheter.169

Amerika med sina kulturer i framförallt Mexiko och Peru har enligt Hegel
alltid visat sig såväl fysiskt som andligt omedvetet och människornas under-
lägsenhet visar sig i allt, till och med deras storlek. Världsdelen delas i två delar;
Nord- och Sydamerika. I Nordamerika finns en stat med borgerlig ordning och
frihet, medan republikerna i Sydamerika vilar på militärt våld. Allt som sker i
Amerika beror av europeiska utvandrare, som i Hegels ögon fortfarande är
européer. Inget eget produceras i Amerika, men kontinenten är framtidens land
där världshistoriskt viktiga saker kommer att utspela sig.170 Alexis de Tocqueville
fullföljde denna tanke och lät utvecklingen vandra vidare västerut även över
Atlanten och såg i början av -talet (Nord)Amerika som det mest
moderna.171 Australien slutligen klarar Hegel av på några få rader (under namnet
Neuholland) och säger inte mycket mer än att kontinenten är ”geografiskt
omogen” och har besatts av engelsmännen.172

Världen utanför Hegels eget Europa framställs alltså som omogen, historielös,
improduktiv och allmänt omedveten. Det förefaller inte vara några eftersträvans-
värda egenskaper. Men det är då viktigt att påminna om att historien enligt
Hegel inte är den plats där lyckan växer. I historien går människor och folk
under för att Anden skall kunna vandra vidare mot sin självrealisering.
Världshistoriens stora figurer är underkastade förnuftets list som innebär att

169 Hegel, Philosophie der Geschichte, s. 120ff. Att föra förflutna händelser från kontinenten Afrika till olika
lokala historier är i sig inget problematiskt, snarare tvärtom. Hegel ser andra geografiska beröringspunkter än
kontinental tillhörighet som viktiga och tar fasta på handelsvägar och kommunikationsmöjligheter. Däremot
kunde han i konsekvensens namn till exempel ha fört östra Afrikas historia till en arabisk-indisk värld. Men
Hegel ser bristen på källor som historielöshet, snarare än att se svagheter i sin egen kännedom. För en detaljerad
argumentation kring problemen med att försöka förstå världen utifrån en uppdelning i dess kontinenter, se
Martin W. Lewis och Kären E. Wigen, The myth of continents: a critique of metageography, Berkeley/Los
Angeles, University of California Press, 1997, s. 2f. och 157-205.

170 Hegel, Philosophie der Geschichte, s. 107ff.
171 Ronny Ambjörnsson, Öst och väst: tankar om Europa mellan Asien och Amerika, Vitterhetsakademiens

skriftserie om Europa, Stockholm, Natur och kultur, 1994, s. 85ff. 
172 „geographische Unreife“, Hegel, Philosophie der Geschichte, s. 107.





ondska och olycka i det långa loppet verkar för Andens bästa. Lyckan står enligt
Hegel snarare att finna under ett folks historielösa perioder.173 Även hos Hegel
finns alltså en föreställning om det orörda enkla livets lycka som kondenserats i
bilden av de ädla och lyckliga vildarna. 

En annan viktig aspekt av det hegelska historieschemat är att agenterna i
Andens självförverkligande är folk. Hegel talar om olika folk som andliga indi-
vider. Individualitet är alltså en egenskap som tillhör det folkliga kollektivet, en

bestämd folkande.174

Ett folk uppfatta vi alltså som andlig individ, och i det betona vi närmast inte
den yttre sidan utan framtaga det, som också redan kallats folkets ande, d.v.s.
dess självmedvetande om sin sanning, sitt väsen och det, som överhuvudtaget
för det gäller såsom det sanna, de andliga makterna, som leva i ett folk och
styra det.175 

Historieschemats hierarkiska kronlogi är en hierarki av folk. Ett folk är en organisk
helhet som kännetecknas och styrs av en specifik sanning. Om man talar i singular
eller plural om till exempel fransmän eller negrer spelar således ingen roll.
Individen bestäms av sin tillhörighet till folket och identitet är ett kollektivt
begrepp – engelsmannen betyder det samma som engelsmännen. Det är detta
organiska folkbegrepp som möjliggör sorterandet av ’kulturer’ i en hierarkisk
ordning som förnekar alla de lägres samtidighet, även om det är Andens för-
flyttning som skapar hierarkin.

Att en sådan hierarkisk kronologi inte bara hör -talet till syns i Adas
beskrivning av hur föreställningen om ett civilisatoriskt uppdrag efter andra
världskriget fick lämna plats åt moderniseringstron. Alla besökta samhällen
sorterades tidigare in i de skotska upplysningsmännens huvudkategorier vildar,
barbarer eller civiliserade beroende på sina tekniska och vetenskapliga meriter.
Efter andra världskriget etablerades istället teorier om övergången från tradition
till modernitet och världens länder sorterades i underutvecklade länder,
utvecklingsländer och industriländer, kategorier som senare fått konkurrens av
bland andra triaden traditionalistisk, modern och postmodern. Gemensamt för
alla dessa kategoriseringar är en tro på utveckling längs en enda väg där

173 Ibid., s. 45ff. Tolkningen i enlighet med Paul Ricoeur, Time and narrative, Chicago, University of
Chicago Press, 1988, bd 3, s. 194ff. 

174 Hegel, Philosophie der Geschichte, s. 73.
175 Hegel, Förnuftet i historien, s. 112f.
176 Adas, Machines as the measure of men, s, 164f, s. 172, s. 249ff och s. 411ff. I Sverige är väl termerna

underutvecklade länder och utvecklingsländer (underdeveloped och developing) olika sätt att utläsa förkortningen
u-länder. När det blev politiskt inkorrekt att döma andra som underutvecklade döptes de om till utvecklings-
länder, men fortfarande är det samma u-länder man talar om. Triaden verkar alltså inte ha någon direkt
motsvarighet i ett svenskt sammanhang.





Västerlandet representerar det högsta stadiet.176 Ett genomgående tema i av-
handlingen rör hur denna utvecklingstanke och det därmed förbundna förnekandet
av samtidighet strukturerar urvalet och presentationen av lokala befolkningar på
den svenska turistindustrins utländska resmål.

Avhandlingens begreppsliga ramar

I detta kapitel har jag presenterat mina viktigaste begreppsliga redskap i analysen
av den svenska turistindustrins beskrivning av utrikesresmålen. Nu återstår att
kort visa på begreppens inbördes samband. 

Said har i linje med sitt ideal om en öppen teori framhållit en terminologi
vars termer ”glider över snarare än fixerar det de talar om; som lyser upp och
möjliggör utvecklingar och samband, snarare än att hålla fast, förtingliga eller
fetischera.”177 De begrepp jag presenterat är tänkta att fungera på ett liknande
sätt, de ska möjliggöra kritiska diskussioner och kunna visa på samband, deras
betydelser kommer däremot inte att fixeras eller systematiseras. Men något kan
ändå sägas om deras relationer till varandra.

I materialet återfinns en samling omvärldsbilder, bilder som förutsätts
relatera till en modernistisk/kolonialistisk ideologi. Den förmedlande länken
mellan omvärldsbilderna och denna ideologi kommer jag att benämna med
ordet referensramar, som hänvisar till det som bara flyktigt visar sig. Den moder-
nistiska/kolonialistiska ideologin hänger samman med den materiella situationen
i det moderna/koloniala världssystemet, men med det material och utrymme
som här står till förfogande begränsas jag till att tala om dess referensramar. En
utgångspunkt är också att många av de referenser som studeras inte behöver ingå
i någon artikulerad ideologisk helhet. 

Metoden för att komma åt dessa referensramar är en slags kontrapunktisk
läsning av det valda materialet som söker andra sammanhang än de som öppet
redovisas. I min läsning tar jag speciellt fasta på hur stereotyper används och på
den grundläggande strukturen av förnekande av samtidighet. För att se det
specifika sätt på vilket det svenska turistmaterialet förhåller sig till det som
brukar uppfattas som den dominerande västerländska berättelsen kommer de
olika uttrycken för förnekande av samtidighet att relateras till det hegelska
historieschemat.

177 “What I would call a critical and geographical rather than an encyclopaedic or totalizingly nominative
or systematic terminology. The terms slide over rather than fix on what they talk about; they illuminate and
make possible elaborations and connections, rather than holding down, reifying, fetishizing.” i »History,
Literature, and Geography« i Edward W. Said, Reflections on exile and other essays, Convergences, Cambridge,
MA., Harvard University Press, 2000, s. 467.





Avhandlingens material

Attityder delas av större grupper. [---] Den idéhistoriker som vill beskriva
attitydernas förändring måste vara beredd på att finna attityder på en rad olika
ställen där en idéhistoriker vanligen inte håller till.178

Avgränsning av materialet: sällskapsresor

Jag har gått igenom prospekt och broschyrer för utrikes resor från perioden från
 till  och tagit fram alla de tillfällen då människor som bor på orten
figurerar i beskrivningarna av resmålet. Det är viktigt att påpeka att analysen
utgår från alla de tillfällen och alla de platser där människor beskrivs eller avbildas.
Det är väldigt sällan, och på få platser. I Europa verkar inga människor värda
turistintresse bo, utom på några få specifika platser. Avhandlingen handlar i
mycket om att försöka förstå varför resmålen sällan framställs som befolkade.
Vad är det som gör människor till en intressant – eller ointressant – del av
turistprodukten?

Flygbolag och andra försäljare av rena transporter till resmålen ingår inte
i mitt undersökningsmaterial, då dessa inte saluför själva resmålet, utan endast
transporten dit. De företag vars broschyrer och prospekt jag behandlar säljer
någon form av paketresor, varav de två vanligaste formerna är så kallade ackord-
resor och sällskapsresor. I sällskapsresan reser man tillsammans med en grupp
människor som håller ihop under hela resan. Denna resform var den dominerande
tills slutet av -talet. De paketresor som kunde köpas individuellt kallades
framförallt på - och -talen för ackordresor. Kunden köpte ett färdigt
resepaket utan att bli del av en sällskapsgrupp.179

 års sällskapsreseutredning säger att ”[v]id den klassiska sällskapsresan sam-
las en grupp människor kring ett bestämt, ofta relativt kvalificerat reseprogram.
Avsikten är att deltagarna skall få se exempelvis historiska och kulturella sevärd-
heter, industrier, sport, konst, etc.” Med gruppen följer en reseledare som ser till
att programmet följs.180 Som vi kan se är detta mer än en definition. Här ges

178 Ronny Ambjörnsson, »Om möjligheten av en folkets idéhistoria«, i Vad är idéhistoria?, s. 289.
179 Nordisk resebureau presenterar 1929 ackordresor och säger att om man ”gärna [vill] ha kvar fördelarna

med en sällskapsresa; den på förhand ordnade och noga genomtänkta resplanen samt den trygga känslan, att
allt är ordnat för en, att sovplatser äro reserverade på de sträckor, som skola befaras om natten, och att hotell-
rummet väntar efter en lång dags resa. Då väljer man det slags resor som kallas för Voyages à forfait, på svenska
ACKORDRESOR.” Ackordresor: AB Nordisk resebureau, 1929, s. 4.

180 SOU 1966:25, Sällskapsresor: betänkande avgivet av Sällskapsreseutredningen, Stockholm,
Handelsdepartementet, 1966, s. 14f.





också en beskrivning av den ”klassiska sällskapsresan”. Det syns tydligt att denna
utredning genomfördes just när det flygbaserade charterresandet börjar ta över
marknaden. Fortfarande vid -talets mitt bestämdes sällskapsresan av sin histo-
ria som busstur med ”kvalificerat reseprogram” med fokus på historia och kultur. 

I en samnordisk utredning om konsumentskydd vid sällskapsresor som
redovisade sitt resultat  ges en liknande definition av begreppet. Nu talar
man däremot inte om huruvida innehållet är kvalificerat eller inte. De rent
formella aspekterna har tagit överhanden och det viktiga är att resan säljs som
ett paket. 

Att en resa företas i grupp är inte det enda kriteriet på begreppet sällskaps-
resa i dess egentliga betydelse. Härutöver fodras att resan innefattar ett
’paket’ av olika slag av tjänster, exempelvis transport, inkvartering och rese-
ledning. Dessutom skall detta paket i förväg ha sammanställts och
marknadsförts av en researrangör från vilken resenären köper resan, vanligtvis
för ett ’allt-i-ett’-pris.181

Men inte alla resor som företas i grupp och utgör ett färdigställt paket faller
under definitionen sällskapsresa. Varken på - eller -talet vill man räkna in
de så kallade bona fide-resorna under sällskapsresebegreppet. En bona fide-resa
betecknar en gruppresa som arrangerats på uppdrag av föreningar och liknande
organisationer och de är därför inte arrangerade och marknadsförda i förväg,
utan rena beställningsresor.182

Utifrån mitt perspektiv är det viktigaste skälet till att sluta upp bakom utsor-
teringen av bona fide-resorna från undersökningens material just det faktum att
de inte marknadsförs. För den tidiga perioden av min undersökning är det
emellertid inte alltid lika tydligt var gränsen mellan bona fide- och sällskapsresor
går. Ofta salufördes sällskapsresor av tidningar och resorna gick heller inte i längre
serier, utan kan ses som specialkomponerade för ett specifikt sällskap ur läse-
kretsen. Men från och med början av -talet blir skillnaderna tydligare och
bona fide-resor sorteras bort från min undersökning. 

Den samnordiska sällskapsreseutredningen gör en avgränsning som över-
ensstämmer väl med min egen. Under namnet sällskapsresor behandlas ”alla de
paketresor som marknadsförs av olika researrangörer i annonser, broschyrer och
kataloger.”183 Min undersökning rör sig inom ramen för denna avgränsning,
även om jag inte inkluderat annonser i mitt material.184

181 NEK rapport 1985:4, Konsumentskydd vid sällskapsresor: en samnordisk utredning, Oslo, Nordiska
ministerrådet, 1985, s. 19.

182 Ibid., s. 20.
183 Ibid., s. 23.
184 Ibid.





Materialets karaktär

Reseprospektens texter är under -talet korta och oftast påvert sakliga med
basal information om destinationer, tider och priser. Endast få mer beskrivande
texter, och än färre kommentarer om människorna på de besökta orterna,
förekommer. Etnologen Orvar Löfgren talar i sin bok On Holiday om hur
turismen utvecklats genom att människor lärt sig att vara turister, och att ställa
krav på resan som köpt produkt eller vara. Turisternas krav tvingar enligt
Löfgren fram mer faktauppgifter i turistbroschyrerna.185 Jag vill mena att den
process som Löfgren talar om inte blir tydlig, i alla fall inte i Sverige, förrän mot
slutet av -talet. Framförallt i - och -talens reseprospekt härskar en torr
och saklig ton som jag tror är ett tecken på att utlandsturismen under denna
period till övervägande del var ett privilegium för ett fåtal.186  Vi har att göra med
konsumenter vana vid handelsverksamhet som hämtade sin reslust ur andra fora
än reklamen – som för övrigt var ringa utvecklad i det svenska -talet. 

Marknadsföring omgärdas av en mängd lagar och förordningar som reglerar
vilka utsagor arrangören av en sällskapsresa kan ställas till svars för. Den
samnordiska sällskapsreseutredningen från  menar att man bör skilja mellan
precisa uppgifter om hotellstandard och dylikt som kan utgöra grund för juridiskt
ansvar och mer svepande uttalanden i stil med ”en badsemester på hotell Plaza
blir ett minne för livet” som går under benämningen ”allmänt lovprisande”.187

Allmänna reklamationsnämnden har ibland utkrävt ansvar av researrangö-
rerna för vissa fall av det som klassas som allmänt lovprisande. Emellertid rör
dessa fall utsagor av typen ”Stränderna är makalösa” och ”I Kairo använder vi
välkända hotell av god standard.” De svepande omdömen som analyseras i
denna avhandling är inte föremål för juridiskt ansvar. Jag vill istället genomföra
en mer ideologikritisk undersökning av turistmarknadsföringens roll som för-
medlare av omvärldsbilder. 

Avhandlingens material består som tidigare preciserats endast av prospekt och
broschyrer för utrikes resor, det vill säga bara en del av turistindustrins samlade
marknadsföring. Begreppet marknadsföring har definierats som innefattande

185 Orvar Löfgren, On holiday: a history of vacationing, California studies in critical human geography, 6,
Berkeley, University of California Press, 1999, s. 206ff. Som jag ska diskutera i kapitlet ”Varor och bilder” finns
det flera tendenser som problematiserar Löfgrens tes.

186 Göran Andolf, Sverige och utlandet 1930-1975: indikatorer för mätning av Sveriges kulturella beroende,
Meddelande/Framtidsstudieprojektet Sveriges internationella villkor, 3, Lund, Framtidsstudieprojektet Sveriges
internationella villkor, 1977, s. 25ff.

187 NEK 1985:4, s. 133f. I Mathias Andrés avhandling om Marknadsföringsansvar som innehåller ett
delkapitel om ”Allmänna reklamationsnämndens praxis avseende researrangörers uppgiftsansvar vid
marknadsföring av sällskaps- och gruppresor” diskuterar han mer utförligt begreppet ’allmänt lovprisande’.
André säger att ”[d]en marknadsföring som förekommer i resebranschen innehåller i jämförelsevis stor
utsträckning mustiga superlativer, svepande omdömen och allmänt hållna förespeglingar.” Mathias André,
Marknadsföringsansvar: om förutsättningarna för marknadsrättsligt och civilrättsligt ansvar för marknadsföringen,
Stockholm, Norstedt, 1984, s. 402.





”varje reklam- eller annan åtgärd i näringsverksamhet som är ägnad att främja
avsättningen av och tillgången till varor, tjänster, fast egendom, arbetstillfällen
och andra nyttigheter.” Till sådana åtgärder räknas tidningsannonser, men även
försäljares muntliga försäljningsargument och till och med ett passivt saluhållande
av en vara. Att marknadsföra betyder alltså just vad ordet säger: att föra ut något
på en marknad.188

Det finns naturligtvis stora mängder litteratur om reklam och marknadsföring,
och även sådan som håller ett kritiskt perspektiv. Men fokus där ligger oftast på
annonser, och hur mening skapas kring en materiell vara – hur det som Robert
Goldman kallar varutecken skapas och hur vi som konsumenter uppmanas och
lockas att köpa varan för att få del av de känslor som kopplats till varan.189 Detta
är inte alldeles lätt att överföra på saluförandet av immateriella varor, och kanske
ännu svårare på en så svårfångad vara som resesäljandets. Själva varan kan inte
avgränsas tydligt inom turistnäringen och det är sällan möjligt att enkelt avbilda
den vara som säljs.190 Det blir alltid just tecken på vad en resa kan ge, man avbildar
markörer över kända platser, såsom Eiffeltornet och ett romantiskt par för att
gestalta den vara man säljer som ’romantiska Paris’. 

Det är inte självklart att lägga en broschyr under en teoretisk lupp som
främst utformats för att studera idealtypiska annonser som till exempel parfym-
annonser. Själva katalogen är en specifik form för marknadsföring där saluföraren,
genom att redan ha lockat kunden till sig, kan tillåta sig en något större utförlighet.
Det är också mer rättvisande att kalla broschyren, snarare än annonsen, för en
produktbeskrivning. I de större marknadsföringshandböcker som försöker fånga
verksamhetens alla aspekter ägnas mycket litet utrymme åt broschyrer som en
marknadsföringsform. Reklamutredningens femte delbetänkande från 
delar in reklamen i olika genrer och avgränsar och presenterar där en under-
avdelning kallad trycksaksreklam vilken innefattar ”[b]roschyrer, kataloger,
annonsblad och liknande trycksaker, vilka ofta är relativt utförliga, förekommer
både som reklam i butiker och som direktreklam.” Man menar att bland andra
sällskapsresenäringen i stor omfattning nyttjar denna slags reklam och säger att

188 SOU 1995:114, Indirekt tobaksreklam: betänkande av Utredningen om indirekt tobaksreklam,
Stockholm, Fritze, 1995, s. 27.

189 Robert Goldman, Reading ads socially, London, Routledge, 1992, s. 5.
190 Vanligen brukar man inom forskningen försöka utskilja olika segment av turistprodukten. I handboken

Marketing for Tourism delar man till exempel upp turistprodukten i nio olika segment: destination, airport,
airline, coach transfers, hotel, resort operatives, tour operators, travel agent, miscellaneous. J. Christopher Holloway
och Chris Robinson, Marketing for tourism: Third edition, Harlow, Longman, 1995, s. 71. Stephen Smith talar
istället om turismens generiska produkt som enligt honom är att “facilitate travel and activity for people away
from their home environment.” (s. 592f ). Med hjälp av denna definition skiljer han ut fem element i
turistprodukten ”the physical plant, service, hospitality, freedom of choice, and involvement.” (s. 587)
Stephen L. J. Smith, »The Tourism Product«, Annals of tourism research, vol. 21, 1994. Även om själva
reseföretaget kan skiljas ut som ett segment bland många andra i det som utgör en turistresa så saluför
broschyrerna en totalupplevelse som innehåller allt det som turisten kan lockas med under hela resan. Jfr.
Stephen V. Ward, Selling places: the marketing and promotion of towns and cities, 1850-2000, Studies in history,
planning and the environment, 23, London, E & FN Spon, 1998, s. 236.





den ”torde generellt sett lämpa sig bättre för kvalificerad och utrymmeskrävande
information än något annat reklammedium.”191

Ett skäl till att välja att analysera just trycksaksreklam är att det, som reklam-
utredningen meddelar, är fråga om relativt utförliga presentationer som i och
med sin fylligare information även ägnar ett visst utrymme åt att beskriva
resmålen. Det faktum att broschyrerna riktar sig till en konsument vars intresse
redan i någon mån fångats av den saluförda varan gör att formspråket till viss del
skiljer sig från en vanlig tidningsannons vars största utmaning är att fånga läsarens
uppmärksamhet. För turistindustrin är broschyren också, som såväl reklam-
utredningen som marknadsförarna menar, en viktigare del än för annan konsument-
inriktad marknadsföring.192

Men vad kännetecknar då en turistbroschyr? Eftersom turistindustrin är
beroende av att konsumenten fattar beslutet om köp långt innan den kan
komma i kontakt med varan menar Victor Middleton att broschyren tjänar en
roll som ersättare för den. Vid köpet är det broschyren som är varan, säger han.
Under den tid som sedan går mellan köpet och själva resan, en tid som ju
kan vara flera månader lång, fungerar broschyren som en påminnelse som
kan stimulera förväntningarna och visas upp för vänner som ersättning för själva
resan.193 Jag finner det väl starkt att säga att broschyren är en ersättning för
varan, däremot är det klart att den symboliserar varan fram till tidpunkten för
själva konsumtionen. Detta gör att de bilder och föreställningar broschyrerna
förmedlar kan förväntas ha en stor genomslagskraft.

Det forskningsintresse som riktats mot resekataloger kommer till stor del
från kollegor till Middleton. Inom marknadsföringsforskning förekommer ett
stort antal artiklar där man försöker avläsa broschyrernas effektivitet och förmåga
att nå rätt kunder. Det är sällan som det här kommer fram något om själva
innehållet i broschyrerna.194

I handböckerna kan man läsa att det är viktigt att broschyrernas produktbe-

191 SOU 1974:23, Reklam V: Information i reklamen, delbetänkande av reklamutredningen, Stockholm,
Utbildningsdepartementet, 1974, s. 43. Sven Lindqvist ingick i utredningsgruppen. 

192 Brian Goodall och Jan Bergsma, »Destinations - as Marketed in Tour Operators’ Brochures«, i
Marketing tourism places, red. Gregory John Ashworth och Brian Goodall, London: Routledge, 1990, s. 174f.,
Holloway och Robinson, Marketing for tourism, s. 162. och Victor T. C. Middleton, Marketing in travel and
tourism, Oxford, Butterworth-Heinemann, 1994, s. 189. Även SOU 1966:25, s. 108. Ira Silver menar att bro-
schyren är den viktigaste faktorn i turisters köpbeslut, Ira Silver, »Marketing autenticity in third world coun-
tries«, Annals of tourism research, vol. 20, 1993, s. 302. Även Mathias André påpekar att resenärer i högre grad
än andra konsumenter får sin information från marknadsföringsmaterial. André, Marknadsföringsansvar, s.
395f.

193 Middleton, Marketing in travel and tourism, s. 193f.
194 Vilka jag åsyftar med beteckningen ’marknadsföringsforskning’ kan förstås i relation till Chris Hackleys

diskussion om mainstream marketing. Denna mainstream kännetecknas enligt honom av att vara nomotetisk,
statistisk, normativ, kvantitativ och styrd av en scientistisk ideologi som värjer sig mot anti-kapitalister. Chris
Hackley, Marketing and Social Construction: Exploring the rhetorics of managed consumption, Routledge
Interpretive Marketing Research, London, Routledge, 2001, s. 2ff. Hackleys bok är ett vindlande brandtal för
behovet av socialkonstruktivism inom marknadsföringsforskningen. 





skrivningar är ”helt korrekta”.195 Men det absoluta behov av korrekta beskriv-
ningar som inskärps avser främst temperaturer, soltimmar, avstånd till stranden
och hotellens faciliteter. Det ”allmänna lovprisandet” av resmålen har inte myck-
et med korrekt beskrivning att göra. Det handlar istället om att försköna varan
och ge intrycket att just denna produkt kommer att kunna tillfredställa kundens
behov och önskningar. Då kan det vara kontraproduktivt att försöka förändra
kundgruppernas stereotypa föreställningar om resmålet. För att sälja får man
anpassa sig till de etablerade referensramarna.196

Kritiska perspektiv på reklam

För att finna mer kritiska verktyg som kan behandla varuförsköningen som en
viktig del av det moderna samhället måste man söka sig utanför marknadsförings-
forskningen. Den marxistiske filosofen Wolfgang Fritz Haug har under namnet
varuestetik behandlat vad han kallar den subjektiva sidan av den kapital-istiska
politiska ekonomin. Hans arbete handlar om att undersöka en samling fenomen
i det moderna samhället som alla relaterar till hur allt mer av livsmedlen i samhället
underställs varulogiken. Relationen till de nyttiga tingen förändras i och med
detta och ett av resultaten är enligt Haug att individerna fylls av habegär. En
viktig del av kritiken av varuestetiken berör försäljningsledets arbete med att ge
varorna ett tilltalande sken. Haug menar att varuestetiken är en produkt av en
illusionsindustri som ägnar sig åt att försköna varan för att ge den ett skenbart
bruksvärde: ”För att köpakten ska fullbordas blir skenet (der Schein) lika viktigt
som – i praktiken faktiskt viktigare än – varat (das Sein). Det som endast är,
men inte ser ut att vara något, köps inte. Det som ser ut att vara något köps
däremot.”, säger Haug.197 För att en försäljare ska kunna tjäna pengar på sina
varor är det nödvändigt att han behärskar framställandet av ”estetiskt bruks-
värde”.198

Haug utgår som de flesta andra varuanalytiker från materiella varor och det
han säger är därmed inte direkt överförbart till en undersökning av turist-
marknadsföring. Men också vid försäljningen av en turistresa måste försäljaren
ge sin vara ett sken som appellerar till ”människornas ansträngningar, längtan,
drifter och förhoppningar.”199

195 “Because it sets out the principal’s promise there is an absolute need to ensure that the description of
the product in the brochure is completely accurate.” i Holloway och Robinson, Marketing for tourism, s. 162.

196 Richard W. Butler, »Tartan mythology: the traditional tourist image of Scotland«, i Destinations: cul-
tural landscapes of tourism, red. Gregory D. Ringer, Routledge advances in tourism, 4, London: Routledge, 1998,
s. 122 och s. 135ff.

197 Wolfgang Fritz Haug, Kritik av varuestetiken, En PAN-bok,, 2,, Stockholm, PAN/Norstedt, 1975, s. 19.
198 Wolfgang Fritz Haug, Kritik der Warenästhetik, Edition Suhrkamp, 513, Frankfurt am Main, 1971, s. 13ff.
199 Haug, Kritik av varuestetiken, s. 50. En liknande kritik av konsumism och reklam återfinns i

Raymond Williams, »Advertising: The Magic System«, i Problems in materialism and culture: selected essays,
London, Verso, 1980.





Vi kan här se att Haugs kritik utgår från att varans materiella bruksvärde är mer
grundläggande och verkligare än det estetiska bruksvärde som han menar till-
förts den först i säljprocessen. Den tillverkade produkten är anpassad för att fylla
ett behov hos brukaren och hon borde själv bestämma om hon vill köpa varan
eller inte. Men i den moderna kapitalismen stöps enligt Haug allt i samma form
och konsumenternas behov manipuleras och blir en del av försäljningssystemet.
Konsumenten har inte längre kontroll över sina egna behov, det är produkterna
som föreskriver varje reaktion.200

Det är viktigt att se att reklam handlar om att tillskriva varorna egenskaper
snarare än att bara lyfta fram deras egna inneboende kvaliteter. Problemet blir
brännbart i turismens fall där även människor på resmålen behandlas som varor.
Haug säger att ”[s]kenbilden, som man faller för, är som en spegel, där man ser
sin längtan och tror den vara objektiv.”201 Mitt arbete går inte ut på att jämföra
turistreklamens skenbilder med hur det ser ut i den objektiva verkligheten. Som
redan framkommit tror jag att livet och världen är alltför komplext för att kunna
fångas av en heltäckande, objektiv beskrivning. Däremot representerar olika
beskrivningar olika intressen och kritiken går ut på att försöka komma fram till
vems perspektiv som dominerar och vilka perspektiv som därmed göms,
undanträngs och förnekas. 

Turistresan handlar om att uppfylla förväntningar om upplevelser byggda på
tidigare förvärvade föreställningar. Förställningar som konstrueras och upprätthålls
i en rad skilda praktiker och som därigenom hålls levande inom de allmänna
referensramarna. Turismens marknadsförare måste därför anspela på föreställningar
som är allmänt spridda i kundkretsen om de ska lyckas ge sken av att kunna
uppfylla konsumenternas drömmar om fjärran, eller nära, länder.202

Därför är reklammaterial en viktig källa om man vill undersöka allmänt
spridda föreställningar. För att reklam skall vara effektiv och fylla sin funktion
måste reklammakarna finna ett uttryck som berör och är meningsfullt för den
tänkta kundgruppen.203

200 En av de klassiska texterna som framför denna ståndpunkt, och som inspirerat Haug, är
»Kulturindustri: Upplysning som massbedrägeri« i Max Horkheimer och Theodor W. Adorno, Upplysningens
dialektik: filosofiska fragment, Göteborg, Daidalos, 1997.

201 Haug, Kritik av varuestetiken, s. 55.
202 John Urry, Consuming places, International library of sociology, London, Routledge, 1995, s. 129ff. och

Philip Kotler, »Semiotics of person and nation marketing«, i Marketing and semiotics: new directions in the study
of signs for sale, red. Donna Jean Umiker-Sebeok, Approaches to semiotics, 77, Berlin/New York, Mouton de
Gruyter, 1987, s. 9ff. För mer empiriska belägg se även t.ex. Jeffrey Hopkins, »Signs of the postrural:
marketing myths of a symbolic countryside«, Geografiska annaler, serie B, 80 B, no. 2, 1998, Gwen Dianne
Reimer, »Packaging dreams: Canadian tour operators at work«, Annals of Tourism Research, vol. 17, 1990,
Anette Therkelsen, »Tourism marketing and the role of national images«, i Intercultural encounters in tourism,
red. Ernst-Ullrich Pinkert och Anette Therkelsen, Sprog og kulturmøde, 21, Aalborg, Aalborg University Press,
1997 och Silver, »Marketing authenticity in third world countries«.

203 ”Reklambranschen besitter dessa kunskaper.” säger Hasse Hansson, Sten-Gösta Karlsson och Gert Z.
Nordström, Bildspråkets grunder: om konst, film/TV, reklam, nyheter, barn/ungdomskultur, Stockholm, Almqvist
& Wiksell, 1992, s. 92. 





I det moderna konsumtionssamhället verkar dessutom reklamen vara en viktig
spegel, och även skapare, av identifikationspunkter och attityder. Reklamen
skall först och främst locka till köp, den är en form av övertalning och bygger
på att man framhäver vissa förhållanden och försöker dölja andra. Den kan därför
inte användas som en heltäckande eller rättvisande bild av sin samtid. Men den
snedvridning som förekommer i reklamen är systematisk och inte slumpmässig.
Just därför är reklamen en mycket intressant källa till ett samhälles självuppfattning,
ideal och fördomar.  Man kan alltså hävda att de resultat som en undersökning
av reklamen ger pekar ut mot hela samhället – även om det självfallet inte handlar
om någon enkel eller total korrelation.   I vilken mån reklamen själv är med och
omformar eller upprätthåller ett samhälles ideal eller bara avspeglar dem är svårt
att säga något säkert om. 

David Uzzell har analyserat vilka budskap och stereotyper som turistreklamen
förmedlar till kunderna. Det finns enligt honom tre nivåer av budskap i turist-
broschyrer. Först och främst en kraftfull projektion av ”sol, strand och sex”. På
nästa nivå fokuserar man på de attribut hos en plats som stärker kundens bild av
den, snarare än att beskriva den faktiska platsen. Den faktiska destinationen
framstår som ganska irrelevant för broschyrens representation. Framförallt förmedlar
reseföretagen bilder som hjälper kunden att skapa ett åtråvärt själv i relation till
broschyrerna. Två av tre av de viktigaste attributen på den första nivån i Uzzells
modell faller till stora delar bort i och med min frågeställnings fokus på folket
på resmålen. Solen och stranden betecknar ingen specifik plats, utan utgör
grundförutsättningar för att kunna framställa en plats som resmål för charter-

204”Of all major perspectives by which people construe the world, advertising is at once the most influential
and the least examined. [---] advertising can be used as a vehicle for understanding the structures of reality within
a culture.” John F. Sherry Jr, »Advertising as a cultural system«, i Marketing and semiotics, s. 441.

205Kjell Nowak och Gunnar Andrén, Reklam och samhällsförändring: variation och konstans i svenska
populärpressannonser 1950-1975, Rapport/Kulturindikatorer: Svensk symbolmiljö, 1945-1975, 3, Lund,
Studentlitteratur, 1982, s. 12ff.

206William M. O’Barr, Culture and the Ad: Exploring Otherness in the World of Advertising, Institutional
Structures of Feeling, Boulder, Westview Press, 1994, s. 47. Det finns en riklig litteratur om reklamen som
samhällsföreteelse som uttrycker dessa tankar, se t.ex. introducerande handböcker som Angela Goddard, The
language of advertising: written texts, London, Routledge, 1998, s. 3ff. och Bernhard Sowinski, Werbung,
Grundlagen der Medienkommunikation, 4, Tübingen, Niemeyer, 1998, s. 70ff.

207Enligt reklamutredningens betänkanden från tidigt 1970-tal finns det inga starka empiriska belägg för
reklamens förmåga att förändra attityder, däremot menar man att reklamen ”förmår att förstärka åsikter och
värderingar som individerna redan har.” SOU 1972:7, Reklam II: Beskrivning och analys, Delbetänkande avgivet
av reklamutredningen, Stockholm, Utbildningsdepartementet, 1972, s. 205. Se även s. 30ff. och 204ff. och
SOU 1972:6, Reklam I: Beskattning av reklamen, Delbetänkande av reklamutredningen, Stockholm,
Utbildningsdepartementet, 1972, s. 35ff. Detta kan ifrågasättas. Sven Lindqvist jämställer reklamen med den
politiska propagandan i kommunistiska samhällen. Lindqvist, Reklamen är livsfarlig, s. 54. Raymond Williams
menar istället att reklamen fungerar likt magiska system i primitiva samhällen. Williams, »Advertising: The
Magic System«, s. 185. Se även bidragen i Mary Cross, Advertising and culture: theoretical perspectives, Westport,
Praeger, 1996, som i inledningen säger: ”Indeed, this book argues that advertising, in its omnipresent public
words and images, plays a determining role in creating [American] culture.” s. xi. 





turister. Den tredje kategorin sex fäster däremot blicken på en viktig aspekt som
hittills varit frånvarande i min diskussion om turismens vara. Reklamens bruk av
sexualiteten för att, med Uzzells termer, ge fantasimaterial till självbildningen är
könsbundet. Det är det manliga sexuella subjektet som skall tillfredställas, varan
produceras för att konsumeras av män.208 Det kan förefalla märkligt eftersom turis-
mens vara ofta konsumeras av heterosexuella par, och andelen kvinnor bland
konsumenterna har hela tiden varit hög.209 Men trots detta vänder sig reklamen
först och främst till män och exploaterar därmed i högre grad resmålens
kvinnor.210

208 David Uzzell, »An alternative structuralist approach to the psychology of tourism marketing«, Annals
of tourism research, vol. 11, 1984.

209 Urry, The tourist gaze, s. 142. Urry talar om tre sorters resor: family holiday (det heterosexuella paret
med barn), romantic holiday (för ett heterosexuellt par) och fun holiday (för heterosexuella singlar som söker
äventyr med motsatta könet). De ideala konsumenterna är enligt Urry vita heterosexuella par. 

210 “Tourism, like other commodities, is packed for exchange by advertising, much of which appeals to
people’s deepest wants, desires and fantasies (often sexual), and is anchored in a dynamic of sign/image
construction/manipulation.” Watson och Kopachevsky, »Interpretations of tourism as a commodity«, s. 649.
People är här, som så ofta, synonymt med män. Margaret Marshment hävdar i en analys av brittiska turistbro-
schyrer från första hälften av 1990-talet att det, trots att broschyrerna innehåller många bilder på unga kvinnor
i bikini, inte finns något tydligt tilltal till en manlig blick. Det bör påpekas att hennes analys främst rör hur
turisterna själva framställs, samt att hon i sin avskrivning av en manlig blick i mitt tycke inte tillräckligt
problematiserar de kvinnliga mottagarnas internaliserade blick på sig själva som objekt. Margaret Marshment,
»Gender takes a holiday: Representation in holiday brochures«, i Gender, work and tourism, red. M. Thea
Sinclair, London, Routledge, 1997.





Del II: Strukturer

Inledning

I denna del kommer några av de mest framträdande dragen i de referensramar
som är synliga i materialet att presenteras. Uppmärksamheten kommer främst
att ligga just på strukturer som löper genom hela den undersökta perioden.
Materialets skildringar av resmålens lokalbefolkningar kan därmed komma att
framstå som närmast helt statiska. Så är inte fallet. Läsaren kommer också att
kunna se att det även i dessa kapitel finns historiska förskjutningar och förän-
dringar, om än små. Men som sagt, syftet här är att visa på strukturernas bestän-
dighet, de förskjutningar som ändå kan skönjas kommer att få större utrymme i
avhandlingens två följande delar.

I denna del kommer först de två mest livskraftiga och spridda stereotyperna
att uppmärksammas. Först behandlas föreställningar om det orientaliska. Där
kommer även Edwards Saids syn på orientalism att presenteras för att belysa det
kritiska perspektiv som genomsyrar avhandlingen. I nästa kapitel flyttas intresset
till referenser till det sydländska. Därigenom kompliceras också bilden av sam-
tidighetens hemvist. Detta leder via en kort historik över intresset för det pittoreska
till ett kapitel om folkloristikens hemby Volendam. I det kapitlet presenteras
också ytterligare teorier som kan säga något om relationen mellan turismens
intresse för det autentiska och moderniteten. Därefter är det dags att låta de
historiska förändringarna få större utrymme i del III. 



Tusen och en natts värld: om orientalism

Färgen, intensiteten, styrkan i upplevelserna är speciell i Orienten. Svarta
bokstäver på ett vitt papper blir liksom så fadda och intetsägande då de skall
beskriva Orienten.1

I detta kapitel skall jag undersöka vilka betydelser ’det orientaliska’ har i rese-
reklamen och därmed säga något om dess betydelse i det moderna svenska språket
i allmänhet.2 Dessutom kommer jag att diskutera den orientalismkritiska tra-
dition som Edward Said ingår i. 

Det svenska ordet ’Orient’ kommer av latinets oriens som betyder ’den
uppgående solen’ och ’östern’, som i sin tur är presensparticip av oriri (om solen:
’gå upp’). Enligt Svenska Akademins Ordbok (SAOB) används adjektivet ’ori-
entalisk’ i tre huvudbetydelser; en rent geografisk referens – någon/något från
Orienten; i betydelsen den grekisk-ortodoxa kyrkan och Östrom; samt i en
tredje betydelse ”med tanke på vissa egenskaper som tillskrivas orientaler, ss.
indolens, fatalism, njutningslystnad, förkärlek för yppig prakt o. d.”3

Vi kan i SAOB se att ordet genom sin svenska historia – i alla fall från
-talets senare del och fram till  – varit förknippad med en serie egenskaper
som inte ansetts eftersträvansvärda. 

Jag kommer i det här kapitlet att behandla bruket av ord bildade på stammen
’Orient’ som förekommer i det undersökta materialet. Genom att ta fasta på de
tillfällen då någon avledning av ordet förekommer kan vi få en inblick i vilka
föreställningar som karaktäriseringen av något som varandes ’orientaliskt’
framkallar och refererar till.

Tusen och en natt

De allra flesta som under -talet saluförde resor till områden som räknas till
Orienten hänvisar till Tusen och en natt. R. F. Burtons engelska översättning av
sagosamlingen hade utkommit i urval på svenska i tio band mellan  och
.4 Enligt Magnus Berg speglar det stora intresset för Tusen och en natt det
faktum att Orienten inte längre – som för den medeltida och tidigmoderna
kyrkan – utgjorde ett hot mot Västerlandet.

1 Brodins visar vägen världen runt 63-64, s. 50.
2 Delar av detta kapitel har publicerats (i en något annan form) i Klas Grinell, »En doft av Tusen och en

natt: ’det orientaliska’ som säljargument inom svensk utlandsturism 1930-1990«, Orientaliska studier, no.
109, 2002.

3 Svenska akademins ordbok (5/9 2002), på http://g3.spraakdata.gu.se/saob/saob4.shtml. Artikeln ”Orient-
alisk” är ursprungligen tryckt 1950. 

4 Uppslagsord »Tusen och en natt« i Nationalencyklopedin, Höganäs, Bra böcker, 2001.





Tusen och en natts Orient är istället en fantasieggande, pittoresk och magisk
värld, en teater där västerlänningar kunde iscensätta sitt behov av exotism och
verklighetsflykt.5

I den österländska sagovärld som målas upp i prospekten möter vi ”ett myller
av människor”. Det är en bild som har gamla traditioner inom den lärda oriental-
ismen. Orientalisten själv – eller här: prospektförfattaren –, den arketypiske
västerlänningen, kännetecknas av sin moderna individualitet och rationalitet.
Orientens folk däremot är blott ett färgrikt myller, inga individualiserande
egenskaper kan förväntas hos dem. De är istället ornamenterade sagofigurer,
statister vars enda uppgift verkar vara att skapa en brokig tablå inför resenärernas
blickar. Kanske är det denna uppfattade brist på individualitet och personlighet
som leder till den nästan totala uppmärksamheten på deras yta, på deras färg och
klädsel: de är inget annat. 

En resa till Algier och Tunis är en generalrepetition av Tusen och en natt. Ett
myller av människor i alla nyanser av svart och brunt, färgrika basarer med
österlandets alla skatter, blixtrande svarta ögon bakom slöjans förlåt. Söderut, i
öknen, karavaner på väg till Afrikas hjärta, koleriska kameler, ståtliga och värdiga
arabgestalter. Bibelns gestalter och scenerier sedda med våra nyktra nutidsögon…6

Något av haremsromantik kan skönjas i citatets anspelning på ”blixtrande svarta
ögon bakom slöjans förlåt.” Ännu besitter den muslimska kvinnan en erotisk
lockelse som sällan anspelas på vid -talets slut. Bakom slöjan kan trettiotalsrese-
nären ana Tusen och en natts sensuella odalisker. Möjligen kan även de ”ståtliga
och värdiga arabgestalter[na]” härledas till Tusen och en natt eller den svenska
nittiotalismens vördnad för stolta krigare och ridderliga män.7 Men det kan vara
att läsa in för mycket; tydligt är i alla fall att vi i detta fall inte, och också
mycket, mycket sällan annars, har att göra med rent nedsättande attityder.
Resebroschyrernas grundläggande kategori i människoskildrandet är istället
det exotiska. 

Ett mycket tydligare och kanske också viktigare moment möter oss i citatets
sista mening. ”Bibelns gestalter och scenerier sedda med våra nyktra nutidsögon…”
Uppslutningen bakom framstegstänkandet var som vi tidigare sett i Sverige vid

5 Magnus Berg, Hudud: ett resonemang om populärorientalismens bruksvärde och världsbild, Etnologiska skrif-
ter, 13, Stockholm, Carlsson, 1998, s. 29f.

6 AB nordisk Resebureaus Sällskapsresor 1930, s. 11. De avslutande punkterna är originaltextens. Texten flan-
keras av en bild på en enslig sandöken där en beduin ligger på knä och ber med sin kamel stående bredvid.

7 För en undersökning av nittiotalisten Verner von Heidenstams orientalistiska Österland, se Dan
Landmark, ”Vi, civilisationens ljusbärare”: orientalistiska mönster i det sena 1800-talets svenska litteratur och kul-
tur, Örebro studies, 23, Örebro, Universitetsbiblioteket, 2003, kap 1. I Lars Lönnroth och Sven Delblanc,
»Farväl till Sörgården - en periodöversikt 1920-1950«, i Den svenska litteraturen V: Mo-dernister och arbetardik-
tare: 1920-1950, red. Lars Lönnroth och Sven Delblanc, Stockholm: Bonnier, 1989, s. 9ff. beskrivs hur 1930-
talets borgerliga företrädare som Sten Selander och Fredrik Böök förde fram nittiotalismens ideal som ett alter-
nativ till den modernism som Stockholmsutställningen 1930 försökt lansera.





den här tiden allmän och stark. Historien går framåt och de som inte går med
står kvar i en förgången tid. Resan sker lika mycket genom tiden som genom
rummet. Uppseendeväckande är att Bibelns gestalter och scenerier här, som i
andra prospekt, kan beskådas över 250 mil från de platser där berättelserna
utspelar sig. Att folket främst är arabiskt och myllrar i ”alla nyanser av svart och
brunt” framstår även det som förenligt med Bibelns berättelser om den judiska
kulturens historia. ’De’ är fångade i historien och i myllrets yta, resenären däremot
ser på världen ”med […] nyktra nutidsögon.” Orientalerna synes bundna vid sin
natur, medan resenären – den moderna människan: svensken – nyktert kan
beskåda och förstå historiens gång. Men det betyder inte att den som är nykter
nödvändigtvis är lyckligast, det finns också en öppning för en viss självkritik av
moderniteten som grå och tråkigt rationell.

Orientens folk illustrerar en svunnen epok i mänsklighetens historia.
Samtidigt är de högst levande. Resan till Orienten sker de facto i rummet, men
dess viktigaste dimension är ändå tiden. Orienten är en förgången värld, Tusen
och en natts värld.

Vad är orientaliskt?

Men var ligger Orienten? Noteras kan att såväl Tunis som Alger ligger väster om
Sveriges västligaste punkt, om än i Tunis fall endast cirka två grader. Det bety-
der att även områden väster om det egna hemlandet ses som en del av Österlan-
det. Detta sagt bara för att en gång för alla visa att Orienten inte med bästa vilja
i världen kan ses som en klargörande geografisk avgränsning. Allt land i ett bälte
från den norra delen av Afrikas västkust till Japans ostkust kan räknas till
Orienten, ett avstånd som fågelvägen mäter ungefär 1 440 mil. I praktiken labo-
rerar man i resebroschyrerna vanligtvis med övergripande indelningar av världen
i områdena Svarta Afrika (”Afrikas hjärta” i citatet ovan), Europa, Amerika och
Orienten. Avgränsningarna är som synes snarare kulturella.

Orienten finner man inte enbart i det i sig svåröverskådliga området mellan
Nordafrikas västkust och Japans ostkust. Orienten är i reseföretagens föreställ-
ningsvärld nära knutet till islam (kopplingen till den östromerska kyrkan verkar
ha fallit bort). Alla områden där det bor muslimer kan således kallas orientaliska:
ofta stöter man på vändningar som den nedan angående Jugoslavien.

Befolkningen består till stor del av muhammedaner, och deras färgrika, ålder-
domliga dräkter ha ett starkt orientaliskt tycke. I städerna dominera moskéer och
minareter ofta stadsbilden och i Sarajevo förflyttas man plötsligt mitt upp i
Tusen och en natts miljö med brokiga basarer, beslöjade kvinnor och galler-
försedda haremsfönster.8

8 Reseklubben Jorden Runt: En sensommarfärd till Jugoslavien, 1930.





Även Sarajevo blir en illustration till Tusen och en natt. Ålderdomliga dräkter i
rika färger är ett av de kännemärken som särskilt lyfts fram som orientaliskt av
prospektförfattaren. Som Frantz Fanon säger är utpekandet av slöjan ofta till-
räckligt för att karaktärisera ett muslimskt samhälle.9 Men betyder den något
mer – eller är den just bara ett tecken för Orienten? Slöjan har i orientalismkri-
tiska analyser lyfts fram som en central figur i skildrandet av Orienten. Orienten
och i synnerhet den beslöjade kvinnan beskrivs som en gåta och ett hot. Det är
en fördold värld, hotfull i det att den kan se utan att synas, och ingen vet vad
som försiggår där bakom de böljande tygvecken. Speciellt under -talet fann
många europeiska resenärer en stark erotisk lockelse i slöjans anspelning på för-
dolda njutningar. Denna erotisering av slöjan kunde vi se i det inledande citatets
beskrivning av ”blixtrande ögon bakom slöjans förlåt”. Men överlag ger inte
resereklamen något starkt stöd för tanken om orientalismens stora upptagenhet
av slöjan. Visst förekommer ofta – som ovan från Sarajevo – skrivningar om
”beslöjade kvinnor”, men det är nästan alltid bara just som ett av de tydligaste
tecknen på Orienten. Slöjan utnyttjas eller utreds inte mer än så och de femi-
nistiska tolkningarna av slöjans betydelse för de koloniala fantasierna passar inte
in på turistreklamen.10

Låt oss fortsätta med ett exempel från året efter, och en resa till det som kan-
ske kan kallas Orientens kärnområden. Den internationellt erkände professorn i
nytestamentlig exegetik Anton Fridrichsen ledde  en resa i de Heliga
Länderna som ges en kort presentation.11 Den totala informationen om landet
Transjordanien lyder: 

Transjordanien, det arabiska konungariket på andra sidan Jordanfloden, vilket
även besökes, är ett säreget land, märkligt genom sin egenartade natur, sitt primi-
tiva, av civilisation nästan oberörda orientaliska folkliv och sina väldiga forn-
lämningar, som vittna om att detta land en gång varit säte för en mäktig kultur.12

Här kan vi se hur ett primitivt orientaliskt folkliv ställs som motsats till civilisation

9 Fanon talar i och för sig om Algeriet. Frantz Fanon, »Algeriet av-slöjat«, i Globaliseringens kulturer, s. 103.
10 För exempel se: Europa-Resor 1951, s. 38, Eksjö resebyrå: Populärresa med buss till Spanien-Portugal med

besök i Afrika, 1956, Vingresor – så skönt: 1966, s. 45, Flyg i jul med SAS och Globetrotter från Luleå-Kiruna,
1968. Att den feministiska analysen av slöjan inte kan appliceras på de knappa anspelningar reklamtexterna
ger betyder inte att den har visats omöjlig. Den finner bara inte stöd här. Se framförallt Meyda Yegenoglu,
Colonial fantasies: towards a feminist reading of Orientalism, Cambridge cultural social studies, Cambridge,
Cambridge University Press, 1998, s. 39ff. Den mer genomgripande tesen att det betraktande subjektet fram-
ställs som maskulint och objektet som feminint är lättare att finna stöd för. Det finns alltså en sammansmält-
ning och ömsesidigt förstärkande tendens att beskriva Orienten som kvinnlig och kvinnan som orientalisk. (s.
56ff.) Om detta, även i Lisa Lowe, Critical terrains: French and British orientalisms, Ithaca, Cornell University
Press, 1991, s. 94ff. 

11 Om Fridrichsen, se Nationalencyklopedin.
12 Sällskapsresa till Palestina, Transjordanien, Egypten och Grekland m. prof. A. Fridrichsen, 1931.





och kopplas till en förgången historisk epok. Man skulle kanske kunna förledas att
tro att det endast är det primitiva som ställs som motsats till civilisationen: en
tämligen trivial dikotomi. Men om vi skall tillskriva adjektivet ’orientaliska’ något
som helst förklaringsvärde måste det uppfattas som en bestämning av primitiv.
Det orientaliska livet kan i och för sig skilja sig från andra former av primitivitet,
men det är likväl primitivt. Att ’orientaliskt’ beskriver en viss stämning som har
med saga och primitivitet att göra kan vi se i samma prospekts utsaga om
Damaskus. ”Det är världens kanske äldsta stad och den mest orientaliska av
främre Asiens städer.”13 Men Orienten framställs normalt inte som primitiv. Den
kännetecknas snarare av stagnation och dekadans, Orienten har besuttit ett visst
mått av civilisation men blivit lämnat av Anden som skridit vidare västerut i histo-
rien. Man har därmed fastnat i ett stagnerat tillstånd som ändå är en högre form
av primitivitet än den rena och råa. Hos Hegel utgör det klassiska Persien och
Egypten riken som förmedlar den yttre övergången till det högre, grekiska livet.14

Rabat och Marrakech med sitt ytterst brokiga folkliv i basarerna, med sina
ormtjusare, sina månglare, gatubarberare, sagoförtäljare och musikanter ger oss
intensiva intryck av genuin och brokig orient, som ytterligare poängteras av
den helt moriska bebyggelsen.15

Vi har nu förflyttat oss fram till  och kan se att en genuin ’orient’ fortfarande
kännetecknas av ett brokigt folkliv i trånga basarer med gycklare och intensitet.
Att det orientaliska fortsatt betraktas som en motsats till det egna framgår
ovanligt tydligt i nedanstående avsnitt från Paddans resebyrås program : 

Nordafrika med Marocko och Algeriet sjuder av brokigt orientaliskt liv men ger
också exempel på mönstergill europeisk kolonisation. Det är en sensation för en
europé att första gången vandra genom en arabisk casbah och uppleva det lar-
mande folklivet, kontrasterna mellan rik och fattig och basarernas hundratals
olika salustånd. Man måste ha själv varit med för att riktigt förstå den stora
skillnaden mellan araberna och oss. (min kursivering)16

Det koloniala systemet framstår i materialet som självklart genom hela -talet,
även om alltså vissa stater vann frihet från sina europeiska kolonisatörer under
denna period. Att de europeiska inslagen är de moderna och framtidsinriktade är
tydligt i ett flertal skildringar av framförallt de franska kolonierna i Nordafrika.
Vi kan se att den totala dikotomin Europa-Orienten är grundläggande för de

13 Ibid.
14 Hegel, Philosophie der Geschichte, s. 146.
15 Med ’Saga’ till soliga latituder, Svenska Lloyd, feb. 1950.
16 Paddans Resebureau: Översiktsprogram 1951, s. 18.
17 Detta citat kommer att återkomma och analyseras vidare vad gäller synen på kolonialismen i kapitlet

”Kolonialismens fall”.





orientalistiska föreställningarna.17

Under -talet förknippades det orientaliska livet fortfarande med primitivitet.18

Det finns vissa attribut som är mer orientaliska än andra, och det har inte med
geografisk hemvist att göra. Brodin Touring försöker ringa in vari det genuint
orientaliska består och ger oss  följande förslag:”Orienten med dess prakt
och fattigdom, dess brokiga folkliv och hemlighetsfulla säregna livsföring. Det
västligaste landet, Marocko, är trots sitt läge det mest genuint orientaliska.”19

Club Continental talar om att man på deras resa ”skall möta Orientens hela
bisarra liv och få en glimt av Tusen och en natt.”20 Exemplen är otaliga och en
närmast total enighet råder om vad som kännetecknar det orientaliska under
- och -talen. Det är 

Orientens hela bisarra liv – den arabiske sagoberättaren i en krets av andäktigt
lyssnande skaror, akrobater, ormtjusare, dansgrupper från Senegal med uråldriga
instrument, professionella pokerspelare, affärsmän som salubjuder allt – från
rostig spik och benbitar till magiska salvor och skönhetsmedel. Allt insvept i ett
öronbedövande tam-tam-oväsen.21

Men som sagt, man behöver inte lämna Europa för att få uppleva denna uråldriga
värld. Svenska Journalens reseavdelning påpekar i en text om Palma de Mallorca:
”Att gå genom den gamla stan här nere är som att gå i Orienten, otroligt
gammaldags och pittoresk med levande små idyller!”22 Annars är det inom
Europas gränser på Balkan, i Jugoslavien, som man oftast stöter på referenser till
det orientaliska. Press-Resor fångar det typiskt i följande passus från Mostar :
”Även här möter vi en orientalisk prägel med moskéer och minareter, men staden
moderniseras allt mer.”23

Orienten kännetecknas till stor del av islam, men aldrig någonsin av islam
som sådant, utan alltid av islam som ett tecken på bristande modernitet. I citatet
ovan är detta ovanligt tydligt uttryckt, men samma förställning går igen i stora
delar av materialet: en modern stad är inte orientalisk, och innehåller inte heller
moskéer. Elite-Resor är  tydliga med att koppla samman det orientaliska med
det primitiva på samma sätt som vi såg göras under tidigt -tal. ”I det ännu
orörda och i mycket primitiva Jugoslavien, kan man erfara den riktigt orientaliska
Balkan-stämningen.”24

18 ”Jämsides med de primitivaste orientaliska livsformer påträffar vi i Afrika en utomordentlig hotellstan-
dard.” Europa-Resor 1953, s. 42.

19 Se Europa med Brodin Touring Sällskapsresor 1955, s. 2.
20 Club Continental: Långfärdsresor 1955, s. 23. Hela sidan ägnas åt exotiserande skildringar av ”infödingarnas

primitiva nöjen.”
21 Europa-Resor: Hösten, vintern, våren 1961-62, s. 6. Avsnittet handlar om Marrakech. 
22 Lycklig resa med svensk turistbureau, Svenska Journalens resor 1961, s. 5.
23 Press-Resor 1967, s. 35.
24 Elite-Resor: Semesterresor 1967, s. 16.





Men Orienten behöver som sagt inte förknippas med muslimska områden.
Den kan användas för att fånga en känsla av flydd sagomiljö lite varstans,
exempelvis i Italien:

Alberobello ligger i trulliprovinsens centrum och har en hel stadsdel av bara trullis.
Det hela verkar som en sagoillustration med stänk av både Orient och Afrika!25

Men om Orienten nu bara är latin för Österlandet, används då inte adjektiveringen
för att beskriva även andra delar av Östern? Jo, givetvis. Men en rent kvantitativ
undersökning ger vid handen att Nordafrika – och framförallt Marocko – är den
typiska Orienten. I de prospekt och broschyrer jag undersökt används ordet
Orienten och dess olika avledningar lite över  gånger. Drygt en fjärdedel av
dessa tillfällen rör Marocko. Kungariket Marocko heter på arabiska al-Maghreb
al-Aqsa som betyder ungefär ’längst västerut’ eller ’den yttersta västern’. Landet
är alltså det mest österländska, eller det mest västerländska, beroende på varifrån
man ser det. I ungefär en sjättedel av fallen handlar användandet av orient-
avledningar om Jugoslavien – ett land som sällan räknats till den geografiska
Orienten men som alltså ger många prov på orientaliska stämningar. Nämnvärt
är också att orientaliska vyer påträffas flera gånger i Spanien och Grekland, och
enstaka gånger även i Frankrike och Ungern. 

Den användning av begreppet orientalisk som redovisats beror självfallet av
vilka länder som figurerat som turistmål under -talet. Svenska reseföretag
har oftare salufört Marocko och Jugoslavien än länderna i östra Asien. Men även
givet denna iakttagelse är det slående hur sällan som benämningen orientalisk
används om till exempel Thailand eller Kina. Hur hänger det ihop? Betyder
’orientalisk’ helt enkelt arabisk/muslimsk? Det kan kanske tyckas så om man ser
till de geografiska områden som ringas in som orientaliska. Men det är sällan det
arabiska eller muslimska i sig som man försöker fånga med ordet. Dessa attribut
framstår alltid som tecken på något annat, något genuint orientaliskt. Det genuint
orientaliska är det icke-moderna, det som inte är rationellt och kontrollerat. Det
kan vara pittoreska – oplanerade – gränder, det kan vara trängsel, prutning och
färgstarka kläder. SAS tar oss vintern - till Fascinerande Östern: 

Under tusentals år har Österns olika religioner och kulturer stötts mot varandra,
förenat sig, skilts åt, splittrats i olika riktningar. De är helt skilda från varandra.
Men med det orientaliska som en gemensam nämnare.26

Det orientaliska kan alltså vara en gemensam nämnare. En gemenskap som lättast
kan förstås utifrån sin säljande potential och/eller en brist på rationalitet och

25 Europa-resor: sommaren 1966, s. 44. Trulli är en slags runda kalkstenhus med koniska tak.
26 SAS: Fascinerande Östern 1968-69.





modernitet. Under 1980-talet presenterades Turkiet som det nya orientaliska
resmålet, och Orienten var här samma sak som den var i Marocko på -talet.27

Det är svårt att se någon historisk förändring i innebörden av referenserna till
Orienten. Till skillnad från SAOB:s tre huvudbetydelser används ’orientalisk’ av
resenäringen aldrig som beteckning på den Östromerska kyrkan och dess kultur-
sfär. Även om SAOB presenterar belägg för skrivningen Orientkyrkan så sent som
 så förefaller det vara ett bruk som om det fortsätter är tämligen begränsat.
Av de två övriga betydelserna är den egenskapsbeskrivande den absolut dominerande
i det undersökta materialet. Däremot är inte egenskaperna som beskrivs exakt de
samma som de som räknades upp i SAOB – ”indolens, fatalism, njutningslystnad,
förkärlek för yppig prakt o. d.”.  Till exempel verkar njutningslystnaden trängas
ut. Men det är fortfarande nedvärderade egenskaper som tillskrivs orientalerna,
det är sagogestalters mystiska egenskaper. Referenserna till Tusen och en natt för
att fylla det orientaliska med innehåll är populärast under -talet med
förekommer genom hela perioden, dock allt mer sparsamt efter . Det sker
även en klar nedgång i ordets frekvens från höjdpunkten kring decennierna -.
Det orientaliska förlorar alltså något av sin popularitet och kraft, men när det
förekommer är det fortfarande för att beskriva något icke-modernt och myllrande
Annorlunda som turisten kan förtjusas av – men aldrig vara en del i. 

Den ovanstående redovisningen har visat att den – inom turistindustrin – vikti-
gaste betydelsen i ordled bildade på ’Orienten’ är den egenskapsbeskrivande. För
att förstå innebörden av detta resultat är det viktigt att närmare analysera vilka
egenskaper som beskrivs, och framförallt vems egenskaper det egentligen hand-
lar om. Kan det vara så att ’det orientaliska’ appliceras på platser vars kultur
påminner om den som beskrivs i Tusen och en natt? Vi kan i reklamen se att det
är tämligen enkla tecken – minareter, slöjor, marknadshandel, vindlande gränder,
trängsel – som registreras och understödjer tolkningen av en plats som ’genuint
orientalisk’. Men vad säger oss egentligen Tusen och en natt om -talets
Marocko eller Jugoslavien? I stort sett inget. Vem är det då som beskrivs?

Orientalism

Ett helt forskningsfält har vuxit fram i spåren av Edward Saids studie
Orientalism: Western Conceptions of the Orient från  (på svenska ). En
gemensam huvudtes inom fältet är att många av västerlandets texter om det man
kallar Orienten säger mycket mer om författarnas föreställningar än om de
objekt som skulle beskrivas. 

27 ”Du har [i Alanya] kommit till ett badparadis med samma fina klimat som på Cypern, där du badar från
mars till december i Medelhavets bästa vatten. Men också till en förförisk sagovärld, en historisk skattkammare: ori-
entens kultur.” Fritidsresor sommaren 1987, s. 39.





Även om det på många sätt är korrekt att beskriva Edward Said som en av
föregångarna inom det postkoloniala fältet, betyder det inte att hans arbete
skulle ha varit alldeles nytt och revolutionerande.28 Det Said gjorde var att föra
samman en antal kritiska analyser av orientalismen och med hjälp av teoretiska
verktyg från framförallt Michel Foucault, Antonio Gramsci och Sigmund Freud
koppla en litterär analys till politisk dominans. Jag ska snart presentera vissa
delar som jag tycker är viktiga tillskott till den tidigare kritiken, men först kan
det vara viktigt att påpeka att Said i stora delar är en aktivist som har mer
gemensamt med – och större respekt för – Noam Chomsky än Michel
Foucault.29 Mot slutet av -talet sa han:

– Jag har haft nytta av teorin, till exempel av Derrida och hela dekonstruktions-
köret. Han gör det briljant med sin extrema skepticism, sin ytterliga obestämdhet.
Men man kommer inte längre på hans spår nu. [---] Jag tycker man borde kunna
behandla alla sorters motsättningar i litterär erfarenhet utan att vara tvungen att
använda teorins masker.30

Det är en åsikt som säkerligen förstärktes med åren, men det går ändå att hävda att
en sådan hållning återfinns genom hans författarskap från mitten av -talet.

Att, som ofta görs, betrakta Saids Orientalism som en foucauldiansk
diskursanalys är lite missvisande.31 Foucault var på många sätt viktig för Said och
hans förståelse av orientalismen. Med hjälp av Foucaults diskursbegrepp kunde
Said visa hur orientalismen är såväl en disciplin, som en institution och en onto-
logi som omgriper hela det västerländska tänkandet om Orienten. Denna diskurs

28 Två av de mest fylliga och välargumenterade historieskrivningarna över kritiken av orientalismen är
Alexander Lyon Macfie, Orientalism, Harlow, Longman, 2002, kap. 5-9 och Ziauddin Sardar, Orientalism,
Concepts in the social sciences, Philadelphia, Open University Press, 1999, kap. 3.

29 Se t.ex. »Permission to narrate« i Edward W. Said, The politics of dispossession: the struggle for Palestinian
self-determination, 1969-94, London, Vintage, 1995, s. 262ff. Eller: ”In the end, I think that Chomsky’s is the
more consistently honorable and admirable position, though it may not be the most emulatable position. It’s
certainly a less cynical position than Foucault’s.” i »Literary theory at the cross-roads of public life« intervju
med Imre Salusinszky 1987 i Said och Viswanathan, Power, politics, and culture, s. 77.

30 Tuva Korsström, Tidsresor: rapporter om förändringen: en bok om tidsandan efter ideologiernas fall, base-
rad på läsningar, resor och samtal, Eslöv, Brutus Östlings bokförlag Symposion, 1997, s. 79. Men Said vände
inte teorin ryggen, i många senare skrifter kan man se en vändning mot den högst teoretiske Theodor Adorno.
I en intervju med Ari Shavit i den israeliska dagstidningen Haaretz den 18/8 –00 sade Said: ”I’m the last Jewish
intellectual. [---] The only true follower of Adorno.” i Ari Shavit, ”My right of return: Interview with Edward
Said”, Haaretz, 18/8, 2000 från www.haaretz.co.il. Said återkommer till Adorno i flera av sina böcker. För
Adornos betydelse för Said se t.ex. W. J. T. Mitchell, »The panic of the visual: A conversation with Edward W.
Said«, i Edward Said and the work of the critic: speaking truth to power, red. Paul A. Bové, Durham, Duke
University Press, 2000, s. 48.

31 ”Orientalism is a partisan book, not a theoretical machine”, säger han i efterordet till 1995 års utgåva.
Edward W. Said, Orientalism: Western conceptions of the Orient; with a new afterword, London, Penguin, 1995,
s. 340. För en utförlig argumentation om alla antifoucauldianska drag i Orientalism se Timothy Brennan, »The
Illusion of a Future: Orientalism as Traveling Theory«, i Edward Said, bd II, red. Patrick Williams, Sage masters
of modern social thought, London, Sage, 2001. Att – som bland andra James Clifford– kritisera Said för att   





upprätthåller en europeisk, och senare amerikansk, hegemoni över världen.32

Said återkommer gång på gång i Orientalism till att det finns en delning i orien-
talismens själva centrum, då den dels är ett ämne med egna lärdomar, praktiker
och upptäckter, dels en plats för manliga drömmar, bilder, fantasier, myter och
besattheter. De uttalade kunskaperna och åsikterna om Orienten kallar Said
manifest orientalism, medan de på Orienten projicerade fantasierna utgör en
latent orientalism. De tidigare kritikerna av orientalismen har nästan uteslutande
ägnat sig åt den manifesta delen. Genom att införa denna distinktion mellan
manifest och latent från Freuds Drömtydning kan Said visa att det finns ett innehåll
i orientalismen som är betydligt mer seglivat och som kan förekomma även utanför
den akademiska världen.33 Said menar också att de förändringar inom kunskapen
om Orienten som förekommit endast berört den manifesta orientalismen. På
latent nivå har samma gamla manliga fantasier om de underlägsna levt kvar. 

Distinktionen mellan manifest och latent gör det också möjligt att ta den
kritiska undersökningen utanför akademin och skönlitteraturen för att studera
hur den latenta orientalismen gestaltar sig i samhället i stort. Själv har Said disku-
terat hur orientalismen tar sig uttryck i media och politik, främst i boken
Covering Islam. Men där använder han inte begreppsparet manifest och latent
orientalism utan homogeniserar den diskurs han beskriver ytterligare genom att
inte heller göra några distinktioner mellan journalistisk och akademisk orienta-
lism. Snarare tenderar Said i Covering Islam till en reduktionistisk användning av
makt som heltäckande förklaringsmodell.34

Detta kapitel vill visa hur den latenta orientalismen också fyller turistbranschens
reklamtexter med innehåll. Som hos Freud föregår de latenta drömtankarna de
manifesta drömbilderna och det latenta beror alltså inte av det manifesta, snarare
tvärtom. För att förklara det latenta dröminnehållet krävs kännedom om mer än
de manifesta bilderna, säger Freud.35

inte vara trogen Foucault är att i viss mån skjuta bredvid målet. James Clifford, The predicament of culture:
twentieth-century ethnography, literature, and art, Cambridge, MA., Harvard University Press, 1988, s. 257ff.
Det är också viktigt att påpeka att Said kom till Foucault via den franska fenomenologin och existentialismen,
vars fokus på intentionen han höll fast vid. Se referenserna i Edward W. Said, Joseph Conrad and the fiction of
autobiography, Cambridge, MA, Harvard University Press, 1966 och Said, Beginnings. Saids kritik av huma-
nismen var hela tiden i humanismens namn, se Edward W. Said, Humanism and democratic criticism, Columbia
themes in philosophy, New York, Columbia University Press, 2004, s. 8ff.

32 Said, Orientalism, s. 2ff.
33 Said, Orientalism, s. 206ff.
34 “[A]ll knowledge of other cultures, societies, or religions comes about through an admixture of indirect

evidence with the individual scholar’s personal situation, as well as the overall political circumstances. What
makes such knowledge accurate or inaccurate, bad, better, or worse, has to do mainly with the needs of that
society in which that knowledge is produced.” Edward W. Said, Covering Islam: how the media and the experts
determine how we see the rest of the world, London, Vintage, 1997, s. 168. Här syns inte mycket av den kritik
av maktbegreppets otydlighet hos Foucault från The World, the Text, and The Critic där Said insisterar på att
kritiken måste hålla sig till det specifika: ”It is when Foucault’s own language becomes general (when he moves
his analyses of power from the detail to society as a whole) that the methodological breakthrough [the analysis
of instrumental discourses] becomes the theoretical trap.” Said, The world, the text, and the critic, s.244 [243].

35 Sigmund Freud, Drömtydning, Stockholm, Bonnier, 1984, s. 58ff.





Den latenta orientalismen kan ju ta så många fler former än det som faller under
luppen vid en så ordfokuserad granskning som den jag ägnat mig åt hittills i
kapitlet. Givetvis är det så. Det är lätt att plocka fram en alldeles överväldigande
mängd exempel på orientalistiska beskrivningar av resmålen ur de svenska
resekatalogerna där man inte använder ordet orientalisk. Mitt syfte har hittills
varit begränsat till att visa att ordled avledda på ’Orienten’ främst är egenskaps-
beskrivande, och att ’orientalisk’ är ett ord med en värderande innebörd.
’Orientalisk’ är en definition av dem som inte är som vi, av dem som inte är
moderna. ’Orientalisk’ är således främst en exotiserande etikett. För att ge lite
mer inblick i hur orientalismen gestaltar sig i turistreklamen ska kapitlet avslutas
med ett besök i den imaginära Orientens huvudstad: Marrakech.

Marrakech

Den marockanska staden Marrakech är för turistbranschen den orientaliska staden
framför andra. Ingen annanstans vindlar gränderna lika lockande och myllrar
folket lika pittoreskt. Återigen kan vi konstatera att de geografiska bestämningarna
av Orienten fullständigt kollapsar. Marrakech ligger nästan åtta grader väster om
Greenwich-meridianen. Men som Svenska Lloyd säger 

Här stiga vi rätt in i ’Tusen och en natts’ sagovärld. Hela Österlandets mystik
strömmar emot oss, och de upplevelser, som vi få vara med om i Marrakech och
Rabat bland fruktmånglare, ormtjusare, akrobater och dansare i medionor [sic] och
souker, kunna ej beskrivas. Här får vi en fläkt av genuin och spännande orient.36

Under nästan hela det franska protektoratet i Marocko (-) styrdes
Marrakech av en lokal bundsförvant till Frankrike vid namn Thami el-Glaoui
som dog bara någon månad innan Marocko vann sin självständighet .
Marrakech stod på många sätt närmare Frankrike än övriga landet där den
marockanske sultanen fortfarande var formellt överhuvud. Under andra
världskriget byggdes en stor amerikansk militärbas utanför staden. Naturligtvis
förekom nationalistiskt motstånd mot den franska kolonialmakten även i
Marrakech, men dessa motståndsmän kunde aldrig arbeta öppet på grund av
den hårda kontroll som utövades.37

Redan under -talet mottog Marrakech en hel del europeiska besökare,
men det var först under den franska protektoratstiden som de första turisthotellen
byggdes.38 Turismen i Marocko dominerades först av kryssningsstopp längs

36 Med ’Saga’ till soliga latituder, Svenska Lloyd, 1946.
37 C. R. Pennell, Morocco since 1830: a history, London, Hurst & Company, 2000, s. 183f, s. 236 och s. 278ff.
38 Roland Widmer-Münch, Der Tourismus in Fes und Marrakech: Strukturen und Prozesse in bipolaren

Urbanräumen des islamischen Orients, Basler Beiträge zur Geographie, 39, Basel, Wepf & Co, 1990, s. 22.





kusten, men  lade Thomas Cook & son även Fes till sitt program. Marrakech
besöktes av enstaka resenärer, bland annat vid sekelskiftet av den cyklande britten
Budgett Meakin som fick motta meddelande av självaste vesiren Ba Ahmad. Det
var en uppmaning om att inte cykla inom stadsmurarna med hänvisning till att
ett sådant beteende inte hörde hemma i Marocko. ”But we had our ride”, som
Meakin lakoniskt skriver.39 Hos Meakin fanns ingen tanke på att lyssna ens till
Marockos mäktigaste man. Han och hans ressällskap gjorde vad de behagade utan
hänsyn till vad som ansågs passande i det lokala sammanhanget. 

Frankrikes förste generalresident i protektoratet Marocko – marskalk
Louis Hubert Lyautey (-) – var mycket noga med att det europeiska
bebyggandet av de fyra kungastäderna Fes, Marrakech, Meknes och Rabat inte
skulle förstöra de gamla stadsdelarna och palatsen. Istället skulle så kallade nya
städer (villes nouvelles) etableras utanför de gamla städerna, i Marrakech fall med
ett mellan två och tre kilometer brett grönt bälte som mellanzon där ingen
bebyggelse tilläts. Detta ingenmansland skulle visa på skillnaden mellan två olika
kulturer och två olika historiska perioder, men den hade också en militär funktion
som säkerhetsbarriär. Tanken var att de två kulturerna skulle föras samman men
som två fortsatt distinkta enheter.40 Enligt Franz Fanon blev resultatet ett annat.
Han säger att den koloniserade staden kom att bestå av två områden i skarp
motsättning mot varandra och ömsesidigt uteslutande varandra. 

Kolonialistens stad är en hård stad, helt i sten och järn. [---] Kolonialistens stad
är en mätt, lat stad med magen ständigt fylld av godsaker. Den är en stad av
vita, av främlingar. Den koloniserades stad eller åtminstone infödingsstaden,
negerbyn, medinan (arabkvarteret), reservatet är ett illa beryktat område, befolkat
av människor med dåligt anseende. Där föds man var som helst, hur som helst.
Där dör man hur som helst, av vad som helst. Det är en värld utan avstånd;
människorna finns där på varandra, hyddorna på varandra. Den koloniserades
stad är en utsvulten stad, svulten på bröd, kött, skor, kol och ljus. En stad på
knä som vältrar sig i smuts. [---] Den koloniserade är avundssjuk.41

Fanon uttrycker med sin sedvanliga poetiska kraft den djupa motsättningen
mellan de två områdena i den delade staden. Avståndet upprätthålls enligt Fanon
inte av det grönskande bältet mellan de två kulturerna, det är de patrullerande
polismännen och deras batonger som håller de fattiga koloniserade separerade
från de rika, vita kolonialisterna. De koloniserade betraktar den vita staden med
lystnad och drömmar om att få inta den, ”det finns inte en koloniserad som inte

39 Budgett Meakin citerad i Pennell, Morocco since 1830, s. 121. Vesir översätts ofta med minister. I detta
fall kanske borgmästare passar bäst. Vesiren var kungens representant i staden.

40 Gwendolyn Wright, The politics of design in French colonial urbanism, Chicago, University of Chicago
Press, 1991, s. 94ff. och s. 145. Ansvarig arkitekt var Henri Prost, som också ritat det kända lyxhotellet La
Mamounia i Marrakech.

41 Frantz Fanon, Jordens fördömda, Göteborg, Gösta Skoogs bokförlag, 1962, s. 32.





åtminstone en gång om dagen drömmer om att få inta kolonialistens plats.”
Distinktionen mellan enheterna är främst en distinktion mellan exploaterande
och förtryckta, och det är denna distinktion som Lyautey och kolonialmakten
vill upprätthålla.42

Den franska kolonialmakten ville för att kunna kontrollera honom ha sultanen
nära sig i sitt eget administrativa centrum i Rabat. De tidigare sultanernas
rundresande mellan sina fyra huvudstäder inskränktes därför, vilket ledde till att
Marrakech marginaliserades. Staden blev inte heller föremål för någon större
kolonial inflyttning och  utgjorde européerna i Marrakech bara en procent
av stadens totala befolkning.43

Den svenska Nationalencyklopedin skriver om generalresidenten Lyautey:
”Tidigt påverkad av katolska sociala idéer visade L. som kolonialadministratör
en för sin tid mindre vanlig respekt för befolkningens kultur och religion.”44

I historien om den franska erövringen av Marocko framträder emellertid en
praktik som inte lever upp till de vackra ord som givit Lyautey det goda rykte
som NE förmedlar och som gjort att han blivit gravlagd i Les Invalides bara
några steg från Napoleon Bonaparte. I Marocko testades Lyauteys metoder och
det visade sig att folket lät sig pacificeras först efter väpnad kamp. Pacificering
betydde krig, inte fred, och den franska politiken och ekonomin hade ingen
framgång i Marocko annat än när folket undertryckts med våld.45

Marocko koloniserades med våld och turismen etablerades i Marocko och
Marrakech under denna period av fransk regim. Marrakech invånare hade att
foga sig efter de besökandes önskemål och den bild av Marrakech som gavs
i resereklamen kom också att vila helt på den latenta orientalismens etablerade
fantasier. I ett senare kapitel kommer turismens våldsamma etablering
i Marrakech att kontrasteras mot den lilla holländska byn Volendams turism-
historia.46

Alla orientalismens kodord och fantasier får rum i Marrakech. Där finns allt:
myller, dofter, brokigt liv, kolorit, medeltid. Marrakechs eget orientalistiska
centrum är torget Djema el-Fnaa, dit alla broschyr- och prospektförfattare
riktar sina blickar. Här ett längre (uppdelat) citat från Brodin Touring :

Marrakech, den sydligaste punkten på vår afrikanska resa, är snart nådd. Vi har
kommit till höjdpunkten på vår långa bussresa. Marrakech är den mest fascine-
rande av Marockos alla städer. Staden är urgammal och byggdes av romarna och
räknar sitt arabiska ursprung från . Marrakech är den fjärde av sultanens

42 Ibid., s. 31ff.
43 Wright, The politics of design in French colonial urbanism, s. 94ff, s. 145 och s. 344.
44 Nationalencyklopedin.
45 William A. Hoisington Jr., Lyautey and the French conquest of Morocco, New York, St. Martin's Press,

1995, s. 205.
46 Jfr avsnittet om Volendam i kapitlet om ”Folkdräkterna och turismblicken”.





huvudstäder med   muhammedaner,   israeliter och endast  

vita. Man skiljer mellan Medinan, de inföddas stad och staden Gueliz, de vitas
stad.47

Redan själva namnet Marrakech bär sådan laddning att det kan upprepas som
ett mantra. Staden är urgammal, arabisk och fylld av muhammedaner. Och i
dess centrum ligger alltså torget Djema el Fnaa.

Tidigt på morgnarna kommer de stora kamelkaravanerna in till staden från sina
nomadläger i öknen. Här på torget slår de upp sin försäljning och här råder liv-
lig kommers. Denna köpenskap håller på till kl. , då torget erövras av gycklare
och taskspelare i tusental, som med flöjtmusik och trummor försöker överrösta
varandra och dra till sig åskådare. Medicinmannen stannar dock kvar med sitt
lager av hemska gifter och gör goda affärer. Vi blandar oss med mängden.
Beundrar ormtjusaren, som hänger stora reptiler om halsen och slutligen får
dem att dansa efter musik.[---] Det gäller att hålla ihop, men med vår infödde
guide går allt bra.48

Texten flankeras av ett fotografi på en ”Negerflicka vid fontänen” som föreställer
en barbröstad flicka poserande med armarna vilande på huvudet framför en
stuckaturfontän. Bilden måste enligt samtida kriterier klassas som pornografisk.49

Även i texten anspelas på erotiska/exotiska lockelser. 

På eftermiddagen är alla våra resenärer inbjudna att besöka Paschans av
Marrakech palats. Det blir en upplevelse som sent kommer att glömmas. Det
blir som en saga ur tusen och en natt. I palatsets gård med sina springvatten,
apelsinträd och allsköns vackra blommor blir vi bjudna på te, som intages på
arabiskt manér. Vi uppassas av palatsets söta tjänsteandar och anblicken av den
lilla negerflickan, klädd i guld och silver, som ansvarar för vår förplägnad,
kommer vi aldrig att glömma.50

Resenärerna inbjuds till ett besök i haremsfantasiernas Tusen och en natt där en
rasbestämd odalisk passar upp och låter sig betittas med den erotiserande,
samtidighetsförnekande och mystifierande blick som dominerade -talets

47 Se Europa med Brodin Touring Sällskapsresor 1955, s. 18.
48 Ibid., s. 18f.
49 Ibid., s. 19. Bilden är lika avklädd och utmanande i sin sexuella anspelning som de bilder som samma

år publicerades i svenska s.k. herrtidningar som Piff och Top Hat. Några sidor längre fram i broschyren presenteras
dessutom ”Ett bildsvep från våra resor” där vi bland annat får se en likaledes poserande och barbröstad
”Beduinflicka från öknen.” (s.39f.) Dan Landmark omnämner ”den passivt intagande och tillgängliga orien-
taliska kvinnan” som en av orientalismens gängse motiv. Landmark, ”Vi, civilisationens ljusbärare”, s. 87. För
exempel (från algeriska vykort) på den tradition Brodins bild kommer ur, haremet som fantasm och kliché, se
Malek Alloula, Le harem colonial: (images d’un sous-érotisme), Paris, Garance, 1981, främst s. 69ff.

50 Se Europa med Brodin Touring Sällskapsresor 1955, s. 19.





orientalistiska måleri.51 Kopplingen mellan Marrakech och Tusen och en natt är
ständigt återkommande. Jag ska inte här rada upp ytterligare en massa exempel
från - och -talen. Istället ska vi se hur Marrakech fortsätter att vara en
plats där orientalismens alla fantasier kan levas ut, även i chartereran. Hos
Vingresor  låter det så här när Marrakech kommer på tal:

Nu passerar vi genom stadsmuren. Nött. Sliten. Krenelerad som barndomens
riddarborgar. Och nu är vi i en annan tid. Torget som ni kommer fram till myll-
rar, kryllar av säkert tusen människor. Mitt framför er sitter en kvinna på huk
och spår en man. Korten dyker liksom upp ur tomma intet och formar underliga
mönster på vassmattan, alltmedan kvinnan pekar, rullar på huvudet och mässar
fram kundens öde. [---] En man, omslingrad av två, tre ormar håller på att kyssa
den fjärde. [---] Berättar en av torgets många sagoberättare dagens avsnitt av en
vilt romantisk och grym saga. [---] Att ett torg som Djema-el-Fna inte finns
någon annanstans. Ni ser dansare, akrobater. [---] När vi frågade [tandläkaren],
hur han fick ut tänderna, drog han triumferande fram en tång ur burnusen.[---]
Vattenbärarna är praktfulla. Klädda i rött och mässing. [---] Här är köpslagan
en skön konst. Stor teater. Tragedi ibland. Ibland komedi. [---] Utbrottet är
magnifikt. Orden forsar obegripliga men meningen är glasklar genom hela
kroppen, ögon och öron och ansiktets alla små muskler deltar i samtalet.52

Detta är ändå bara ett litet utsnitt av de  spaltrader i samma stil som
Vingresor i denna katalog ägnar åt Djema el Fnaa och kvarteren däromkring.
Texten förstärks dessutom med ett uppslag bilder som även de frossar i orien-
talistiska stereotyper. Marrakech är komisk saga och stor teater där en anonym
människomassa kryllar, samtidigt som de utmärker sig från varandra genom sin
tilltalande brokighet och sina märkliga sysselsättningar. Visst är Marrakech teater,
det är hela den latenta orientalismen iscensatt av en stilistiskt driven broschyr-
författare och Marrakech har förflyttat honom till barndomens fantasivärld av
riddarborgar och äventyr i en annan tid, i en annan värld. Hur människorna på
torget själva upplever sin situation, vad de har för skäl att vara där, framkommer
inte, är inte intressant.

51 Rana Kabbani, Europe's myths of Orient, Bloomington, Indiana University Press, 1986, s. 73ff. Rebecca
DeRoo har uppmärksammat att turistindustrin använt bilder som anspelat på sex på ett sätt som inte varit
acceptabelt i text. Hon påpekar också att texterna hålls tillbaka något av att turisterna aldrig kan förväntas möta
den nakenhet bilderna visat. Rebecca J. DeRoo, »Colonial collecting: French women and Algerian ‘cartes post-
ales’«, i Colonialist photography: imag(in)ing race and place, red. Eleanor M. Hight och Gary D. Sampson,
Documenting the image, London, Routledge, 2002, s. 167.

52 Vingresor: Hösten, vintern och våren 1972-73, s. 49f.  Detta är ett ovanligt tydligt exempel på den kom-
bination av realistisk detaljrikedom och exotiserande anslag som John MacKenzie menar var kännetecknande
för det orientalistiska måleriet. Se John M. MacKenzie, Orientalism: history, theory and the arts, Manchester,
Manchester University Press, 1995, s. 43ff.





Att Marrakech är en viktig och känd symbol framkommer när Atlasresor vintern
- presenterar resmålet Marocko som en nyhet. Fem av sju marockanska
bilder på introduktionsuppslaget är från Marrakech, själva staden presenteras
med rubriken ”Marrakech – tusen och en natt.” Om det inte vore för den något
träigare stilen skulle man kunna tro att det är samma person som skrivit
Atlasresors text som den tidigare citerade texten från Vingresor. Det närmast
identiska innehållet är ett utslag av den väletablerade orientalistiska föreställ-
ningsvärld som Marrakech står som huvudstad för. 

Så in genom stadsmuren till en annan tid och en annan värld. Till myllret av sou-
ker och basarer, runt Djemaa El Fna, det otroliga torget, man säljer allt till alla.
Mitt i ringen en eldslukare, en ormtjusare, en sagoberättare med andlös publik.
Dansare och akrobater liksom även tandläkaren förtrollar sina åskådare. En liten
parvel tar en i handen och vill visa soukernas myller med otaliga, vindlande
gränder, där man kan tillbringa dagar. Man trängs med ambulerande vattenför-
säljare, med beslöjade kvinnor, med åsnedrivare och lockas av tusen och en ting.53

Det otroliga torget drar till sig all uppmärksamhet. Lokalbefolkningen kan bara
bli synlig när de ikläds en av rollerna i Tusen och en natts galleri av brokiga figurer,
lockande kvinnor och våldsamma härskare. Levande människor görs till rep-
resentanter för en annan tid, till sagofigurer utan igenkännbara politiska eller
existentiella strävanden och önskningar.

53 Altasresor: höst – vinter – vår 1976/77, s. 17.





Sydlänningen: om klimatförklaringar

De allra flesta turistresor från Sverige håller sig inom Europas gränser. Den tidi-
gare tecknade forskningen om de svenska omvärldsbilderna rörde främst det som
Åke Holmberg kallar världen bortom Västerlandet. Som framgått av förra kapit-
let kommer föreställningar om orientalerna även till användning i saluförandet
av europeiska resmål. I detta kapitel ska jag ytterligare närma mig Västerlandet
genom att analysera en annan av turistreklamens mest framträdande stereotyper:
Sydlänningen.

Vad är Europa?

Utifrån en genomläsning av Edward Saids författarskap är det fullt rimligt att
komma till slutsatsen att det imperialistiska Västerlandets behov av att legitimera
sitt förtryck av den övriga världen utgör den viktigaste förklaringen till orientalism
och nedsättande skildringar om andra världsdelars invånare. Men stereotypi-
fieringen förekommer i en rad fall där det är svårt att applicera en sådan grov
förklaring. En väg bortom detta är naturligtvis att läsa Saids och andra post-
koloniala kritikers texter noggrannare och se att det även där finns öppningar till
en mer nyanserad förståelse av den västerländska kulturen. Men faktum kvarstår
att problemen utifrån en svensk lokalhistoria ter sig delvis annorlunda. 

Som redan framkommit menar jag att det inte alls är svårt att argumentera
för att kolonialiteten på ett genomgripande sätt påverkat även svenska relationer
till världen bortom Västerlandet. Det blir emellertid svårare att förstå vad detta
konstaterande ska innebära när vi närmar oss inomeuropeiska relationer.
Behovet av att bredda analysen och finna andra drag i moderniteten som inte
lika självklart är sammanlänkade med kolonialiteten hoppas jag kunna visa
genom detta kapitel och det kommande, som i än högre grad närmar sig moder-
nitetens geografiska kärnländer. Genom att lyfta fram användningen av stereotypen
sydlänningen ska jag inleda diskussionen om behovet av andra förklarings-
modeller än orientalismkritikens.

Det finns en risk att kritiken av eurocentrism leder till en alltför onyanserad
bild av föreställningen om Europa. Europa har alltid formulerats genom jämförelser
mellan Öst och Väst. Men det egna Europa är genom historien ofta ett ideal som
aldrig är riktigt förverkligat i samtiden. Europa symboliserar från och med -
talet den rationella modernitetens hemvist och i formulerandet av detta hem
påtalas till exempel att de franska bönderna ännu inte är européer och att ryssar
och andra slaver utgör tveksamma fall som balanserar mellan Öster- och
Västerland. Alla de provinsiella människor som ännu inte tar bruk av sitt eget
förnuft kan kallas asiater. Asien är då ingen geografisk beteckning utan står istället
för tron på sagor och myter och ett liv bundet vid traditionens bojor.54

Européerna däremot utmärks av en unik ekonomisk utveckling med bland annat





ett framstående bankväsende, företagsamhet, kapitalism, nationalstater, effektiv
förvaltning, parlamentarisk demokrati och stolta politiska traditioner. Europa
har sina rötter i det antika Grekland och i kristendomen, och präglas av sitt
vetenskapliga synsätt. Idéhistorikern Mats Andrén hävdar att det grundläggande
och genomgående draget i europaidéns skiftande formuleringar är dess identi-
tetsskapande funktion. Europa är alltid en självdefinition som oftast formulerats
i kontrast till det icke-europeiska.55 

Men den europeiska självbilden innehåller inte bara kontrasteringar mellan
Öst och Väst. Andrén menar att det ända från renässansen varit vanligt att hävda
en kulturell skillnad även mellan Nord och Syd. ”I Sydeuropa, föreställde man
sig, fanns en blomstring och kreativitet som kontrasterade mot Nordeuropas
karghet. Indelningen av Europa i en nordlig och en sydlig del var århundradena
efter renässansen avgörande.”56

Sydlänningen

I resebroschyrerna är den viktigaste uppdelningen av Europa den mellan
Nordväst och Syd/Öst. I det flitiga användandet av stereotypen om sydlänningen
finns något av föreställningar om sydeuropeisk blomstring kvar. 

De gånger lokalbefolkningen omtalas i Medelhavstrakten är – framförallt
under -talet – ’sydländsk’ det allra populäraste adjektivet. Det sydländska
står för en otuktad och färgsprakande blomstring där människorna lever sorglösa
liv. Sydlänningen tar dagen som den kommer och bekymras inte av fattigdom
eller politiskt förtryck. 

Framförallt intressant är dock mötet med den vänlige och temperamentsfulle
sydlänningen, vars känslosvall växlar från djupaste indolens till hettande exaltion
med en i nordbons ögon förbluffande snabbhet.57

Söderns folk – hur fattiga en del än må vara på materiella ting – har en rike-
dom, som ingen kan taga ifrån dem. Den ger dem den livslust och livsglädje,
som lyser igenom hela deras levnad. De har den livgivande solen, som värmer
dem in i hjärterötterna, de har naturens slösande prakt i blommor, som gläder
dem året runt och de har mycket annat, som skapar all den fröjd, vilken tar
sig uttryck i deras sång, musik och levnadsglädje.58

54 Ambjörnsson, Öst och väst, s. 35ff. och passim.
55 Mats Andrén, Att frambringa det uthärdliga: studier till idén om Centraleuropa, Hedemora/Uppsala,

Gidlunds förlag, 2001, s. 25f.
56 Ibid., 35.
57 Till Medelhavet med Svenska Lloyds lastfartyg, 1949.
58 KR-resor 1956, s. 13. Och: ”Neapel är mycket mera sydländskt än de andra italienska städerna. Där ser

man lyx och fattigdom blanda sig med varandra, och ett folkliv där sorglösa människor med sång, musik och
solsken får dagen att gå.” Vingresor med flyg 1959, s. 56.





Den av Andrén omtalade kreativiteten som kännetecknade det sydeuropeiska
syns inte till när turistmarknadsförarna försöker locka invånarna i den karga
Norden att resa till Medelhavsvärlden. Men jag menar att det finns ett annat idéarv
som faktiskt gör att alla de små bilder av livet i Södern som glimtar förbi i reklamen
blir begripliga och någorlunda sammanhängande. För att finna fram till detta
arv är det behjälpligt att lägga märke till att ordet Europa inte förekommer i de
ovan presenterade citaten, trots att de beskrivna platserna geografiskt tillhör
Europa. Det förefaller finnas en imaginär plats mellan det egna Europa och
Orienten. Citaten lockar inte med besök i Europas sydliga regioner, resan går
snarare till Södern och dess folk.59 En viktig förutsättning för föreställningarna
om sydlänningarnas väsen synes vara den om klimatets påverkan på människors
lynne och begåvning – det vill säga klimatläran.

Montesquieus klimatlära

Klimatlärans mest berömda utläggare är den man vi känner under namnet
Montesquieu och som enligt många var -talets kanske viktigaste författare.60

Montesquieu presenterar i fjortonde till sjuttonde boken av sitt stora verk
L’Esprit des Lois (Om lagarnas anda) det som kommit att kallas klimatläran.
Argument för klimatets betydelse för människors beteende och själsliv hämtade
Montesquieu bland annat från de av honom beundrade hippokratiska skrifterna.
Där fanns även den antika temperamentsläran som i alla fall ett gott stycke in på
-talet ansågs trovärdig. Temperamentsläran sade att kropp och karaktär hänger
samman, att en persons sinnelag och egenskaper har med kroppsvätskornas
inbördes balans att göra. Den spanske läkaren Juan Huarte hade mot slutet av
-talet försökt vidareutveckla denna teori genom att sammanföra den
alexandrinske läkaren Galenos medicinska lära med Platons utbildningsteorier
för att skapa ett psykologiskt system som förklarades av kroppsvätskornas
distribution och balans. Kroppsvätskornas distribution berodde enligt Huarte av
klimatet och han menade att högre civilisation endast var möjlig i tempererade
klimat (av det slag i vilket han själv levde).61

Klimatläran som den formulerades av Montesquieu hade också inslag från
abbé Jean-Baptiste Dubos teorier om klimatets inverkan på nationalkaraktären
som Montesquieu studerade inför sin italienska resa -. Det var under

59 Det kan vara intressant att påpeka att det som i Sverige allmänt kallas charterresor i Norge istället går
just under beteckningen Sydenreiser. Uzzells ”sun, sand, sea and sex” sammanförs där i betecknaren Syden. Jfr s. 74f.

60 Hans namn var Charles Louis de Secondat, baron de la Brède et de Montesquieu. För utlåtanden om
hans betydelse se t.ex. Peter Gay, The enlightenment: The Science of Freedom, New York, Norton, 1996, s. 325.
Om klimatläran skriver Sven-Eric Liedman ”Samma slags enkla påståenden hade gjorts långt tidigare, liksom
de än i dag påverkar Mallorcaturisternas upplevelser.” Liedman, Från Platon till kommunismens fall, s. 129.

61 Robert Shackleton, Montesquieu: a critical biography, London, Oxford University Press, 1961, s. 302ff.
och Judith Nisse Shklar, Montesquieu, Past Masters, Oxford/New York, Oxford University Press, 1987, s. 93ff.





denna resa som han började utveckla sitt intresse för klimatets effekter. Bland
annat influerades han av Dubos förklaring till det samtida Roms förklenade
befolkning. Dubos menade att Roms gamla ruiner skapat en mängd håligheter i
underjorden där dåligt vatten blivit stående och förpestade staden med skämd
luft som påverkade befolkningen negativt.62

Montesquieu hävdar i Om lagarnas anda att människorna i kalla klimat är
starkare eftersom kylan där gör att kroppsfibrerna drar sig samman vilket i sin
tur leder till att blodet flyter lättare. I varma klimat däremot är huden öppnare
och mer avslappnad vilket leder till att externa stimuli besvaras fortare. Han
anför även empiriska bevis för sin ståndpunkt:

Jag har studerat den yttre vävnaden av en fårtunga, på det ställe där den för
blotta ögat ser ut att vara täckt av papiller. [---] Jag lät frysa hälften av denna
tunga, och jag fann, vid blotta anblicken, papillerna avsevärt förminskade. [---]
Allteftersom tungan tinades upp, syntes papillerna för blotta ögat resa sig. [---]
Denna iakttagelse bekräftar vad jag sagt, att i kalla länder är nervknippena inte
så utslagna. De sjunker ned i sina skidor, där de är skyddade mot yttre föremåls
inverkan. Sinnesintrycken är alltså mindre skarpa.63

Dessa skillnader hos nervknippena leder enligt Montesquieu till att människor i
soliga klimat har starkare sinnesupplevelser, mer fantasi och större känslighet än
kalla länders invånare. Även den könsliga kärleken sägs vara starkare i Södern.
Nordborna är öppna och ärliga medan söderns folk är omoraliska, okänsliga och
saktfärdiga med att ändra sina seder. Det senare gäller framförallt Orientens raser
hos vilka samma institutioner sägs ha existerat i tusen år. Spekulation snarare än
handling är deras syssla.64 Men Montesquieus syn på miljöns betydelse för
samhällets och lagarnas karaktär innefattade mer än bara klimatet; av synnerlig
vikt var även landets terräng, seder, handel, invånarantal och religion.

Montesquieu talar främst om kalla och varma klimat, utan att göra alldeles
tydligt var han menar att dessa olika klimat är rådande och var gränserna mellan
dem går. Det är dessutom mycket svårt att förstå hur klimatets roll relaterar till
de orientaliska rasernas saktfärdighet. Den geografiska beteckningen Orienten
täcker ju områden med en mängd olika klimat, från det varmaste och fuktigaste

62 Shackleton, Montesquieu, s. 303ff. Abbé Dubos teorier återfinns i hans Réflextions critiques sur la poésie et
sur peinture. Montesquieu skrev själv om orsakerna till Roms dåliga luft i Réflextions sur les Habitants de Rome,
se Shklar, Montesquieu, s. 93ff.

63 Charles de Secondat Montesquieu, Om lagarnas anda eller det förhållande som bör råda mellan lagarna
och respektive styrelses författning, seder, klimat, religion, handel etc.: vartill författaren fogat nya forskningar över
de romerska successionslagarna, de franska lagarna och feodallagarna, Stockholm, Ratio, 1990, Bok 14, kap II, s. 129.

64 Montesquieu, Om lagarnas anda, Bok 14-17, även Shackleton, Montesquieu, s. 302ff. Idéhistorikern
Svante Nordin menar att ”[d]etta var tankar som föll i synnerhet läsare ur de nordiska folken på läppen.”
Svante Nordin, Filosofins historia: det västerländska förnuftets äventyr från Thales till postmodernismen, Lund,
Studentlitteratur, 1995, s. 374. Om klimatläran i Sverige står att läsa i Carl Frängsmyr, Klimat och karaktär:
naturen och människan i sent svenskt 1700-tal, Stockholm, Natur och kultur, 2000.





till det allra kallaste. Montesquieu säger visserligen att den asiatiska despotin
beror av att Asien är uppdelat i alltför stora landområden. Detta leder till despoti
eftersom makten annars skulle behöva avgränsas på ett sätt som landets natur
inte klarar eller ger förutsättningar för. Europa är däremot naturligt delat i områden
och stater med måttlig utsträckning och det är ur detta faktum som den europeiska
frihetsandan har utvecklats.65 Det visar sig att Montesquieus föreställningar
om Asien inte utan betydande problem går att inordna i den mer empiriskt
formulerade klimatläran. I fall av motsättningar är det också tydligt att det är
klimatläran som får stryka på foten. Omgivningen formar människan, men
orientalen är ändå alltid oriental. (Och jag har vecklat in mig i frågor som snarare
hör det föregående kapitlet till.)

Det finns i Montesquieus text exempel på att det också i Europa finns
klimatberoende skillnader mellan folken. Det tidigare citerade avsnittet om
fårtungan fortsätter:

I kalla länder har man inte så stort sinne för nöjen. Detta sinne är mer utvecklat
i tempererade länder; i varma länder är det ytterligt. Liksom man särskiljer
klimaten på grundval av breddgrader, skulle man så att säga kunna särskilja dem
på grundval av känslighetsgrader. Jag har sett Englands och Italiens operahus. Det
är samma stycken och samma medverkande, men samma musik har så olika
verkningar på de båda folken – det ena blir så lugnt, det andra så hänryckt – att
det hela ter sig ofattbart.66

Italienarna förefaller i det ovan citerade knappast vara ett folk påverkat av ett
tempererat klimat. Deras beteende verkar istället vara hett. De har det varma
klimatets känslighet. Det är viktigt att uppmärksamma att skillnader som uppfattas
som essentiella kan få andra förklaringar än rasmässiga och ärftliga. Enligt klimat-
läran är det istället så att människor förändras av det klimat under vilket de lever.
”Europeiska barn som är födda i Indien mister det mod som är utmärkande för
deras klimat”, menar Montesquieu.67 Klimatets påverkan är oföränderlig – vi
kan bli sydlänningar, sydlänningen kan bli nordbo, men Södern är alltid den
samma (och orientalen är alltid oriental). Och visst var det så att även
Montesquieu som hade sitt hem i Bordeaux menade att det tempererade klimatet
där bäst gynnade människans sinne. 

Men värme är i dessa sammanhang ett relativt begrepp. För den frusne
nordbon går kanske gränsen mellan ett tempererat och ett varmt klimat längre
norrut än vad den gjorde för Montesquieu som enligt det ovan citerade stycket
verkar ha klassat det engelska klimatet som kallt. 

65 Montesquieu, Om lagarnas anda, bok 17, kap VI, s. 165f.
66 Ibid., bok 14, kap II, s. 129.
67 Ibid., bok 14, kap III, s. 131.





Turismens klimatlära

I min undersökning har jag i beskrivningen av det egna funnit karaktärsdrag
som passar in såväl i kalla som tempererade klimat. Texternas ’vi’ är som
Montesquieu européer, men ’vi’ framställs också som ovanligt ärliga och lite kallt
tafatta när det kommer till nöjen och lättsamheter. I Södern kan resenärerna
möta annorlunda, heta temperament. Några exempel:

Å andra sidan möter man i Neapel den typiska Södern med all dess sorglöshet,
dess ’ta-dagen-som-den-kommer-mentalitet’, dess otroligt högröstade och livliga
gatubilder med enträgna försäljare, ett myller av pigga småungar och pittoreska
gränder med uthängd tvätt.68

Som andra sydländska folk är italienaren stolt över sina barn. Beröm gärna deras
utseende, hälsa och uppfostran. Det är inte svårt, eftersom italienska barn ofta
är verkligt charmiga.69

Här [på Sicilien] har nordbons tunga fantasi sammansmält med syd- och öster-
länningens solmättade känsla för ljus, form och linjer på ett egendomligare sätt än
på någon annan plats i vår världsdel.70

[Den] egendomliga spanska folksjälen, sammansatt av sydeuropeisk och ori-
entalisk glöd.71

Sydlänningen är sorglös, högröstad, glödande, tar dagen som den kommer, är
stolt över sina barn. Allra vanligast är omnämnanden om det sydländska folklivet,
ett uttryck som skimrar utan att behöva preciseras närmare.72 Det sydländska
folklivet lyfts fram på ungefär samma sätt som det orientaliska folklivet, det är
myllrande och spännande. Det kan även bestämmas som ”impulsivt”73 och
”brokigt”,74 eller varför inte ”ett måleriskt folkliv med sydländskt temperament
som fängslar oss nordbor.”75 Det talas även om ”sydländsk lättja”,76 ”sydlän-
ningarnas uppsluppna livsglädje”77 och ”sydländskt älskvärda människor”.78

68 Europaresor: Sällskapsresor 1960, s. 19.
69 Star resetjänst: Sommaren 1965, s. 11.
70 Vårresor till södern 1949: Europa-resor, s. 2.
71 Club Continental: Långfärdsresor 1953, s. 20.
72 Se t.ex. Rivieran: Härliga vårresor, Europa-resor, 1948, Vårresor till södern 1949: Europa-resor, s.

17, Med bilkaravan till Spanien, Kontinentbuss, 1950, Nyman & Schultz resebureau: Fem bussresor 1956, s.
14, Vingresor med flyg 1959, s. 18 och s. 56, Elite-resor, 1963, s. 19, Tjäreborg 1968, s. 110.

73 Rivieran: Härliga vårresor, Europa-resor, 1948. 
74 KR-resor 1956, s. 30.
75 Med bilkaravan till Spanien, Kontinentbuss, 1950
76 Europaresor: Sällskapsresor 1960, s. 44.
77 Tjäreborg 1968, s. 117.
78 Upplev Europa med Foggs 1969, s. 14.





Adjektivt sydländsk har ett attraktionsvärde som liknar det i förra kapitlet
behandlade ’orientalisk’. Stereotypen fyller ungefär samma funktion men dess
appliceringsområde är det klassiska Västerlandet: Spanien, Italien, Grekland och
Frankrike är sydlänningens främsta hemländer, men han kan även påträffas
i Jugoslavien och Portugal. 

Stereotyper handlar alltså inte bara om världen bortom Västerlandet och alla
passar inte enkelt för en postkolonial analys. I de två nästföljande kapitlen skall
vi röra oss än närmare modernitetens själva kärna och jag kommer där att lyfta
fram andra analyser som bättre förklarar stereotypernas roll inom Europa. I det
här kapitlet har jag behandlat den sydländska stereotypen och visat att den har
en historisk förankring. Det kan ibland framstå som om stereotypernas enda roll
är att ställa fram en spegel för den egna identiteten. Men olika stereotyper har
faktiskt olika innehåll och kan appliceras bara inom vissa områden. Alltså
spelar även deras innehåll en viss roll. Såväl Roland Barthes som Sven-Eric
Liedman har talat om hur gårdagens vetenskap ger stoff till dagens myter och
ideologier, och genom att leda tillbaks den sydländska stereotypen till
Montesquieus klimatlära har jag velat visa att det inte är oviktigt att stereotypen
vilar på långa och hävdvunna föreställningar som tidigare haft mycket större
legitimitet än vad de har i dag.79

79 Roland Barthes, Mytologier, Bo Cavefors förlag, 1969, s. 65 och Sven-Eric Liedman, Surdeg: en person-
lig bok om idéer och ideologier, Stockholm, Författarförlag, 1980, s. 78 och s. 142. Men det är också viktigt att
minnas Jacques Le Goffs uppmaning om att ”man måste göra mer än att bara lokalisera urartade idéer inom
mentaliteterna. Mentaliteternas historia kan inte ge resultat om den inte är fast knuten till kultursystemens,
trossystemens, värdesystemens och de intellektuella resursernas historia där mentaliteterna formats, levt och
utvecklats.” Jacques Le Goff, »Mentaliteterna, en tvetydig historia«, i Att skriva historia: nya infallsvinklar och
objekt, red. Jacques Le Goff, Pierre Nora och Birgitta Odén, Stockholm, PAN/Norstedt, 1978, s. 257. Nästa
kapitel innehåller därför andra infallsvinklar.





Den pittoreska världen: en tillbakablick

Gul, som en yttersta hornstöt, har solen drunknat i vågors
sorlande kvalm och kvav. Öarna syns inte mer.
Havet sträcker på lemmarna, andas i töcknen där ute,
vänder sig tungt i en dröm, lutar sitt huvud mot strand.80

Som vi sett i förra kapitlet stereotypiseras även européer. En enkelt saidistisk
eller annan postkolonial analys har svårt att reda ut dessa stereotypers betydelse.
I nästa kapitel ska vi gå än längre in i Europas hjärta och se hur förnekandet av
samtidighet drar mer komplicerade gränser än en världssystemskarta kan visa.
För att förstå dessa gränsdragningar måste ytterligare en dimension föras till
analysen, nämligen den estetiska. Turister reser i stor utsträckning för att se
världen, för att titta på den.

Liten resehistorik

En av de viktigaste drivkrafterna för att ge sig ut på resa har i många tider och
kulturer varit att vallfärda till en helig plats. Pilgrimen behöver inte nödvändigt-
vis röra sig över stora sträckor, de allra flesta pilgrimsresor har varit av lokal
karaktär. I den europeiska kulturen var långväga vallfärder till platser som Rom
och Jerusalem under senantik och tidig medeltid främst möjliga för de övre sam-
hällsskikten. Men under senmedeltiden hade pilgrimsresandet blivit en angelä-
genhet för många, och en smärre industri växte fram kring de stora vallfartsor-
terna. År  fanns exempelvis i England  skepp licensierade att föra pilgri-
mer till Santiago de Compostela i Spanien, och i Rom fanns vid samma tid runt
 pilgrimshärbärgen.81

Mycket länge har människor handlat över stora delar av vår jord. Men
nyttoresandet har inte bara handlat om att förflytta varor. Redan på medeltiden,
under -talet, var det vanligt att tyska hantverkargesäller vandrade i stora
delar av Europa för att samla erfarenheter inför sitt framtida yrkesliv och på
-talet hade ett regelrätt vandringstvång utvecklats i Tyskland som stod sig in
på -talet.82 Det finns en lång tradition av att resa för att lära sig något, en
specifik form av att resa för att lära sig är det bildningsresande som adelsynglingar
företog i Europa för att skapa kontakter och skolas inför framtiden. Det adliga
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resandet hade sin motsvarighet också bland hantverkare och borgare. Samma sak
gällde för Sverige. I det gamla svenska bondesamhället var arbetsvandringar över
stora avstånd, också över nationsgränser, inget ovanligt.83

Från -talet till -talets mitt var det en viktig del av unga nordeuropeiska
adelsmäns fostran att anträda en bildningsresa till Europas kulturella centra.
Dessa resor kan betraktas som de första stegen mot en mer institutionaliserad
modern turism och gick under namnet grand tour, eller Kavalierstour på tyska.
Enligt de resepedagoger som beledsagade de unga männen, som oftast var mellan
 och  år, hade vart land sitt eget speciella erfarenhetsområde. Frankrike var
de galanta sedernas land, med modern elegans och umgänge. I Italien skulle man
främst se antikens lämningar och byggnadsverk och den hovliga operakonsten.
Nederländerna och England besöktes för att beskåda den högtstående veten-
skapliga och tekniska utvecklingsnivån, medan det wienska hovet var störst och
ansågs mest fantastiskt – där kunde de unga resenärerna träffa folk från alla världens
hörn.84 För -talets engelska grand tour-resenärer var Rom den viktigaste staden.
Vid början av -talet hade Florens huvudpositionen medan man mot mitten
av seklet helst reste till Paris, Florens, Schweiz och Rheinland.85 Under sin grand
tour skulle adelsynglingarna bland annat lära sig språk och se historiska monu-
ment samt delar av den västerländska konstskatten för att bli hemmastadda i
klassisk smak och idévärld. Dessutom skulle de lära sig om livet i länder som
hemlandet hade militära, diplomatiska och kommersiella relationer med. Grand
tour var en förberedelse för en världslig karriär, och som sådan en rent manlig
aktivitet. Resande sågs som komprometterande för unga kvinnors rykte. 

För grand tour-resenären var resan ännu inte för nöje och avkoppling från
den egna kulturen. Den hade snarare, med Raoul Granqvists ord, karaktären av
gesällprov och initiering.86 Fasta resvägar växte fram, sevärdheter kartlades och
handböcker publicerades för att leda resenärerna till rätt platser och rätta upp-
levelser. Skrifter om konsten att resa hade emellertid författats ända sedan
-talet, inte minst i Tyskland. Det utvecklades till ett helt fält kallat apodemik.
Ur denna traditions skrifter om resan som metod för iakttagelse och kun-
skapsinhämtning utvecklades under det tidiga -talet resehandboken där
apodemikens problem blott berördes i ett för- eller efterord.87
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Den moderna resehandboken innehöll listor över sevärdheter och detaljerade
uppgifter om resvägar, transportmedel och boendemöjligheter. En av de första
mer professionella resehandboksförfattarna var Mariana Starke vars Letters from
Italy under perioden  till  utkom i nio utgåvor. Starke listade i sin bok
varje tavla i de viktigaste konstgallerierna och bedömde deras intressevärde med
ett till fyra utropstecken, ett förfaringssätt som använts i en guide till Frankrike
redan . Bokförläggarsonen John Murray reste  till kontinenten med
Starkes bok som vägledare. När han kom hem skrev han en egen bok, Hand-Book
for Travellers on the Continent, som publicerades . Denna bok blev den första i
en lång serie som kom att sätta standarden för de moderna resehandböckerna. 

Karl Baedeker, som bodde i Koblenz, såg många använda Murrays handbok
under sina resor längs Rehn. Baedeker beslöt att uppdatera en tysk handbok för
sitt eget förlag. Senare kopierade han Murrays koncept i en egen serie böcker
som kom att bli en av de mest spridda i världen. Baedeker influerades av Murray,
men införde själv stjärnsystemet som sedan togs upp av Murray. Även i USA
började resehandböcker publiceras ungefär vid samma tid.88

Det pittoreska

Under -talets andra hälft hade föreställningen om det pittoreska utvecklats,
något som medförde ett särskilt sätt att utvälja och inrama vyer. Med sig på sin
jakt efter det pittoreska bar resenärerna ett claudeglas genom vilket man skulle
betrakta landskapet för att fullt ut fånga dess pittoreska skönhet. Claudeglaset
var ett konvext, tonat glas som fått namn från sextonhundratalskonstnären
Claude Lorrain som målat landskapsmotiv från Italien. Sökandet efter det
pittoreska hade som mål att öppna sinnena och väcka tanken. Men med
claudeglaset blev vandringarna i naturen till en jakt efter vyer som kunde
miniatyriseras genom det konvexa glaset. Blicken var sökande och målmedveten.
Även dagböcker och skissblock erbjöd möjligheter för vandraren att fånga det
pittoreska han (det var oftast män) sett genom det färgade glaset. En av resans
största attraktioner var att känna igen och spåra likheterna mellan konsten och
den beskådade naturen, skriver Malcolm Andrews.89

88 Withey, Grand tours and Cook’s tours, s. 69ff, även Gabriele M. Knoll, »Reisen als Geschäft: Die Anfänge
des organisierten Tourismus«, i Reisekultur, s. 342.

89 Malcolm Andrews, The search for the picturesque: landscape aesthetics and tourism in Britain, 1760-1800,
Stanford, Stanford University Press, 1989, s. 39 och s. 67ff. Ordet pittoreskt kommer från italienskans pittorésco
som betyder ’som en målare’. Först användes termen för att beskriva en speciell slags skönhet som återfanns i
tavlor, men i titlarna till William Gilpins resedagböcker från 1780-talet refererade termen istället till land-
skapsscenerier. Uvedale Price placerade på 1790-talet det pittoreska som en egen kategori som låg mellan
Edmund Burkes sublima och sköna. Men på 1790-talet hade termen börjat användas på så många sätt att den
förlorade sin mening som estetisk kategori. Stephanie Ross, »Picturesque«, i Encyclopedia of aesthetics, bd III,
red. Michael Kelly, Oxford, Oxford University Press, 1998.





I Sverige var Carl Jonas Linnerhielm en representant för detta sätt att resa. Kring
sekelskiftet 1800 genomkorsade han vårt land på jakt efter pittoreska vyer. ”Jag
reser för att se, inte för att studera”, som han själv uttryckte saken.90

Det var det böljande landskapet som var den främsta källan till estetiska
upplevelser. Bengt Lewan skriver till exempel om svenska Italienresenärer
under 1800-talet:

Man fann det sublima i Alpernas och Vesuvius’ imponerande ödslighet och i
Campagnans historiska landskap. I andra, mindre storslagna scenerier – vid de
norditalienska sjöarna, bland Toscanas och Latiums kullar och berg, kring
Neapel-golfens stränder och på det bergiga Sicilien – fann man också något
gemensamt: det pittoreskt oregelbundna, varierade. Det är tydligt att det
pittoreska landskapet motsvarade resenärernas ideal.91

Detta sökande efter det pittoreska är en av turismens förhistorier. Resenärerna
var målmedvetet på jakt efter vyer att insamla och avbilda med pensel eller
penna. Men inte bara naturvyer kom att omhuldas av dem som sökte det pittoreska,
även fiskargubbar, druvplockande kvinnor och andra ’naturliga’ människo-
verksamheter kunde passa in i de pittoreska vyerna. Detta gällde i än högre grad
’urinvånarna’ i kolonierna som framställdes som en del av landskapet. Genom
sin nästan totala fokusering på blicken kom sökandet efter det pittoreska att
överrösta resenärernas moraliska bemötande av de saker de beskådade. Den
lantliga fattigdomen behandlades som en pittoresk vy, snarare än ett socialt och
moraliskt problem.92

Som Malcolm Andrews skriver har ordet pittoreskt kommit att bli ett av
turistbroschyrernas viktigaste ord. Genom att anspela på det pittoreska utlovar
man ett möte med den levande källan till de bildmässiga stereotyper som alla
redan är väl bekanta med. Njutningen av att möta en sådan vy förstärks enligt
Andrews av att turisterna känner igen vyn från tidigare bilder och att den har ett
estetiskt värde som redan är känt. Scenen uppfattas som pittoresk eftersom den
tidigare förekommit i pittoreska bilder. I turismens cirkel reproduceras detta
ytterligare i och med att turisterna tar egna bilder av det pittoreska och skickar
vykort som även de reproducerar den pittoreska bilden. Vyn har blivit en vara.93
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I det följande kapitlet skall vi se hur det konstnärliga intresset för en plats spelar in
i skapandet av en modern turistort och hur befolkningen förvandlas till pittoreska
objekt. Det handlar då om en stereotyp som fyller en mer utpräglat estetisk
funktion än de som undersökts i de tidigare kapitlen. Därför kommer jag också
att återuppta och fördjupa diskussionen om begreppet turismblicken för att ge
ingångar till en förståelse av de stereotyper som figurerar i Europas hjärta.





Folkdräkterna och turismblicken:
exemplet Volendam

Volendam

Det enskilda resmål i Europa kring vilket man oftast stöter på skildringar av
lokalbefolkningen är med överlägsen marginal den lilla holländska orten
Volendam som ligger  kilometer nordost om Amsterdam.94 Det främsta urvals-
kriterium som synes bestämma när och var människor på resmålen kommer
att figurera i resebroschyrerna blir tydligt i fallet Volendam: sättet att klä sig. Allra
tydligast är detta i Nordvästeuropa där lokala människor med någon regel-
bundenhet endast förekommer i just Volendam, i Skottland och i Tyrolen. Det
är inte heller ovanligt att man i presentationer av London låter visa bobbies och
beefeaters i sina respektive uniformer.95 Genom hela den period jag studerat
behåller Volendam samma kännemärken. Varan som marknadsförs kan med
Svenska Morgonbladets sällskapsresor från  kallas ”Volendams färgglada
nationaldräkter”, eller med Scandorama från  ”det folkloristiska
Volendam”.3  Volendam är ett mål för bussresor och ortens förekomst i materialet
följer bussresandets upp- och tillbakagång. Som störst är intresset och bussresandet
under -talet, under -talet förekommer bara sporadiska hänvisningar till
Volendam. Men det som sägs om orten är sig likt, Volendam är en pittoresk
fiskehamn där man kan se människor gå klädda i folkdräkter.  

94 Skrivningar om det pittoreska Volendam med invånare i folkdräkter finns bl.a. i: Svenska
Morgonbladets sällskapsresor 1931, Med Reso till…: Sommaren 1949, Holland – Belgien – Luxemburg: Nyman &
Schultz resebureau, 1949, Paddan Tours: Blomsterresa till Holland, 1951, Res.våren och sommaren 1953:
Godtemplarordens resetjänst, Reso: Vårens resor 1955, Paddans reseprogram 1956, Brodin Touring Sällskapsresor,
1957, SJ resebyråer: Lockande Resmål, 1959, Res ut med Scandinavian Touring 1961, Reso semesterhandbok 1962,
Wasaresor: Blomsterresor 1963, Topp-resor 1963, Lycklig resa… vi reser med Svensk Turistbyrå sommaren 1964,
Kontur resebyrå: Sommarprogram 65, Solklara sommarresor 1965: Värmlands resetjänst, Eila: Rese-Tips 1965,
Ideella resor: Press-Resor 1965, Paddans reseprogram 1966, Europabuss: Jubileumsresor 1966, Club Continental
1966, Europa-resor: sommaren 1966, Reso: Blomsterresa till Holland, 1967, Tor Line: På kryss till Holland, 1967,
Bengt-Martins resor vår-sommar-höst, 1967, Med Linjebuss …ett bekvämt sätt att se och uppleva nya länder, 1967,
Soliga trivsamma DRÖMresor 1968: BT & SJ, Sommar resor från Göteborg 1968, Res med Maas 69: A Måågs
busstrafik, Sköna sommarresor 1969: Nyman & Schultz, Upplev Europa med Foggs 1969, Utlandsresor med
Larssons resebyrå 1969, GDG/Linjebuss: Med långfärdsbuss i Europa!, 1969, Ansgarresor 1970, Fritidsbuss ’76:
Ica-kurirens resor, Lingmerths resetjänst: Utlandsresor med buss 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, Reso 1971, 1972,
1973, 1974, 1975, Paddans bussresor 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, Scandorama: 1984, 1985,
1987, 1989, VingBuss: vår, sommar, höst 1989 och VingresorsVärld: Våren, sommaren och hösten 1990.
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3306 Svenska Morgonbladets sällskapsresor 1931, s. 7 och Hitta det Europa du alltid velat se: Scandorama
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I en första del av detta kapitel ska jag skildra hur turismen utvecklats i Volendam
för att därigenom visa hur Volendam konstruerats som turistprodukt med hjälp
av vissa traditionella tecken, som begagnats för att framställa en åtråvärd produkt
som symboliserar det förmoderna livets enkelhet och värdighet. 

I det första omnämnandet av Volendam från  kan vi se att förnekandet
av samtidighet inte är bundet till nationer utanför Nordvästeuropa. 

[T]ill Volendams typiska holländska medeltidbyar, där befolkningen än idag
begagna sina färgglada nationaldräkter.96

Bara två mil utanför en av modernitetens mest centrala orter – Amsterdam –
finns medeltiden kvar. Ett hegelskt historieschema är alltför grovt för att täcka
in det intrikata mönster av tidslager som definierar den moderna självförståelsen.
De som kommit efter finns både här och där, deras tydligaste kännetecken är att
de fastnat i ett förlegat klädmode. Ett faktum som tyder på såväl ekonomisk som
tankemässig osamtidighet. 

Den annorlunda klädedräkten är en symbol för ett annat liv och en annan
tid. Beteckningen ”nationaldräkter” är intressant. I materialet är de vanligaste
benämningarna på volendamarnas kläder bygdedräkt, folkdräkt eller nationaldräkt.

I Sverige är folkdräkten en återskapad symbol som uttrycker nationalistiska
tankar om en tillhörighet i ett förmodernt, nostalgiskt skimrande bondeför-
flutet. Det förefaller som att alla bärare av traditionella klädedräkter tolkas
genom samma nationalromantiska föreställningar som skapat den svenska folk-
dräkten. Men bygdedräkterna ändrades hela tiden i Sverige, och variationerna
var stora i färger, modeller och material. Bygdedräkten var helt enkelt folks
kläder. Folkdräkten är snarare en stereotypiserad nationalromantisk symbol för
det gamla bondesamhället.97 Det verkar inte finnas några vedertagna distink-
tioner mellan olika dräktbeteckningar. Men vi kan nog ändå säga att bygdedräkt
har en mer lokal anknytning, medan termen folkdräkt, och än mer national-
dräkt, inte går att använda utan att det – medvetet eller inte – medföljer en nation-
alistisk förståelse av folk och nation som kollektiva enheter. De svenska folk-
dräkterna visar också tydligt att de nationalistiska identifikationsmönstren även
innehåller förmoderna, osamtida moment av allmogeursprung.

De allra flesta prospekten och broschyrerna har bara korta avsnitt om
Volendam. Volendam är aldrig huvudresmål för de saluförda resorna. Sällan
varar besöken på orten mer än några timmar, på väg ner mot Paris, eller på rundresa
i Holland. Det betyder att Volendam oftast bara nämns med ett fåtal ord där
’folkdräkt’ och ’pittoreskt’ är de vanligaste bestämningarna. Det är också genom

96 Svenska Morgonbladets sällskapsresor 1931, s. 7.
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hela perioden vanligt att bilder från Holland visar en ung flicka i Volendamdräkt
som sitter eller står i ett tulpanfält. Det är en märkligt hybrid bild med tanke på
att Volendam framställs som en traditionell fiskarby fjärran från de storskaliga
tulpanodlingarna vid den moderna parken i Keukenhof.

I några få av materialets broschyrer ger man lite större utrymme åt
Volendam. I vissa av dessa kan skönjas en problematisering av bilden av en
pittoresk fiskeby där alla går klädda i folkdräkt. Till exempel läser vi i Paddans
reseprogram från  om ”Volendam, fiskarbyn, som nästan är ett museum och
där de flesta av invånarna ännu bär sina typiska folkdräkter.”98

Här visar sig en ambivalens: byn är nästan ett museum, men trots det bär
”de flesta av invånarna ännu […] sina typiska folkdräkter.” Ett museum brukar
vanligtvis återskapa det förgångna, men här går museet och den oförstörda
traditionen hand i hand. Denna ambivalens återfinns i många broschyrers bild
av Volendam. Men det handlar inte bara om en spänning mellan oförstörd
tradition och turism, det finns ofta även en ton av överlägsenhet. Volendamarna
är ”bortskämda” av turister – som förstört deras naturlighet kan man förmoda.
Barn eller djur brukar vara bortskämda (men i och för sig också ’överklassen som
aldrig gjort ett handtag’), och turismens relation till världen kan exemplifieras av
omnämnandet av de bortskämda volendamarna. Det är turisterna som är aktörer
och subjekt, och när lokalbefolkningen inte är tjänstvillig och underdånig nog
kallas den bortskämd.99

Under -talet framkom här och var antydningar om att Volendam var ett
resmål väl anpassat att ta emot stora skaror av turister, samtidigt som det som
saluförs fortfarande var den pittoreska fiskebyn med sina folkdräkter. Enligt Sven
Rydenfelt i Anno  hade man i Volendam ett uppgjort schema som styrde att,
och vilka dagar, olika personer skulle klä sig i folkdräkt och gå runt by bygatan
för att låta sig betittas och fotograferas. Fiskebyns liv har förvandlats till oäkta
efterapning och teater, menar han.100 Väldigt få reseföretag lät denna ambivalens
bli synlig, som oftast fortsatte man med tillrättalagda foton på modeller i folk-
dräkt och vändningar om ”en idyllisk by”.101 Men Toppresors korta passus om
Volendam från  innehåller även den en ambivalens:

Därefter reser vi vidare till Volendam, den lilla fiskarbyn vid det forna
Zuidersee, där alla går nationalklädda och hela byn med sina dockhus verkar
som en levande sagobok. Vi får några timmar att vandra omkring här för bl. a.
shopping i de små eleganta varuhusen, som dignar av allsköns begärliga saker.102

98 Paddans reseprogram 1956, s. 10.
99 ”I Volendam bärs den vackraste folkdräkten, men befolkningen där är rätt så bortskämd av turister.”

SJ resebyråer: Lockande Resmål, 1959, s. 128.
100 Sven Rydenfelt, »Den moderna turistindustrin«, Anno 66, 1966, s. 317.
101 Reso: Blomsterresa till Holland, 1967.

102 Topp-resor 1963, s. 6.





Volendam är en förmodern sagoby som gestaltar den holländska nationen med
sin klädedräkt, samtidigt som där finns eleganta varuhus (ett av moderni-tetens
emblem) som dignar av begärliga saker. Konsumism och förmodern nostalgi står
sida vid sida. 

Det finns de som går längre i övergivandet av ’det pittoreska Volendam’, dels
naturligtvis de som inte längre presenterar Volendam som en del av sitt
Hollandsprogram, dels de som visar att det handlar om att besöka en storskalig
turistort. Press-Resor kallar  orten den ”f.d. fiskarebyn”, samtidigt som till
exempel Reso fortfarande säger att Volendam ”huvudsakligast [är] bebodd av
fiskare.”103  säger Press-Resor att ”befolkningen ännu bär sina folkdräkter
och i stället för fiske numera lever på en blomstrande turistindustri.”104

En enda mer utförlig beskrivning av Volendam och turismen till området
förekommer i mitt material. Det är SJ som  gör följande presentation:

Det individuella draget hos holländaren går igen i folkdräkten, som kan se helt
annorlunda ut från by till by, byarna må ligga aldrig så nära varandra. Byborna
bär inte sina dräkter i avsiktligt traditionsbevarande syfte eller för att glädja tur-
isten – även om dräkterna i Marken och Volendam, de mest kända folklivs-
byarna, onekligen är några av de effektivaste fångst- och födkrokarna. Mindre
turistiska klädbyar, där gammal och ung bär dräkterna uteslutande för att ha
något att skyla sig med är Spakenburg och Urk (se ”utflykter”!). Spakenburg är
en strängt protestantisk by, där kvinnornas dräkter på intet sätt låter ana de
feminina behagen.105

Det kräver som synes inte så många rader för att ge en mer nyanserad bild som
visar dräkternas ambivalenta status i orter som Volendam och Marken.
Samtidigt är det typiskt för tiden hur spakenburgkvinnornas dräkt beskrivs ur
den manliga blickens lätt erotiserande perspektiv. Jag skall också återkomma till
SJ:s kommentarer om orterna Urk och Spakenburg, och diskutera varför SJ är
de i stort sett enda som nämner dem i samband med intresset för holländska
folkdräkter. För att försöka förstå varför Volendam är ett av de vanligast
förekommande resmålen, medan Urk och Spakenburg bara omnämns några få
gånger under hela perioden ska jag göra ett djupare nedslag i den lokala historien
och beskriva hur turismen i Volendam utvecklats.

103 Ideella resor: Press-Resor 1965, s. 3, samt Reso: Blomsterresa till Holland, 1967. 
104 Press-Resor 1967, s. 12.
105 SJ: Lockande resor på kontinenten 1961, s. 22. Lägg märke till att citatet knyter individualitet till

bykollektiv snarare än individer. 





Att skapa en turistort

Den förste internationelle resenären som skildrade Volendam verkar vara
fransmannen Henry Havard som år  seglade runt det som då var den
stora havsviken Zuiderzee vid vilken Volendam är beläget. I boken La
Holland pittoresque liknar han volendamarna och deras klädsel vid Istanbuls
turkar.106 Två år senare gjorde den danskfödde engelske konstnären George
Clausen ett kortare besök i Volendam. När han kom hem samlade han intryck-
en från sin holländska resa och målade tavlan High Mass at a fishing village.
Tavlan föreställer en samling människor (främst kvinnor) som knästående utanför
och i dörren till den fullsatta kyrkan deltar i den pågående mässan: betraktaren
kan ana interiören och församlingen därinne. Clausen tog sig vid målandet
friheten att smälta samman sina intryck och målade kvinnorna klädda i flera
olika och mångfärgade dräkter som inte hade så mycket med klädedräkten i
Volendam att göra, dessutom bytte han ut Volendams nya kyrka mot den monu-
mentala Storkyrkan i närliggande Monnikendam. I samband med att tavlan
ställdes ut vid Royal Academy i London  och reproducerades i engelska tid-
skrifter började flera konstnärer intressera sig för den lilla byn Volendam som
tavlan sades föreställa.107

I Volendam erbjöd segelmakarsonen Leendert Spaander de besökande konst-
närerna husrum och allmän hjälp. Dessa kontakter ledde fram till att Leendert
och hans fru Aaltje  startade ett hotell, främst för att inhysa de besökande kon-
stnärerna från Storbritannien.108 Under de kommande vintrarna reste Leendert
Spaander utomlands för att med hjälp av bilder på bylivet göra reklam för
Volendam och sitt hotell. Vintern  reste han med två av sina döttrar, upp-
klädda i traditionell helgdagsdräkt, till en utställning i London där konstnären Nico
Jungman ställde ut tavlor med Volendammotiv.  

Anette Stott menar i boken Holland Mania att de stereotypa föreställningar-
na om Holland – väderkvarnar, tulpaner och träskor – var en anakronistisk bild
redan då den spreds under en period av starkt intresse för de holländska rötter-
na i östra USA runt sekelskiftet .109 Enligt Stott berodde de föreställningar
om Holland som figurerade i USA under det sena 1800-talet främst på det stora
intresset för de gamla holländska mästarnas konst. Under perioden  till 
reste hundratals amerikanska konstnärer till Holland för att måla det pittoreska
landskapet, folket och arkitekturen.110

106 B. W. E. Veurman, Volendammer Schilderboek, Den Haag, Kruseman’s Uitgeversmaatschapplij B.V.,
1979, s. 22f.

107 Veurman, Volendammer Schilderboek, s. 25 och s. 95.
108 Framställningen om Hotel Spaander bygger på K. Simons, Hotel Spaander 100 Jaar: 1881-1981,

Opublicerad minnesskrift, Volendam, Hotel Spaander, 1981.
109 Annette Stott, Holland Mania: The Unknown Dutch Period in American Art & Culture, Woodstock,

The Overlook Press, 1998, s. 13.
110 Ibid., s. 22ff.





De amerikanska konstnärerna sökte sig ut till små holländska byar, och små
konstnärskolonier kom att uppstå bland annat i Egmond, Volendam och Laren
i Noord Holland. Stott menar att konstnärsgruppen i Volendam var de som
målade de mest stereotypa bilderna av ’holländarna’. De fokuserade ofta på det
ytliga, såsom spetsmössor och träskor och de framställde människorna som ärliga,
pietetsfulla, starka och uthålliga. I Volendam samlades konstnärer från
Frankrike, Tyskland, England, USA, Holland, Österrike och Japan.
Illustratörerna George Henry Boughton och Edwin Austin Abbey kom till
Volendam redan  på uppdrag från Harper’s New Monthly Magazine och
gjorde en hyllad serie bilder därifrån. Illustrationer som de själva, enligt Stott,
menade bara gav en ytlig bild.111 Boughtons och Abbeys reportage var en viktig
del i skapandet av bilden av den stereotypiske holländaren. Genom illustratörers
och konstnärers arbete i Volendam kom bilder därifrån att figurera så mycket i
böcker, planscher, magasin och annonser att de för många amerikaner blev
synonyma med Holland.112

Volendam var en vouge och etablerade konstnärer anordnade målarresor till
Volendam och Hotel Spaander. Vid sekelskiftet  byggde Spaander ut hotellets
kapacitet till  bäddar och en fotograf etablerade sig  mitt emot hotellet:
hans huvudsakliga inkomst kom från att fotografera turister i folkdräkt.113

Volendam hade vid denna tid cirka   invånare och  fiskebåtar. En stor
del av förklaringen till Volendams popularitet var enligt samtida besökande
konstnärer att där fanns en miljö där man kunde umgås med andra konstnärer.
Den  maj  öppnades en tåglinje till Volendam, som tidigare bara gått att nå
med båt eller till fots, och någon gång runt  kom de första automobilerna
med turister till Volendam.

Moderniseringen inträdde allt starkare även i Volendam, många unga över-
gav seder och dräkter och flyttade till städerna. De gammaldags pittoreska vyer
som konstnärerna var beroende av blev allt svårare att finna. Leendert Spaander
var som alltid behjälplig och lät inreda ett rum i sitt hotell för att skapa en ’gamla
Volendam’-miljö som kunde fungera som ateljé för målarna. Redan vid sekelskiftet
satt befolkningen – uppklädda i helgdagskläder och mot betalning – modell i ett
speciellt förfärdigat rum för att leva upp till de stereotyper konstnärerna skapat
under slutet av 1800-talet.114 Som på så många andra platser var det också i
Volendam helgdagsdräkten som lyftes fram och blev till den folkdräkt man
visade upp för besökare och som sedan kom att bli känd som den traditionella

111 “captured only a brief impression of surface appearance.” Ibid., s. 46.
112 Ibid., s. 49f. Om Volendam som symbol för hela Holland, se även Robert Zijp, »Typisch Hollands«,

i Typisch Hollands: Zuiderzeetradities op verschillende manieren bekeken, Zutphen, Walburg Pres, 1993.
113 Intervju med fotograf J. Zwarthoed 6/9-2001 i ateljén på Haven 12 i Volendam.
114 Stott, Holland Mania, s. 49f. 





volendamska dräkten. Museikuratorn Anton Kos kallar detta, i relation till
Hobsbawm och Rangers tal om uppfinnandet av traditioner (the invention of
tradition), för exploateringen av traditioner.115

Även reseberättare gav bidrag till den stereotypa bilden genom att överty-
ga sina läsare om att Holland i all väsentlighet var det samma som det varit i
de flamländska mästarnas målningar från -talet. Samtidigt blev Volendam
allt mer beroende och anpassat till turismen. Stott citerar en resenär vid namn
Talbert som besökte byn :

Horder av bybor följde oss, barn bad om småpengar och unga flickor och kvin-
nor bjöd ut varor; …Scoffy köpte en barnmössa från en flicka som tryckte sina
varor på honom … han stannades av en flock av vackra flickor och eftersom
inget annat än våld hade kunnat befria honom köpte han en av de alldeles
ordinära spetsmössor som flickorna säljer till ett pris som passat bättre till de fina
som de själva bär.116

Citatet är intressant ur flera aspekter. Det visar att volendamarna redan före
första världskriget var väl vana vid turister. I citatet förekommer också ett mönster
som verkar upprepa sig på ort efter ort som turismen kommer till: turisten möter
de lokala kvinnorna och barnen som försöker avkräva dem så mycket pengar
som möjligt. Som vi kan se i citatet så har det redan uppstått en marknad med
specialtillverkade souvenirer som säljs till fullt pris, men som håller lägre kvalitet
än de produkter de själva använder.117

När dottern Alida Spaander sedermera tog över hotellet kom turism-
utvecklingen att gå vidare. Från och med  började hotellet samarbeta med
resebyråerna Thomas Cook & son och American Express. Omkring  kom
de första sällskapsresorna till Volendam i så kallade touring-cars, bussarnas
föregångare. Alida Spaander fortsatte sin faders utåtriktade verksamhet och
besökte resebyråer såväl inom som utanför det egna landet för att locka turister
till Volendam och sitt hotell.  byggde hotellet ut ytterligare och kunde i och
med det ta emot  lunchgäster per sittning. 

Den  maj  slöts den stora vallen Afsluitsdijk mot Nordsjön och det

115 “The exploitation of tradition.” Från intervju med museikurator Anton Kos på Rijksmuseum Zuiderzee
museum, Enkhuizen, 5/9-2001. Om Volendamdräkternas historiska utveckling, se också Adriana Brunsting,
»Een dynamisch proces: Ontmoetingen tussen oude tradities en de moderne wereld«, i Typisch Hollands, s. 30ff.

116 “Crowds of villagers followed us, children begging for cents while young girls and women offered arti-
cles for sale; … Scoffy bought a child’s cap from a girl who pressed her wares on him … he was stopped by a
bevy of pretty girls, and, since nothing short of violence could have liberated him, he purchased one of the
very ordinary lace caps the girls sell at a price worthy of the fine ones which they wear.” Citerad i Stott,
Holland Mania, s. 148. 

117 Jfr. Bruner, »Transformation of self in tourism«.





bräcka Zuiderzee tämjdes och förvandlades sakta till Ijsselmeer, och stora delar
torrlades och blev så kallade poldrar med nyvunnen jordbruksmark.118 Många
trodde att Volendam nu inte längre skulle kunna försörja sig som en utpräglad
fiskeby, istället satsade man på turism och byggnadsindustri. Fler andra hotell
byggdes i byn och turistnäringen var väl etablerad i Volendam såväl historiskt
som ekonomiskt när resmålet inträdde i de svenska reseprogrammen. Där fanns
redan en utbyggd turistteknologi färdig att ta hand om de svenska turisterna. Jag
har däremot inte funnit någon svensk resa som övernattat i Volendam, det är
alltid bara ett kortare stopp på vägen till eller från Amsterdam. Turismen blev
heller aldrig ensam huvudnäring för kommunen. Det visade sig att fisket snarast
fick ett uppsving efter skapandet av Ijsselmeer.119

Vid sidan av Volendam ägde en likartad turismutveckling – fast med färre konst-
närer – rum i Marken, en ö söder om Volendam som med byggandet av
Afsluitsdijk sedermera kom att inkorporeras med fastlandet. Men det fanns
också en rad andra byar och städer där traditionella sätt att klä sig fortfarande
var mycket utbredda kring sekelskiftet . Även vid sekelskiftet  förekom
traditionell dräkt i ett antal byar och städer vid Ijsselmeer. Till exempel i Urk och
Spakenburg där något hundratal kvinnor enligt museikurator Adriana Burman
vid Zuiderzee museum aldrig burit andra vardagskläder än de traditionella.120

Men hur kommer det sig då att dessa orter knappt förekommer i materialet? 
Som jag har försökt påvisa växte turismen i Volendam fram i samspel mellan

lokala entreprenörer och internationella besökare. Det går inte att bara åka till
en plats och ställa sig och titta på och avbilda invånarna där. Något slags sam-
arbete måste till för att platsen ska kunna konstrueras som ett resmål. Här
framträder en viktig skillnad mellan Holland och många utomeuropeiska resmål
som till exempel Marrakech. Här har de lokala aktörerna utrymme att som
Spaander i Volendam marknadsföra sin ort som turistmål, eller att som invånarna
i Urk och Spakenburg inte anpassa sig till turismen och således inte heller bli ett
turistmål. I Marrakech och andra kolonier däremot tvingade europeiska resenärer
sig till en plats med hela maktapparatens hjälp.121

118 J. C. H. Blom, »The Netherlands since 1830«, i History of the Low Countries, red. J. C. H. Blom och
Emiel Lamberts, New York/Oxford, Berghahn, 1999, s. 423f.

119 Intervju med museikuratorer Adriana Burman och Anton Kos på Rijksmuseum Zuiderzee museum,
Enkhuizen, 5/9-2001. Fiske, byggnation och turism är kommunens tre huvudindustrier.

120 Intervju med museikurator Adriana Burman på Rijksmuseum Zuiderzee museum, Enkhuizen, 5/9-2001.
121 Simone de Beauvoir skriver angående underkastningens problem: ”Inget subjekt ser sig omedelbart och

spontant som det oväsentliga; det är inte den Andre som genom att definiera sig själv som den Andre defini-
erar den Ene; hon eller han framställs av den Ene som den Andre när denne hävdar sig som den Ene. Men för
att den Andre inte skall återgå till att bli den Ene måste den Andre låta underkasta sig denna bedömning.
Varifrån kommer denna underkastelse hos kvinnan?” Simone de Beauvoir, Det andra könet, Stockholm,
Norstedt, 2002, s. 27. Det är viktigt se de specifika skillnaderna i underkastelse mellan Volendam och
Marrakech, och Spakenburg och Urk som har kraft att neka underkastelse i detta fall. För definierandet av
Marrakech som Annorlunda se kapitlet ”Tusen och en natts värld.”





Det stora intresset för folkdräkter

I avsnittet ovan har det framgått att det krävs en konstruktion för att en ort ska
bli ett resmål. Orten måste saluföras för att bli en vara. I den specifika historiska
situationen kunde vi se hur det kommit sig att just Volendam blev folkdräktsbyn
framför andra i Holland. Konstnärer kom till byn för att framställa Volendam
som ett tecken på något genuint och äkta. Det ledde till en särskiljande och
registrerande blick som kartlade och avbildade allt annorlunda och iögon-
fallande. Turismen utvecklades i konstnärernas fotspår och kom för att se det
som konstnärerna framställt. Därmed påverkades själva klädedräkten och blev
mer statisk och högtidlig av turismens intresse. 

Men varför är intresset för folkdräkter så ofantligt stort? Broschyrerna och
prospekten missar sällan en chans att avbilda eller omnämna människor som
går klädda i traditionell eller annorlunda klädedräkt. I Europa gäller detta
främst Holland, Tyrolen och länderna i Östeuropa, inte minst Jugoslavien.
Men Volendam skiljer ut sig. På de flesta andra platser beskrivs och avbildas
folkdräkterna i samband med folkdansuppvisningar. Det är framförallt i
Volendam och den portugisiska byn Nazaré som man tittar på folkdräkter bara
i själva bylivet.122

Folkdräkten är det mest synliga tecknet på den tidlösa, ursprungliga äkthet
som finns utanför det moderna livet. Att inte klä sig enligt senaste mode är ett
av de tydligaste uttrycken för att inte vara samtida. Folkdräkterna har även omis-
skännliga fotografiska kvaliteter, något som är tydligt i alla prospekt. En bild på
människor i folkdräkt sitter aldrig fel. Intresset för folkdräkter är även ett tydligt
tecken på det starka fokus på yta som turismen uppvisar. Ett exempel ur
Vingresors sommarprogram  där man skildrar ett besök i den lilla grekiska
staden Metsoron:

Folket i stan har hållit fast vid sina gamla dräkter. Männen går i veckad vad-
malskjol, vit skjorta och rock. Rocken sitter åt i livet och klockar sig över
höfterna. ’Golfbyxor’ av svart vadmal, vita strumpor och skor med vita tof-
sar på. Liten rund skinnkalott på skulten.123

Det kan förefalla naturligt att en klädedräkt som skiljer sig så pass mycket från
den hos besökarna dominerande väcker uppmärksamhet. Det som jag vill lyfta
fram och diskutera är inte egentligen att broschyrerna beskriver hur människor
går klädda, det som är anmärkningsvärt är att det är det enda i människors liv

122 ”De gamla folkdräkterna är ännu i dagligt bruk och över människorna och deras arbete vilar en atmo-
sfär av sällsam tidlöshet, av ursprunglig äkthet. Nazaré är för oss alla en upplevelse, för fotografen ett eldora-
do.” Res ut med Scandinavian Touring 1961, s. 65. Om Nazaré även i Vingresor med flyg 1959, s. 64, Res ut med
Scandinavian Touring 1961, s. 65 och Reso semesterhandbok: Star Tour, Stjärnresor: Vår, sommar, höst 1978,
s. 41.

123 VingresorSommar: Vingresors semesterbok för våren, sommaren, hösten 1977, s. 23.





som väcker intresse. Dessa metsoronska män är inget annat än sina kläder och
beskrivningen skulle formmässigt passa bra in i till exempel en fågelbok.
Människor reduceras på detta sätt till estetisk yta och kulturbärare, till objekt. 

Blickens hegemoni

Litteraturvetaren Mary Louise Pratt menar att en modern – och mer
dominerande – syn på de ickeeuropeiska delarna av världen etablerades år .
Man kan väl vara tveksam till sådana exakta angivelser, men Pratt ser i den
första publiceringen av Carl von Linnés Systema Naturae och La Condamine-
expeditionens avseglande för att bestämma jordens exakta form viktiga uttryck
för en ny och starkare eurocentrism. Bägge dessa projekt, som alltså delar
symbolåret  – det ena med sin första publicering, det andra med sin start –
närmade sig världen för att kartlägga den utifrån en förment objektiv blickpunkt
som i själva verket var starkt eurocentrisk. Det var även vid denna tid som
Nordvästeuropa allt självsäkrare började framställa sig som civilisationens
centrum och gjorde anspråk på Medelhavsområdets historia som sitt eget kultur-
arv.124 Pratt skildrar i boken Imperial Eyes reseberättandets roll i dessa strävanden
och talar om hur europeiska reseberättelser om ickeeuropeiska delar av världen
var med och skapade ”övriga världen” (the rest of the world) för europiska läsare
under den europeiska imperialistiska expansionen. Genom att jämföra sig med
”övriga världen” skapade man här också en europeisk självförståelse som fortfarande
har en stark ställning.125

Jag menar emellertid att ”övriga världen” inte bara innefattar ickeeuropeiska
delar av världen. Modernitetens differentierade självbild skapades inte bara
i relation till utomeuropeiska trakter och folk. Som jag tidigare påpekat är det
hegelska schemat alltför generellt för att fånga vad som, med en friare översätt-
ning, kan kallas Utlandet och utlänningar. Även hos de närmaste grannländerna
i Norden bär lokalbefolkningen folkdräkt de fåtal gånger som de avbildas i materialet.
Vid flera tillfällen förekommer samer i folkdräkt i norra Norge, och under -
talet hade Paddans resebyrå en återkommande bild på damer i folkdräkt från den
danska ön Läsö utanför Fredrikshamn.126 Det förefaller alltså svårt att – i linje
med Pratt – sortera in folkdräktstittandet under imperiets blick. 

Att synen är den västerländska vetenskapens allt dominerande och struk-
turerande kunskapssinne finns det många som hävdar.127 Filosofen David
Michael Levin menar att blicken dominerat hela den västerländska filosofiska

124 Mary Louise Pratt, Imperial eyes: travel writing and transculturation, London, Routledge, 1992, s. 9-37.
125 Ibid.
126 Paddans bussresor 1980: Långa resor… korta resor…, s. 15 och Nordkalotten, SJ 1950, s. 3 och 12.
127 En viktig förutsättning för antropologins förnekande av samtidighet ligger enligt Johannes Fabian i

dess metodologiska visualism. Det vill säga dels den starka tron på synen som det ädlaste sinnet och som en
säker väg till objektiv kunskap, dels idealet att visualisera sina resultat med hjälp av diagram, tabeller och andra 





och metafysiska traditionen, vars början han förlägger till Platon. Det är en blick
som kännetecknas av viljan-till-makt. Men han menar också att det inträder en
kvalitativ förändring i och med moderniteten, som betyder att blicken får en än
starkare hegemoni som förtingligar och totaliserar allt den ser, något han i sin tur
knyter till den liberala modernitetens possessiva individualism. Den filosofiska
blicken är abstrakt, oberörd och empiristisk, sammanfattar Levin.128 Levin
bygger sin radikala kritik av den västerländska filosofin framförallt på Foucault
och Derrida och renodlar och sammanför på ett intressant sätt den kritik av
seendets primat och närvarons metafysik som finns hos dem. Dessutom tonar
han, genom att lägga Derrida till Foucault, ner tanken om ett radikalt brott som
föder den moderna blicken.129

Med hjälp av Levin kan en intressant och viktig koppling mellan John Urrys
diskussioner om turistblicken och Derridas kritik av närvarometafysiken göras.
Närvarometafysik betecknar tron på att det finns ett självklart och avgränsbart
nu varifrån subjektet kan se och förklara världen. Derrida behandlar denna
föreställning bland annat i kapitlet ”Tecknet och blinkningen” i Rösten och
fenomenet. Där diskuterar han omöjligheten av närvaro som självmedvetande, en
närvarotro som Derrida kallar för en modern metafysik som han hävdar ligger
till grund även för Edmund Husserls fenomenologi. För att finna en grund för
den fenomenologiska analysen hänvisar Husserl till en ”källpunkt”, en punkt i
tiden där man kan ta sin utgångspunkt i nuets självidentitet. Detta trots att
Husserl enligt Derrida erkänner att ”inget nu [kan] isoleras som ett rent
ögonblick eller en ren punktualitet.”130 Det går inte att finna någon plats, eller
något avgränsat nu, där subjektet kan slå sig till ro i sig självt för att därifrån se
och förstå välden. Så snart man försöker stanna upp i nuet inträder det en
förskjutning, tiden går ifrån betraktaren och en skillnad mellan nyss och nu har
uppstått. Det visar sig vara omöjligt att göra någon skillnad mellan en äkta närvaro

kvantifikationer. Visualismen spårar Fabian i influenser från rationalistisk filosofi (Descartes), från empirismen
(Hobbes fascination för geometri, Lockes starka fokus på synintryck) och kanske framförallt från ramismens
lära om pedagogiska diagram. Fabian, Time and the other, s. 105ff.

128 Levin, »Keeping Foucault and Derrida in Sight«, s. 397ff. Även David Michael Levin, »Introduction«,
i Modernity and the hegemony of vision, red. David Michael Levin, Berkeley, University of California Press, 1993
och David Michael Levin, The philosopher's gaze: modernity in the shadows of Enlightenment, Berkeley,
University of California Press, 1999, s. 11ff.

129 Jfr. Jacques Derrida, »Cogito and the History of Madness«, i Writing and difference, Routledge Classics,
London, Routledge, 2001, s. 48.

130 Jacques Derrida, Rösten och fenomenet: introduktion till tecknets problem i Husserls fenomenologi,
Stockholm, Thales, 1991, s. 126. Husserl var aldrig beredd att assimilera vare sig empirisk eller transcendental
erfarenhet med språket. Han trodde istället på ett förspråkligt skikt av mening som den fenomenologiska
(eidetiska) reduktionen skulle kunna avtäcka. Det finns i det ensamma själslivet ett betydande som inte
behöver kommuniceras eller manifesteras, menar Husserl. Derridas dekonstruktion vill visa att det inte är möjligt
att skilja mellan en äkta närvaro och en manifesterad reproduktion, mellan presentation och representation.
Även hos Husserl visar sig föreställningar vara beroende av möjligheten till repetition. Det närvarandes
närvaro härleds från repetitionen snarare än omvänt. (s. 85 och s. 108ff.) 





i nuet och en förmedling av ett nyss passerat nu. Tiden är alltid ur led.131

Inrättandet av en entydig källpunkt är således en metafysisk konstruktion som
skapar möjligheter att se, förstå och dominera världen, för att återvända till
Levins hårdare ord. 

Detta har med förnekandet av samtidighet att göra. Enligt Derrida kan alltså
ingen etablera en källpunkt där det är möjligt att vara samtida ens med sig själv.
Ingen människa kan därmed heller förstå vare sig själv eller någon annan fullt ut.
Förutsättningarna har alltid redan förändrats. Ett beslut vilar alltid på analysen
av en situation som inte längre föreligger. Och det är just denna tidens
ofrånkomliga urledvridning som enligt Derrida möjliggör rättvisan som ideal
och som förhållningssätt till den andre. Eftersom tillvaron är omöjlig att bestämma,
kan beskrivningar aldrig vara uttömmande och lagar aldrig fullkomliga. Istället
är varje stund öppen, och erfarenheten av den kan aldrig vara säkrare än ett
kanske. Därför har vi alltid en möjlighet att välja och ett ansvar för hur vi valt.132

Här ligger i min mening den filosofiska grunden för möjligheten av det
Walter Mignolo kallar ”förnekandet av förnekandet av samtidighet”.133 Blickens
hegemoni är beroende av tron på en närvarometafysik som hävdar att det sanna
nuet är det där det iakttagande subjektet befinner sig. Det är utifrån denna trygghet
i nuet som det ideala moderna subjektet förstår världen och förklarar objekten
för tillhörande en annan tid. Här finns alltså en grundläggande koppling mellan
blicken och förnekandet av samtidighet som jag tror är mycket viktig att lägga
märke till och som får sitt tydliga uttryck i de resenärer Pratt beskriver med
begreppet ”kung-över-allt-jag-ser” (monarch-of-all-I-survey).134

Men som sagt, utgångspunkten för ett förnekande av förnekandet av sam-

131 Jacques Derrida, Marx spöken: skuldstaten, sorgearbetet och Den nya internationalen, Göteborg,
Daidalos, 2003, s. 51ff. för en utläggning om detta i relation till Hamlets utrop ”The time is out of joint.” 

132 Ibid., s. 62ff. Det är på grund av att Derrida ungefär från och med Spectres de Marx från 1993 ägnat
sin uppmärksamhet åt vad detta ansvar kan betyda som man brukar tala om en vändning mot det etiska och
politiska i hans författarskap. Denna vändning innebär inget radikalt brott i hans tänkande, förutsättning-
arna finns i hans tidigaste dekonstruktioner av närvarometafysiken, men det är ändå betydelsefullt att han själv
börjat lägga ut dem. Även i etiken betonar Derrida aporiernas grundläggande betydelse. Jacques Derrida,
»Force of Law: The “Mystical foundation of Authority”«, i Deconstruction and the possibility of justice, red.
Drucilla Cornell, Michel Rosenfeld och David Gray Carlson, New York, Routledge, 1992, s. 22ff. Jfr. ”One is
never sure of making the just choice; one never knows, one will never know with what is called knowledge.
The future will give us no more knowledge, because it itself will have been determined by that choice. It is
here that responsibilities are to be re-evaluated at each moment, according to concrete situations, that is to say,
those that do not wait, those that do not give us time for infinite deliberation.” Jacques Derrida, On cosmopo-
litanism and forgiveness, Thinking in action, London, Routledge, 2001, s. 56.

133 Mignolo själv tar sin avstamp i geopolitiken, snarare än filosofin: ”In summary, it is my contention
that globalization is creating the conditions for the spatialization of the civilizational processes and, by doing
so, denying the denial of coevalness as one of the main epistemological strategies of colonial/imperial expansion.”
i Mignolo, Local histories/global designs, s. 309. 

134 Pratt, Imperial eyes, s. 201ff.





tidighet är att ingen kan vara samtida, ens med sig själv. Samtidigheten är
ständigt splittrad och ingen människa kan hålla fast en närvaro i samtiden.
Förnekandet kan inte bestå av ett enkelt bortrivande av en blick. Det går inte att
se något utan att rikta en blick mot det. Det går inte heller att enkelt frigöra
något från alla blickar. Däremot kan blickens hegemoni skadeskjutas genom en
immanent kritik av dess beståndsdelar och en undersökning av när det avknoppade
(det osynliga) skildes ut.135 Genom denna utläggning av Levin och Derrida har
jag velat visa att Fabians insisterande på alla levande människors samtidighet inte
behöver betyda att man uppfattar nuet som en ren närvaro.136 Tvärtom måste
förnekandet av förnekandet av samtidighet, paradoxalt nog, vila på ett annat
förnekande av samtidighetens möjlighet.

Folkdans

Det är lätt att få kontakt med grekerna, som är bland de mest öppna och älskvär-
da människor man kan finna. Här spinner kvinnorna ännu med slända, ranka
och värdiga som klassiska statyer. Här brukar man jorden och tröskar mången-
städes som man gjorde för tusentals år sedan. Här kan man sitta på en liten tav-
erna och äta en enkel måltid av fårkött, halstrat över kolelden, svarta oliver och
getost. Plötsligt går några av männen upp och dansar helt improviserat, en
dans bara för glädjen att leva. Grekerna älskar att dansa och i nästan varje by
kan man få se folkdans. Dansen är oftast av mycket gammalt ursprung och
utföres till suggestiv, orientaliskt influerad musik, ofta i praktfulla dräkter.137

På de allra flesta resmål erbjuds någon form av folkloreuppvisning, där dansare
uppträder i traditionella kläder. Men oftast framstår det, som i citatet ovan, som
om den dans turisterna möter är spontan och improviserad, trots att det som
verkligen utlovas är att resenärerna kommer att kunna få se folkdansuppvisningar
i praktfulla kläder. Men dessa påminner naturligtvis om den äkta scenen på
tavernan – av männen som förvaltar tusenåriga traditioner – som prospekt-
författaren fått uppleva. På samma sätt som på en fågelskådartur kan ciceronen
berätta vad som verkligen finns på platsen, även om en tillfällig besökare kanske
inte har turen att få se alla aspekter av de beskådades naturliga beteende. De beskådade
besitter även essentiella, kollektiva egenskaper: ”Grekerna älskar att dansa.” 

135 Derrida, »Cogito and The History of Madness«, s. 39ff.
136 För en kritik som menar att Fabian idealiserar nuet som närvaro, se John Frow, Time and commodity

culture: essays in cultural theory and postmodernity, Oxford, Clarendon Press, 1997, s. 8ff. 
137 Solsemester i Grekland: Eko resor, 1963.





Europeiska resbyrån understryker  att folkdanserna man får se på deras
resa framförs av bönder, något som kan förmodas garantera äktheten hos
danserna.138 Hos Spies  ser det ut så här:

Beduinfest. Beduinerna i sina färgstarka dräkter, rytmiska toner från tam-tam-
trummor och klagande flöjtmusik, magdansöserna framför sina tempera-
mentsfulla danser, öknens son visar sin ryttarkonst – och vi äter bl.a. cous-cous
och grillat kött på spett, dadlar och massor av vin. Pris ca kr .139

Folkdansuppvisningarna blev från och med -talet ett viktigt inslag på många
resmål. Vi kan i Spiescitatet se hur ’byfesten’ standardiserats och spridits ut över
chartervärlden. Den är en färdig produkt som turistindustrin framställer på basis
av de lokala traditioner som finns tillgängliga. Enligt Orvar Löfgren har turist-
branschens krav varit så styrande att de till och med lyckats få entreprenörer på
Malta att skapa en ny, mer livlig folkdans som skulle passa bättre på ’byfesten’.140

Löfgren hävdar i On Holiday även att det var charterturismens första år på
Mallorca och Costa del Sol som skapade de aktiviteter som dagens typiska
turistvecka består av. Löfgrens perspektiv är emellertid styrt av en viss presentism,
även om bokens undertitel är ”a history of vacationing” är det intresset för samtiden
som verkar styra Löfgrens framställning. Löfgren tecknar dessutom främst resan
till solen och stranden, och ägnar mycket lite utrymme åt det bussresande som i
den svenska turismhistorien är så framträdande. Inom ramen för bussturismen
finns många föregångare till det som sedan i chartervärlden blev produkten
’byfesten’. Vinmassorna förekom inte lika ofta, det är främst i sydtyska
Rüdesheim som vinet sägs flöda, men intresset för folkdans var en etablerad del
av den svenska utlandsturismen långt innan charterflyget kom. 

Folkdanserna omges av samma typ av retorik som den om folkdräkter. Kanske
är det så enkelt att på de platser där man inte längre kan finna människor klädda
i folkdräkter, så knyts intresset istället till en uppvisning av det genuina, omoderna
livet och dess dansformer. Resos katalog från  är ett exempel på detta.

Genom den jugoslaviska folkdansbalettens besök i Sverige hösten  har
intresset för Jugoslavien blivit mycket stort. Av de danser och sånger, som balet-
ten uppförde, erfor alla att Jugoslavien var ett land för sig själv. Det har ännu
inte blivit så modernt och industrialiserat som övriga länder i Europa. I stället
har det bibehållit mycket av den gamla bondekulturen med vackra folkdräkter,
danser och sånger.141

138 ”Här beundra vi även de ungerska folkdanserna, som utföras av bönder och bondkvinnor.” Med
Europeiska resbyrån AB genom världen: Eder resa 1939 återfinnes här!

139 Spies resehandbok nr 1 1976: vinter · vår · sommar, s. 58.
140 Löfgren, On holiday, s. 188ff. Om Malta, s. 191.
141 Utlandsresor med Reso 1953, s. 22.





Hur kan en stadsbaletts program under en utlandsturné vara ett tecken på icke-
modernitet? Att bondekulturen visas av en turnerande balett kan väl knappast tas
till intäkt för att landet ifråga bibehållit kulturen annat än som estetiserad tradition.

I Sverige väcktes tanken att bevara de gamla folkliga danserna från förgängelse i
studentkretsar i -talets Uppsala, hand i hand med den framväxande folk-
livsforskningen.  bildades föreningen Philochoros, en sammanslutning som
enligt Ernst Klein hade ett moraliskt och nationellt intresse i att finna danser
som bättre än tidens valser lämpade sig för de folkdräkter Nordiska museet
ställde ut. Klein skrev  att:

Philochoros’ uppteckningar och instruktioner oftare synes ha varit rekonstruk-
tioner av mer eller mindre fri art än noggranna reproduktioner av allmogens
gamla danser. Samtidigt kan det ofta med bestämdhet fastställas, att ett flertal av
de nu s.k. folkdanserna, däribland åtskilliga av de förnämsta, t.ex. Daldansen,
Vingåkersdansen, Fjällnäspolskan, Gotlandskadriljen, äger ett antingen dunkelt
eller också uppenbart ofolkligt ursprung samt att de i varje fall tidigast är belagda
såsom uppförda på teatertiljor eller herrskapliga dansgolv.142

Klein beskriver hur det som kallas folkdans i Sverige är ett resultat av national-
istiska akademikers försök att skapa ett äktsvenskt kulturarv. Om vi i Volendam
kunde kalla det turistiska bruket av folkdräkter för exploateringen av traditioner,
så framstår däremot folkdansen snarare som ett exempel på uppfinnandet av
traditioner. Föreningen Philochoros i Uppsala passar också som hand i handske
in i den period mellan  till  då traditioner uppfanns med stor entusiasm
i hela Europa.143 Exemplet visar också på hur tidlösa symboler är oundgängliga
komponenter i nationalismen. Nationalismens tidrum är sannerligen svårtolkat –
förnekandet av andra områdens samtidighet sker sida vid sida med identifikationer
med element som framställs som uråldriga och närmast tidlösa inhemska traditioner. 

Den typiska skotska dräkten och musiken skapades på ett liknande sätt efter
unionen med England i slutet av -talet. Den kiltklädde säckpipespelaren är
framförallt ett tecken på skotskhet, som skapats på basis av spridda delar hög-
landssedvänja.144 Som symbol är den mycket effektiv och förekommer
naturligtvis ofta i materialet, men denne skotske figur framställs aldrig som om
de kläder han bar var en bruksdräkt och förknippas sällan med dans. Undantag
finns dock. ”En skotsk svärddansare i aktion”, lyder en bildtext hos Nyman &

142 Ernst Klein, Om folkdans, Stockholm, LT, 1978, s. 67f.
143 Eric J. Hobsbawm, »Mass-Producing Traditions: Europe, 1870-1914«, i The invention of tradition, red.

Eric J. Hobsbawm och Terence O. Ranger, Cambridge, Cambridge University Press, 1992, s. 263.
144 Hugh Trevor-Roper, »The Invention of Tradition: The Highland Tradition of Scotland«, i The

invention of tradition, s. 15ff.





Schultz .145 Den enda gången man annars kommenterar den skotska dräkten,
som oftast innehåller säckpipa på bilderna, är hos Club Continental : ”Efter
frukost ägnar vi ett par timmar åt shopping. Vi vill kanske köpa med oss en
skotsk kiltkjol.”146

Jane Desmond har studerat hur kulturen, och  i synnerhet dansen, på
Hawaii påverkades av turistindustrins intåg på ön under tidigt -tal. Hon
beskriver hur olika kulturella praktiker inordnades i penningekonomin. Det
innebar en varuproduktion som hon menar var nära förbunden med den
antropologiska diskurs som lyfte fram specifika praktiker och produkter som
kännetecknande för ett folk. Bara vissa hawaiianska kulturella praktiker lämpade
sig som varor och kunde iscensättas för turister – det var främst sång och dans
som kunde passas in i en estetisk föreställning, skriver Desmond.147 Som på
många andra håll marknadsfördes dessa föreställningar som en del i att hjälpa till
och bevara och rädda en försvinnande kultur. En liknande utgångspunkt finns
även i det ovan citerade stycket om jugoslavisk folkdans. Turistindustrin – såväl
som konsumenterna – uppfattar det (troligen med viss rätt) som att man är med
och räddar hotade kulturyttringar från att försvinna. Men det är inte så enkelt:
denna omsorg om det försvinnande är också en del i det som förnekar sam-
tidigheten hos dem som utför danserna. Jane Desmond har för att beskriva
denna hållning myntat uttrycket ”räddningsparadigmet” (the salvage paradigm).
Det är en välvillig inställning som har oavsedda följder. Det verkar som om man
hyllar kulturella skillnader, men intresset för dessa skillnader berövar människor,
praktiker och geografiska områden deras historicitet. De naturliga invånarna
framstår som kvarlevor som besitter en oföränderlig oskuld och äkthet. De
framställs som ett slags mänsklighetens gemensamma arv där stressande moderna
människor kan finna ro och sanning på en plats utanför sitt eget pågående nu.
Turismen handlar om nostalgi istället för historia, säger Desmond.148

Folkdansföreställningarna, och avbildandet av dansande lokalinvånare i
folkdräkt, hyllar och förstärker det annorlunda hos de lokala. Det blir snarare en
uppvisning av de besökta människorna, än en berättelse om dem. En berättelse
som skulle ha kunnat ge möjligheter till historisk reflektion över de sociala, politiska
och ekonomiska faktorer som fört samman turister och lokala på samma plats.
De hierarkier och den maktutövning som är en oundviklig förutsättning för en

145 Privatresor: Resenyheter 1955, Nyman & Schultz, s. 59.
146 Club Continental 1971, s. 45.
147 Jane Desmond, Staging tourism: bodies on display from Waikiki to Sea World, Chicago, IL, University of

Chicago Press, 1999, s. 99.
148 Ibid., s. 254f. Desmonds användning av paradigmbegreppet har väldigt lite med Thomas Kuhns formule-

ring av det att göra. Hennes bruk verkar snarare anknyta till den klassiska språkvetenskapliga betydelsen av
paradigm som böjningsmönster. För Kuhns paradigmbegrepp och en kritik av dess urvattning, se Tore
Frängsmyr, »Kommentar«, i Björn Hettne, Strömfåra och kontrapunkt i västerländsk utvecklingsdebatt,
Bakgrundsrapport, 8, Naturresurs- och miljökommittén, 1982, s. 174f.





tydlig uppdelning mellan åskådare och dansare/folkdräktsbärare göms eller
framställs som naturlig när folklore görs till en turismvara.149

Från Marocko har vi följande parallell till det Desmond beskriver från Hawaii: 

Saharakvinnornas egen dans, Guedradansen, får ni också uppleva under vår
Land-Rover-tur. De färgrika, vackert mönstrade dräkterna är en upplevelse.
Och de unga kvinnorna har ofta en ovanlig skönhet, en slags naturskönhet fjär-
ran från den västerländska.150

Besökarna kommer i Land-Rover för att få uppleva de unga vackra sahara-
kvinnornas naturlighet, som gestaltar sig i deras dans. Kvinnorna, dräkterna och
dansen framstår som en organisk helhet som – ur fler aspekter än den rent
geografiska – befinner sig fjärran det västerländska. Förekomsten av uttalanden
om folkdansen som typisk och äkta är som mest frekvent under -talet. Till
exempel hos Svensk bussresetjänst .

Befolkningen har in i vår tid lyckats behålla sina uråldriga seder och bruk, mal-
lorcanerna har sin egen höga kultur och även språket skiljer sig betydligt från
spanskan. Mycket intressant är det att få se de äkta mallorcanska danserna
som utföras av vackra ungdomar, klädda i nationaldräkter, och ackompanjer-
ade av kastanjetternas eggande rytm.151

Även om beskrivningarna av folkdans som något äkta blir ovanliga från och med
-talet försvinner folkdansen på intet sätt från materialet. Fortfarande är folkdans
ett stående inslag på ’byfesten’, som förekommer på de flesta resmål genom hela
perioden. Folkdräkterna och folkdansen flyttas däremot alltmer över till kata-
logernas bilder, där de är det mest populära sättet att låta avbilda lokala
människor.152 Som Desmond påpekar angående Hawaii representeras lokalbe-
folkningen på ett turistresmål aldrig av till exempel advokater eller läkare. De
framställs alltid som dansande eller inbegripna i förindustriella sysselsättningar
som för besökarna representerar det förflutna. Folkdräktbilder är det vanligaste
och tydligaste redskapet för detta förnekande av de besöktas samtidighet. 

Det är ett förnekande som inte uttömmande kan förklaras av postkoloniala
maktanalyser. Folkdräktsbäraren som stereotyp kan inte enkelt passas in i det
hegelska historieschemat. Istället visar den på att det moderna förnekandet av
samtidighet har fler raster än det koloniala och det europeiska. Den moderna
turismen är på många sätt en estetisk praktik. Turismblicken tittar på världen för
att finna det som är lockande för det estetiska sinnet. Turismblicken är också

149 Desmond, Staging tourism, s. xvi.
150 Vingresors Värld: Vingresors semesterbok för hösten, vintern och våren 1973/74, s. 53. 
151 Svensk bussresetjänst: reseprogram 1956, s. 20f.
152 Se kapitlet ”Varor och bilder”.





modern och söker det ickemoderna. Detta kan finnas i grannbyn och förnekandet
av samtidighet kan därför inte tolkas enkelt kontinentalt. Dock är världen utan-
för västerlandet självklart omodern, medan bara vissa tecken kan läsas som
omoderna i den egna närmiljön.





Del III:Konjunkturer

Inledning
Denna del av avhandlingen består av en kronologisk genomgång där varje kapitel
följer turismens och det omgivande samhällets utveckling under den studerade
perioden. Varje enskilt kapitel är inriktat på teman som för varje period lyfter
fram svenska referensramar i relation till olika politiska frågor, geografiska områden
och aktörer på turistmarknaden. Därigenom kommer också förändringarna i det
studerade materialet att framträda tydligare än i del II. De teman som vid sidan
av den genomgående presentationen av turism- och samhällsutvecklingen kommer
att behandlas är först antisemitism och fascism. Detta behandlas i relation till
presentationerna av passionsspelen i Oberammergau. Kolonialismens fall
i Afrika står i fokus för nästa tematiska kapitel. Därefter behandlas användandet
och det gradvisa försvinnandet av rasförklaringar i materialet. Hur man behandlar
det faktum att många semesterresor går till länder med förtryckarregimer
studeras sedan främst i relation till charterns viktigaste destination Spanien.
Avhandlingsdelen avslutas så med genomgångar av enskilda aktörer i olika
segment – charter, bussresor och äventyrs/alternativresor – av branschen.



Borgerliga utfärder 1930-1939
De Socionomiska förhållandena under 1930-talet

På -talet kommer de bitar på plats, som i hög grad kommit att prägla både
svenskarnas uppfattning om sig själva och omgivningens bild. Det är då
Sverige framstår som ett mycket rikt och framgångsrikt land med ett kraftfullt
privatkapitalistiskt näringsliv och ett samhälle präglat av folkrörelser och social
reformpolitik.1

År  hade Sverige utvecklats till ett modernt industrisamhälle, och den svenska
ekonomiska historien gick in i en ny omvandlingsperiod som kännetecknades av
en växande tjänsteproduktion.2 Decenniet började i ekonomisk kris och slutade
i världskrig, men ingen av dessa händelser hade sitt epicentrum i Sverige. Den
internationella ekonomin, särskilt den amerikanska, förbättrades mot mitten av
-talet efter den kris som inlett decenniet. Högkonjunkturen blev intensiv
och det var i denna miljö som den moderna konsumtionskulturen utvecklades.
Under de sista månaderna av  inträdde dock en allvarlig depression som ur
ett internationellt perspektiv kom att fortvara under en stor del av -talet. 

Den svenska ekonomin drabbades inte lika hårt som till exempel den
amerikanska av denna svacka i konjunkturen. Dessutom kom krisen senare.
Sveriges ekonomi uppfattades allmänt som stark. Men i maj  föll Österrikes
största bank vilket föranledde en internationell kris som även drabbade
Sverige. Under sommaren  var den svenska valutareserven nära att tömmas
och fram på hösten övergavs guldmyntfoten.  låstes den svenska kronan till
det engelska pundet, en åtgärd som förbättrade förutsättningarna för svensk
export men som gjorde import och utlandsresande dyrare. Åren  och 
översteg den registrerade arbetslösheten i Sverige  procent och inte förrän 
underskred arbetslösheten  procent.3

Den så omtalade Kreugerkraschen inträffade  och gav regeringen ytterli-
gare problem ovanpå de sociala motsättningarna i landet som redan hade skärpts
av krispolitiken. Men -talet var också tiden för folkhemspolitiska reformer.
Under decenniet infördes ett arbetslöshetsförsäkringssystem  och en

1 Göran Therborn, »Hur det hela började. När och varför det moderna Sverige blev vad det blev«, i Sverige
-vardag och struktur: sociologer beskriver det svenska samhället, red. Ulf Himmelstrand och Göran Svensson,
Stockholm, Norstedt, 1993, s. 29. 

2 Lennart Schön, »Omvandling och internationellt beroende«, i Äventyret Sverige: en ekonomisk och social
historia, red. Birgitta Furuhagen, Mona Beckman och Margareta Söderberg, Stockholm, Utbildningsradion/Bra
böcker, 1993, s. 266.

3 Mats Larsson, En svensk ekonomisk historia 1850-1985, Stockholm, SNS, 1991, s. 67ff. och s. 104.





folkpensionsreform genomfördes . Året efter antogs den så kallade lant-
arbetstidslagen som gav 8 timmars arbetsdag även för lantarbetarna och svenskarna
fick sedan mödrahjälp och möjlighet till bosättningslån .  antogs en lag
om två veckors allmän semester.4

Under -talet förstärktes omvandlingen av Sverige från ett bonde- till ett
konsumtionssamhälle, produktutbudet ökade och märkesvaror började bli en
etablerad företeelse. De första EPA-varuhusen öppnades  med målsättningen
att det skulle finnas ett EPA i varje svensk stad med mer än   invånare.
Strax därefter etablerades Tempo. De tio år som följde såg den svenska konfektions-
industrin öka sin produktionsvolym med  procent.5 På -talet hade
amerikanska marknadsföringsidéer börjat vinna insteg i Sverige. I februari 
avhölls Sveriges första reklamutställning på Konstakademin i Stockholm och i
oktober samma år konstituerades Svenska Reklamförbundet.6 Märkesvaror
började vid denna tid allt oftare säljas genom lockande förpackningar och
reklamannonseringen ökade.  öppnades Sveriges första institut för marknads-
undersökningar (IMU): ytterligare ett tecken på reklambranschens ökade profes-
sionalisering. Men det är viktigt att inte alltför ensidigt fokusera på konsumtions-
samhällets materialistiska sida. Nina Björk skriver i boken Sireners sång om att
konsumtionssamhället även innebär ”en ökande immaterialism: ett utnyttjande
av människors drömmar, längtan och begär. I omsorgsfullt dekorerade och
arrangerade skyltfönster tog inte bara varorna plats – där levde även fantasin och
illusionen.”8

Under - och -talen upplevde Sverige också en kraftig inkomst-
utjämning och landet hade tillsammans med Holland en jämnare inkomst-
fördelning än de andra OECD-länderna.9 Detta till trots var utlandsresandet på
intet sätt var mans möjlighet. Hur många reste då?

4 Norborg, Sveriges historia, s. 192ff.
5Hans Dahlberg, Hundra år i Sverige: krönika över ett dramatiskt sekel, Stockholm, Bonnier, 1999, s. 101,

samt Larsson, En svensk ekonomisk historia 1850-1985, s. 95.
6 Ralph Rilton, »Lite svensk reklamhistoria«, Industria 49, no. 10, 1953, s. 50f.
7 Tom Björklund, Reklamen i svensk marknad 1920-1965: en ekonomisk-historisk återblick på marknadsförings-

och reklamutvecklingen efter första världskriget, Stockholm, Norstedt & Söner, 1967, bd I, s. 102-129.
8 Nina Björk, Sireners sång: tankar kring modernitet och kön, Stockholm, Wahlström & Widstrand,

2000, s. 83.
9 Rune Åberg, Jan Selén och Henrik Tham, »Ekonomiska resurser«, i Välfärd i förändring: levnadsvillkor

i Sverige 1968-1981, red. Rune Åberg, Robert Erikson och Janne Jonsson, Rapport från
Levnadsnivåundersökningen 1981, 8, Stockholm, Prisma, 1984, s. 140.





Utlandsresor

Historikern Göran Andolf skriver: ”För turismen på -talet har endast knapp-
händiga uppgifter kunnat återfinnas. Totalt tycks de svenska besöken i utlandet
överstiga hundratusen årligen, i större antal reste svenskarna utom till de
nordiska grannländerna till bl.a. Tyskland, Storbritannien och Italien.”10 Om vi
räknar med att en hel grupp affärsresenärer gjorde ett flertal utlandsresor per år
kan vi se att det bara var någon eller några få procent av Sveriges invånare som
reste utomlands under -talet.

Något mer bör kanske sägas om rätten till semester för alla. Det var inte förrän
 som denna lagstadgades i Sverige, då lag om  dagars ledighet vid sidan av
helgdagar antogs. Sverige var i detta sammanhang ganska sent ute. Kravet på en
lagstadgad semesterledighet hade funnits i arbetarrörelsens program och
framförts allt högre under -talets början, men först  blev det till en
brännande fråga. En internationell arbetarkonferens i juni  antog en
konvention vars syfte var att ge löntagarna rätt till minst sex semesterdagar.
Redan innan denna konvention tillkom hade Finland, Polen, Spanien,
Tjeckoslovakien och Österrike antagit semesterlagar. Norge, Belgien och
Frankrike antog lagar samma år. Den svenska socialdemokratiska regeringen
förberedde med sedvanlig grundlighet en proposition om antagande av semesterlag
till  års riksdag. I de diskussioner som så småningom ledde fram till att
semesterlagen antogs dominerade argument som uttryckte omsorg om folkhälsan
och demokratin.11

Redan i samband med  års lagstiftning om åtta timmars arbetsdag för
industriarbetare var det många som framfört farhågor om att arbetarna skulle
slösa bort den ökade ledigheten på dåligheter. Utställningen Fritiden i Lund 
ville visa vikten av att vara aktiv på fritiden. Idéhistorikern Lena Eskilsson menar
att man kan se fritidsutställningen som en slags uppföljare till
Stockholmsutställningen , vilken lanserade funktionalismen och modernismen
i Sverige; ”det rationella och aktiva hyllades, liksom hygienismens program ifråga om
ljus och luft.”12 I den debatt som fördes om hur fritiden borde nyttjas framkommer
att utlandsresandet inte berörde de nyblivna semesterfirarna. För dem betonades
friluftsliv i form av cykling och camping och andra mer hemnära aktiviteter.13

10 Andolf, Sverige och utlandet 1930-1975, s. 26. I många länder fördes vid denna tid inte någon statis-
tik specifikt över svenska besökare. De siffror som Andolf kunnat finna visar emellertid att under året 1930
reste 30 637 svenskar i Norge, 35 326 svenskar i Tyskland, 27 030 skandinaver i Storbritannien, 19 601
skandinaver i Schweiz, 17 473 skandinaver i Österrike samt 61 891 skandinaver och holländare i Italien.

11 Sture Kelmeling, Resominnen, Stockholm, Nyblom, 1985, s. 14f., och Lena Eskilsson, »Fritid som
idé, struktur och praktik: rätten till lättja eller friluftsliv i folkhemmet«, Historisk tidskrift, no. 1, 2000, s. 35.

12 Eskilsson, »Fritid som idé, struktur och praktik«, s. 38ff., citatet s. 40.
13 Ibid., s. 47ff.





Att resa utomlands var för flertalet inte något ekonomiskt möjligt alternativ.
ABF hade redan  ordnat en utlandsresa, till Schweiz, för de medlemmar som
kunde bära kostnaden. Men betecknande är att många av de  som var med på
den första resan var järnvägsanställda som kunde tillgodoräkna sig personliga
rabatter. ABF startade så i mars  RESO (Folkrörelsernas reseorganisation)
för att främja medlemmarnas möjligheter till resor, såväl inom som utom riket.
Redan  tog Reso på sina första utlandsresor   personer till världsut-
ställningen i Paris.14

Egentliga resebyråer började i Sverige etableras under åren just före sekel-
skiftet . Ur två av de tidiga byråerna – Stockholms Resebureau från 1897
och Göteborgs Resebureau från  – bildades år  AB Nordisk Resebureau
som under de första decennierna på -talet etablerade filialer i Malmö,
Haparanda, London, Moskva, Sankt Petersburg och Newcastle och vid sidan av
Thomas Cook & son var världens största resebyrå . Statens Järnvägar hade
sedan  en upplysningsbyrå på Stockholms Centralstation som även reserver-
ade hotellrum, bokade biljetter på utländska bolag och ombesörjde andra
resetjänster. År  fick den namnet SJ Resebyrå.

En av de stora aktörerna på svensk resemarknad, Nyman & Schultz resebu-
reau AB, bildades . Nyman & Schultz hade emellertid en lång förhistoria
som går tillbaka till August Strindbergs far Carl Oscar Strindberg som drev en
ångbåtskommission i -talets Stockholm. Ur Strindbergs firma skapades ett
företag som skiftade namn vartefter att olika personer övertog det. År  fick
företaget namnet Nyman & Schultz och det blev med tiden generalagent för
bland andra Norska Amerikalinjen och Bennetts Resebureau.  öppnade de
en särskild resebyråavdelning och  blev alltså denna till ett självständigt
företag.15 Tillsammans med Reso utgjorde dessa företag de viktigaste aktörerna
i svensk utlandsturism på -talet.

Mellan  och fram till det stod klart att andra världskriget skulle stoppa
alla utrikes resor förekommer bara enstaka enkla blad och prospekt som
saluförde resor till utlandet. Prospekten kan räknas i några få tiotal per år med
en viss ökning genom decenniet. En stor del av resorna organiserades och
salufördes av tidningar och olika föreningar. Till exempel anordnade Stockholms
metallarbetarefackförening studie- och semesterresor till Sovjetunionen. Den
vanligaste resformen var resor med bussar – eller som det hette; ”stora, präktiga,
bekväma turistbilar” – med platser för cirka 20 personer.16 De vanligaste

14 Kelmeling, Resominnen, s. 17ff.
15 Dan Flodén, Vidgad horisont: en krönika om resor förr och nu, 1964, s. 134ff. och Åsbrink,

»Turistväsen«.
16 Svensk Turistbureau: Hvar 8 dags sällskapsresa till Italien, 1931.





resmålen var Norge, Tyskland och Frankrike, men även sällskapsresor till Italien,
Palestina och Jugoslavien salufördes av ett flertal byråer. De flesta resor var upp-
byggda kring kända sevärdheter och dagarna var späckade med sightseeing.
Men det salufördes också kryssningar till mer avlägsna trakter i ”Södern och
Tropikerna”.17

En svag tillväxt av näringen kan skönjas i det under -talet ökade
utbudet av resor. Ett avbrott i utvecklingen kom  och framförallt , då
väldigt få utrikes resor salufördes, ”[p]å grund av den ekonomiska kris, som
på sista tiden hemsökt större delar av världen”.18 Depressionen hade bland
annat rubbat förhållandet mellan olika länders valutor, vilket uttrycks som ett
försvårande moment i reseplanerandet.19 När kriget kom  upphörde
naturligtvis utlandsturismen.

Om rasföreställningar

Typiskt för -talets reseprospekt är hur flertalet omdömen om främmande
länders invånare framförs i relation till en rasmässig förståelsehorisont där orden
ras och folk är viktiga. Någon distinktion mellan språk, kultur och ras synes inte
föreligga hos någon resesäljare. ’Folk’ framstår som en kollektiv beteckning som
innefattar och blandar ras, språk och kultur. Att tala om ras betyder vid denna
tid inte självklart att öppet nedvärdera andra människor. Alla tillhör en ras, ett
släkte, och alla raser har olika egenskaper. Nyman & Schultz skriver om Norge
 att det är ”bebott av ett vänligt folk, sina förfäders värdiga arvtagare, och så
nära besläktade med oss, att svenska resande alltid skola känna trevnad i deras
land.”20 Att släktskapet är annat än språkligt och kulturellt utsägs som synes inte
i citatet. Alltrafik talar om ”Rehnlandets idoga och levnadsglada släkte.”21 Åhlén
& Åkerlunds resetjänst säger mer utslätat att ”[s]chweizarna är ett glatt folk som
gärna tar sig en svängom.”22 Men det förekommer också att termen ras används
i en mer biologisk betydelse, som hos Nordisk resebureau .

Budapest är elegansens stad, de högväxta, rasrena männens och de eldiga,
nöjeslystna kvinnornas stad.23

17 Kryssningar till Södern och Tropikerna, vintern 1936-37, Resebureau Suecia, 1936.
18 Svenska Journalens sjätte sällskapsresa till Det Heliga Landet, 1932. (Resan var 7 veckor lång).
19 Ibid.
20 Resor i Norge 1930: Nyman & Schultz.
21 Alltrafik till Rehn, 1938.
22 Solig Semester: sommar 1939, Åhlen & Åkerlunds resetjänst.
23 AB Nordisk Resebureaus Sällskapsresor 1930, s. 21.





Rasrenhet framställs här som en positiv egenskap, i alla fall om man som männen
i Budapest tillhör en högväxt ras. Det är vanligt att tala om rena raser, samtidigt
som det är väldigt svårt att reda ut vilka raser författarna laborerar med. Allmän
förefaller emellertid uppfattningen vara att det finns en ansenlig mängd olika
raser som förekommer i en än större mängd blandningar. Att blandningarna ofta
är förknippade med osamtidighet kan skönjas i Svenska Amerika Linjens
beskrivning av invånarna på Gran Canaria .

Byn Atalaya är känd för sina märkliga grottbostäder. De bebos av en blandras
uppkommen genom korsning mellan ättlingar till öns urinnevånare och span-
jorerna, och deras primitiva liv är väl värt att studeras.24

Ibland används uttrycket rasblandning även på samhällelig nivå, för ett samhälle
sammansatt av olika raser. Det är däremot svårt att utläsa om detta i sig uppfattas
som något negativt, även om det i fallet Bombay nedan knappast är en samtida
miljö som beskrivs.

Där [på Bombays gator] är liv och rörelse och gnistrande färgglädje i det skarpa
solskenet: ljusgula turbaner, gröna halsdukar och schalar, scharlakansröda
strumpor och guldbroderade klädnader. Och rasblandningen är otroligt rik:
hinduer ur alla kaster, araber, afghaner, tibetaner, kineser, malayer, siameser,
singaleser och talrika parser.25

I detta citat som främst styrs av en färgsprakande exotism betecknas ras-
blandningen alltså som ’otroligt rik’. Det är en estetisk rikedom av livsformer
som nog bör tolkas i linje med barockens rikedom på ornament, en rikedom
som kontrasterar mot den stramare moderniteten. I samma prospekt talas även
i mer uttalade framstegstermer om ”det egentliga svarta Afrika [med] primitiva
människoraser.”26 När Svenska Amerika Linjen saluför kryssningar i Västindien
lockar de med 

en hos oss oanad blomsterprakt, smäckra kokospalmer och bananträd, som med
sina stora blad överskugga tusentals tunnland jord, där de svarthyade infödin-
garna arbeta under skrik och snatter.27

24 På längfärd med ’Gripsholm’ 1932: Svenska Amerika Linjen, s. 6.
25 Svenska Amerika Linjen: Med ’Gripsholm’ till Indien, Ostafrika, Medelhavet etc. 1934, s. 13 och 16 (s.

14 och 15 täcks av bilder).
26 Ibid., s. 22.
27 Svenska Amerika Linjen till Västindien vintern 1929-30, s. 10.





Några år senare talar de om ”raskorsade och näsringsprydda infödingar” på
Trinidad.28 Återigen är det omöjligt att utsäga vilka raser det är SAL föreställer
sig, men att de som skriker och snattrar inte tillhör samma raskvalitet som
kundkretsen är övertydligt.

Ett intressant exempel på föreställningen om den europeiska kulturens
koppling till den nordeuropiska och nordiska rasen återfinns i professor Anton
Fridrichsens beskrivning av Kreta : ”Här ser man ofta resliga, i national-
dräkter klädda, män av påfallande nordisk typ, som anses vara ättlingar av
antikens greker.”29

Antikens greker förefaller alltså ha varit av nordisk ras, eller så utgår den
nordiska rasen från den antikt grekiska som liksom kretensarna var reslig.30

Friedrichsen ansluter sig till ’den ariska modellens’ antiksyn, som etablerades
under mitten av -talet, som till skillnad från de gamla grekerna själva hävdade
att den antika grekiska kulturen berodde av influenser från norr. ’Den ariska
modellen’ var mycket stark just under - och -talen där detta citat är
lokaliserat. Det var en tid med en arisk rasism och antisemitism som bland annat
gavs uttryck i Martin P. Nilssons försök att bortförklara den minoiska kulturens
beroende av kulturer i dagens Egypten och Syrien.31 Det förefaller även i turist-
reklamen ha varit legio att under -talet uppfatta egenskaper som rasmässigt
betingade. Men som i citatet ovan, och i det från Nyman & Schultz nedan, är
det också intressant att se att rasegenskaper ofta presenteras sammanfogade med
beskrivningar av klädedräkten. 

Att finnarna inte vansläktats som krigarfolk kan man nogsamt se. Överallt
vimlar det av kortvuxna krigare i svarta stövlar och klädsamma gråa blusar samt
med en käck båtmössa på huvudet.32

28 Till Västindien med Kungsholm: Svenska Amerika Linjen, 1938.
29 Sällskapsresa till Palestina, Transjordanien, Egypten och Grekland m. prof. A. Fridrichsen, 1931.
30 Enligt den ariska myten som skapades under 1800-talet var arierna ”rasmässigt överlägsna, blonda och

blåögda”. Enligt denna teori erövrade arierna Europa i på varandra följande vågor, först greker, sedan romare,
kelter och germaner. Men dessa vågor som kom från någonstans i öster hade enligt många sitt ursprung i ett
ariskt urhem som kan ha legat i Skandinavien, norra Tyskland eller Litauen. Bernt Skovdahl, Skeletten i garder-
oben: om rasismens idéhistoriska rötter, Tumba, Mångkulturellt centrum, 1996, s. 58ff. 

31 Martin Bernal, Black Athena: the Afroasiatic roots of classical civilization, bd I: The fabrication of Ancient
Greece 1785-1985, London, Vintage, 1991, främst s. 385ff.

32 Nyman&Schultz resenyheter 1932, s. 7. Om svenska föreställningar om hetsiga och primitiva finnar, se
Pirjo Vaittinen, »Bilden av finnen i svensk litteraturreception på 1930-talet«, i Texten och läsaren i ett historiskt
perspektiv: föredrag vid nordiskt symposium i idé- och litteraturreception, red. Raoul Granqvist, Acta Universitatis
Umensis, 70, Stockholm, Almqvist & Wiksell international, 1985.





Även om termen ras används för att beteckna en grupp människor vars gemenskap
lika gärna kan tolkas som kulturell, används ofta vändningar som för tankarna
till en mer biologisk rasuppfattning. 

Befolkningen [i Bukarest] är rik på skiftande rastyper. Bl. a. är inslaget av
zigenare avsevärt, och zigenarmusik hör till stadens uppskattade nöjen.33

I de ovan citerade styckena från Budapest och Kreta är det också intressant att
se hur resligheten lyfts fram som tecken på god rastillhörighet. Ett av de
starkaste intrycken från -talets prospekt är vilken mångfald av raser eller
folktyper som författarna laborerar med. Det är en mycket intrikat hierarki av
släktskap och utvecklingsgrader som är i spel vid typologiserandet av människor
man möter.

Bland de många afrikanska typerna, från de ljusbruna morerna och de mörkare
marockanerna till de svarta sudannegrerna försvinna nära nog de fåtaliga
europeerna, och ej utan skäl säges om Tanger, att det är ’mera östligt än
Östern’.

På vilka grunder man här skiljer ut morer från marockaner är svårt att avgöra.
Troligen åsyftar man en skillnad mellan berber och araber. Att negrerna kommer
sist av de afrikanska typerna är ingen tillfällighet. Negerns primitivitet var
oomtvistad i samtiden. SAL beskriver dem själva två år senare som ”primitiva
barn”.35

Rasförklaringar framstår alltså under -talet som en tämligen självklar del
av de allmänna referensramarna. Det bör påpekas att själva ordet rasism inte
förekom i svenska språket förrän , även om man tidigare talat om ”rashat”
och ”raschauvinism ”. Redan från början var termen en nedsättande beteckn-
ing på andras föreställningar, främst syftande på nazisternas ideologi. Ordets
uppdykande i språket är ett tecken på att rasläror och med dem följande ideologier
började utsättas för kritik. Rasismen uppfattades i allmänhet inte som en egen
ideologi, istället menade man att vissa, som nazisterna, drev rasläran alltför långt.
Men rasläran som sådan utsattes även den för kritik i den svenska offentligheten
mot slutet av -talet, då skribenter som Herbert Tingsten och Åke Thulstrup

33 Svenska Journalens sjunde resa till det Heliga Landet, 1934.
34 På längfärd med ’Gripsholm’ 1932: Svenska Amerika Linjen, s. 5.
35 Svenska Amerika Linjen: Med ’Gripsholm’ till Indien, Ostafrika, Medelhavet etc. 1934, s. 4.
36 Holmberg, Världen bortom västerlandet II, s. 17 och Hertha Hanson, Alkemi, romantik och rasvetenskap:

om en vetenskaplig tradition, Nora, Nya Doxa, 1994, s. 20. Det först belägget kommer ur Göteborgs Handels-
och Sjöfartstidning.





försökte visa att det inte fanns något sådant som ’nationalkaraktärer’.37 Allt fler
ärftlighetsforskare hade under tidigt -tal börjat ifrågasätta möjligheten att
dra fasta gränser mellan olika rastyper. Forskarna intresserade sig allt mindre för
rasfrågor. Detta till trots ingick rasidéernas enkla och klara sätt att tolka världen
som en del av de flestas föreställningsvärld under hela -talet.38

Varje nation framställdes som om den hade en sann essens som känneteck-
nade dess ras och kultur. Denna hegelianska föreställning var under -talet så
grundmurad att den föregick och skymde alla iakttagelser. Visst kan man stöta
på människor som inte stämmer överens med sin nations bestämning, men de
är undantag, och resebyråskribenterna intresserar sig inte för det individuella. De
vill teckna resmålens övergripande karaktär och beskriva typiska kännetecken
och egenskaper. Vi har här att göra med stereotypens logik. Det är uppenbart att
vi har att göra med en föreställning som är mer idealistiskt än empiriskt grun-
dad. Låt oss titta på ett ovanligt tydligt exempel från Svensk Turistbureau :

Andalucia är väl snart det enda land i Europa, där man fortfarande njuter sitt
’dolce far niente’. ’När det är så vackert väder att man inte behöver arbeta för
att hålla sig varm, vad ska’ man då arbeta för’, så resonerar den sanne
andaluciern. Visst är det en svår osed, men det går så länge som det går. Landet
skänker givmilt sina invånare utan mycket arbete vad de behöva för livets nödtorft.
I detta land, där osederna äro seder och sederna oseder, äro många belåtna
därmed – man låter tillvaron fyllas av solsken, sång, drömmar, musik.39

”Den sanne andaluciern” är genomskinlig för författaren. ’Vi’ vet hur ’de’ tänker,
vilket inte är konstigt om citatet läses som ett resultat av en projektion av egna
önskningar. ”Den sanne andaluciern” är bortom all modern disciplin, han visar
därmed på hur långt ’vi’ har kommit i ’vår’ modernitet. Iakttagelser av hur de
faktiska andalucierna beter sig är därmed inte intressanta. Andalucierna visar
istället hur lättsamt livet skulle kunna vara i en annan värld utanför den disciplin-
erade moderniteten. Men om den kan ’vi’ bara drömma med föraktblandad
förtjusning. Att södra Spanien är modernitetens frånsida blir extra tydligt i
satsen: ”osederna äro seder och sederna oseder”. De är annorlunda, per definition.
Landet bakfram.

37 Ingvar Svanberg och Mattias Tydén, Sverige och förintelsen: debatt och dokument om Europas judar 1933-
1945, Stockholm, Arena, 1997, s. 61f. Tingstens kritik av tron på nationalkaraktärer finns bl.a. i artikeln
»Nationell självprövning« (1941), återtryckt i Herbert Tingsten Åsikter och motiv: essayer i statsvetenskapliga,
politiska och litterära ämnen, Aldus-böckerna, 71, Stockholm, Aldus/Bonnier, 1963.      

38 Svanberg och Tydén, Sverige och förintelsen, s. 61f.
39 Vårresa till Spanien och Marocko: Svensk Turistbureau, 1935.





Civilisation

Det är tydligt att skribenterna med ’civilisation’ i -talets reseprogram oftast
menar blott det man uppfattar som den vita rasens kultur:

Här [i Sudan] var för endast några få år sedan civilisationens sista utpost,
föremål för upprepade anfall av mahdin och hans dervischer.40

Begreppet civilisation är ett av de centrala i -talets försök att förstå världen
och dess invånare. Ordet civilisation kom från -talet i engelskan att uppfattas
som synonymt med den brittiska imperialismens ideologiska projekt, ett projekt
som blev viktigare än såväl ren ekonomisk vinning som kristen mission.41

I citatet ovan, liksom i de flesta fall där ordet används under -talet,
verkar observationen att civilisation syftar på den europeiska kulturen hålla
sträck. ”Mahdin” – Muhammad Ahmad ibn as-Sayyid abd-Allah –, en muslim-
sk teolog och antikolonial ledare, och hans sudanesiska medkämpar representer-
ar civilisationens motsats, de som hotar att förgöra civilisationen. ”Mahdin” –
ordet är en arabisk hederstitel som betyder ’den rätt ledde’ – sägs ha hotat civil-
isationens sista utpost bara för några få år sedan. Han dog emellertid redan
.42 I ett försök att locka fram gränslandets äventyrliga spänning framställs
alltså  år som några få. Nu, när resenärerna inbjuds att besöka Sudan, är
emellertid platsen säkrad för civilisationen under brittiskt styre. 

Ett liknande exempel på identifikation med imperiemakterna ger Nyman &
Schultz  som beskriver en resa som kommer 

att föra sällskapet genom England och Skottland för att på nära håll visa dem
de underbara scenerierna och de rika traditionerna. Det är detta som inspi-
rerat dessa män att begiva sig ut och i jordens avlägsnaste hörn skapa brittisk
civilisation.43

Det kan också uppmärksammas hur den brittiska dådkraften bland annat kopplas
till scenerierna, till landskapet. Det kan vara en antydan om att man menar att
civilisation och geografiska förutsättningar hör ihop, att vissa (europeiska) områden
har större möjligheter att föda civilisation. Det skulle här gå att göra en koppling
till klimatläran.44

40 AB Nordisk Resebureaus Sällskapsresor 1930, s. 3.
41 Robert J. C. Young, Colonial desire: hybridity in theory, culture, and race, London, Routledge, 1995, s.

50f., och s. 92.
42 Jan Palmowski, A dictionary of twentieth-century world history, Oxford, Oxford University Press,

1997, s. 384.
43 Nyman & Schultz resenyheter 1932, s. 18.
44 Se kapitlet Sydlänningen.





Ett exempel på rasdiskrimineringens självklarhet i samtiden möter oss när SAL
 saluför en resa till USA. Där står bland annat:

Sydstaterna giva en helt annan bild av Amerika än vad vi förut sett. Här frodas
romantiken och de starka färgerna, här finns bomull, tobak och ett omväxlande
plantageliv, och här ligga de vördnadsbjudande herresätena […]. De flesta av syd-
städerna äro riktiga idyller.45

Bomull och tobak ger inkomster till herresäten där romantiken frodas. Idyll
härskar. Det är enbart den vita världen som skildras i reseprospekten. Att idyllen
vilar på ett massivt förtryck och särskiljande av de svarta, före detta slavarna, vill
man inte nämna. Det kan läsas som en identifikation endast med de vita
amerikanerna. Att de svarta är andra klassens medborgare är inget att uppröras
över. Men det är inte bara så enkelt. I citatet ser vi också ett exempel på ett av
det undersökta materialets kännetecken: det att alltid fokusera på det man
uppfattar som vackert, på det sevärda. Världen görs så vacker som det bara är
möjligt. Enda undantaget är i de fall då nationaltypen bär en exotisk kraft som
bygger på en total annanhet, då kan även fulhet och smuts attrahera. Men
fokuseringen på det vackra leder till att samhällsproblem och förtryck döljs
och förnekas.46

Bara någon enstaka procent av Sveriges befolkning reste på turistresor utomlands
under -talet. Dessa tillhörde en välbärgad och väletablerad del av samhället
som förväntas identifiera sig med det västerländska framsteget. De flesta turist-
resornas främsta syfte var att bese den europeiska kulturens viktigaste symboler.
Men vissa resor gick till mer perifera områden där de moderna resenärerna
kunde beskåda dem som ännu inte kommit under civilisationens vingar.
Prospektens syn på den egna kulturen och dess plats i världen ligger helt i
linje med det hegelska historieschemat. Dessutom är det tydligt att människor
förstås inte bara som representanter för sitt folk, detta folk beskrivs oftast med
rasreferenser.

45 Svenska Amerika Linjen: Amerika lockar, 1936.
46 Jfr. Colin M. Hall, Tourism and politics: policy, power and place, Chichester, Wiley, 1994, s. 92ff.





Antisemitissm och faschism: Exemplet
Oberammergau 1937-1942
Hur berördes utlandsturismen av det annalkande kriget? Tyskland var ett av de
viktigaste svenska turistmålen. Hur förhöll man sig då till den nazistiska regimen
och dess alltmer uppenbara antisemitism och krigsvilja? Vad visste man om
utvecklingen? Hur länge kan ett förtigande av den politiska situationen i landet
anses möjlig utan att ses som ett tyst stöd till regimen? Det är svåra frågor som
jag inte kan ge något precist svar på. Om vad som var känt om nazisternas
antisemitism i Sverige kan vi få svar i Ingvar Svanbergs och Mattias Tydéns bok
Sverige och Förintelsen. De skriver där att: ”Ingen som regelbundet följde svenska
tidningar kunde rimligen undgå att läsa om nazisternas maktövertagande i
Tyskland, om den upptrappade terrorn och om judeförföljelserna.”47

Den antisemitism som blev tydlig i Tyskland under våren , särskilt i och
med bojkotten av judar i april, fördömdes med få undantag av den svenska
pressen. Samtidigt kunde det under  och i början av  se ut som om
judeförföljelserna varit en engångsföreteelse som nu mattades av.48 Men i juli
 skrev Dagens Nyheter: ”Hade någon betvivlat att den nationalsocialistiska
andan lever kvar oförändrad och okuvad i allt sitt gamla barbari, har han bara
behövt kasta en blick på de senaste dagarnas meddelanden från Berlin om de nya
judeförföljelserna.”49 Det synes som om nästa fas i rapporteringen om nazister-
nas förbrytelser inträdde under sommaren  och efter Kristallnatten i novem-
ber rapporterades om hur judiska män bortfördes till koncentrationsläger. Vad
som försiggick i koncentrationslägren var däremot sannolikt okänt för de flesta
svenskar, skriver Svanberg och Tydén.50

Det förekom många olika positioner i förhållandet till nazisterna i den svenska offent-
ligheten. Tyskland var en kulturnation till vilken många, inte minst i de etablerade
kretsarna, kände sig starkt bundna.51 Men efter nazisternas maktövertagande
 kunde ingen ha ett alldeles oproblematiskt förhållande till Tyskland. 

47 Svanberg och Tydén, Sverige och förintelsen, s. 75.
48 Ibid., s. 78ff.
49 Citerat i ibid., s. 94f.
50 Ibid., s. 95-156.





Oberammergau

Det bland reseförsäljarna alldeles dominerande förhållningssättet var att inte
alls nämna regimen. Man reste inte till Hitlers Tyskland, man reste till den
gamla tyska kulturens huvudorter.  var en av årets stora attraktioner de tre-
hundraårsjubilerande passionsspelen i den bayerska byn Oberammergau.52

Passionsspelet uppförs vart tionde år och involverar närmare hälften av byns
omkring   invånare. Traditionen säger att byborna drabbades av pest efter
den svenska arméns härjningar i området under det trettioåriga kriget. Många
bybor dog och de som ännu levde svor att om deras liv räddades så skulle de i all
framtid spela ett passionsspel. Från den stunden dog ingen mer i pesten. Man
fortsatte med sitt passionsspelande och vid mitten av -talet upptäcktes byn
av resenärer och skildrades som ett kristet Shangri La gömt i Alperna. Spelet
uppförs varje dag under hela sommaren och pågår hela dagen.  var det dags
för en extrainsatt -årsjubileumsuppsättning av passionsspelet. Redan 
hade man byggt en stor och modern teater med   platser. 

Adolf Hitler besökte spelen såväl  som  och uttryckte sin uppskat-
tning över hur dessa skildrade judarnas roll i den bibliska historien. Men alla
besökare var inte lika begeistrade över passionsspelets text. Den amerikanske
rabbinen Philip Bernstein skrev om sitt besök i Oberammergau i en artikel i
tidskriften Harpers . Han menade att passionsspelen från början till slut
utpekade judarna som grymma och svekfulla och som de enda skyldiga till Jesu
död. Vid  års jubileumsspel hade den antisemitiska tonen skärpts ytterligare
genom vissa textbearbetningar. Besättningen av rollerna övervakades också av
den av rikskansler Hitler utnämnde Hermann Esser och alla de ledande rollerna
kom att spelas av medlemmar i nazistpartiet, som hade starkt stöd i byn. Hela
jubileet stod dessutom under den nazistiska regeringens beskydd. Hitler själv
besökte  års spel två gånger och gav översvallande lovord till föreställningen.
Senare, vid en middag  sade han att

Av denna orsak [att hålla kunskapen om det judiska hotet vid liv] är det mycket
viktigt att Passionsspelen i Oberammergau fortsätter; aldrig har det judiska
hotet så övertygande gestaltats som i denna skildring av vad som hände på
romarnas tid.53

51 Jonas Hansson, »Sweden and nazism«, i Sweden’s relations with nazism, Nazi Germany and the holo-
caust: a survey of research, red. Stig Ekman och Klas Åmark, Acta Universitatis Stockholmiensis: Stockholm
Studies in History, 66, Stockholm, Almqvist & Wiksell International, 2003, s. 161ff.

52 Uppgifterna om Oberammergau och passionsspelen är hämtade ur: James S. Shapiro, Oberammergau:
the troubling story of the world’s most famous passion play, New York, Pantheon Books, 2000, främst s. 9ff. och
s. 142ff.

53 “For this reason alone it is vital that the Passion Play be continued at Oberammergau; for never has
the menace of Jewry been so convincingly portrayed as in this presentation of what happened in the times of
the Romans.” (min översättning) Citerad i Shapiro, Oberammergau, s. 168.





Redan  hade internationell press uppmärksammat det man kallade för
nazifiering av Oberammergauspelen. Men om passionsspelens antisemitiska och
nazistiska inslag sägs intet i reseprospekten. Det är nu inte bara där som
Oberammergaus nazistiska anknytningar tonas ned eller förnekas. Fortfarande
 vill författaren Bengt Ingmar Kilström, som skrivit boken Passionsspelen
i Oberammergau, inte kännas vid att det skulle ha funnits nazistiska eller anti-
semitiska tendenser i spelen.

Påståendet att passionsspelen skulle vara antisemitiska är knappast riktigt – i så
fall är också evangelierna med deras anklagelser mot judarna, fariséerna och
översteprästerna antisemitiska. Det är emellertid känt att Hitler gillade pas-
sionsspelen för dess ohöljda avslöjande av judarnas roll i processen mot Jesus.
Det är också förståeligt att många moderna judar kan finna evangeliernas for-
muleringar anstötliga och inte vill bli påminda om dessa.54

Det är viktigt att inte tolka en tystnad som ett stöd. Att reseprospekten väljer att
bara lyfta fram det vackra och beundransvärda i passionsspelen är helt i linje med
reklamkutymen att uteslutande fokusera på de positiva aspekterna av den
saluförda produkten. Det är nog även så vi bör se tystnaden kring den nazistiska
regimen. Att vara tyst är inte automatiskt att hålla med. Men att hålla tyst är att
bidra till att dölja de förhållanden som råder.

Nazityskland

Hur många som på grund av den nazistiska regimen och dess judeförföljelser
valde att inte saluföra några Tysklandsresor kan vi inte få svar på. Den enda stora
byrå som inte arrangerade några resor till Tyskland var den  grundade Reso,
som inte heller anordnade resor till Italien. 

Mer öppet okritiska hållningar till den nazistiska regimen var ovanliga,
men förekom, dock först från och med  då den inte särdeles betydande
Svea resebureau i augusti anordnade en studieresa till ”det gamla och nya
Tyskland”, med tydlig beundran även för det nya.55 Egentligen bara ytterligare
en arrangör, under namnet Lewenhaupts sällskapsresor i Turistbussar, visade sitt
öppna stöd för den tyska regimen. Med stolthet berättar man bland annat att
”[v]i svänga ned mot Berchtesgaden med ’Führerns’ idylliska lantresidens”, samt
påpekar att München ”är naziströrelsens födelseort”56 och att resenärerna kommer
att få ”en glimt av Naziströrelsens enorma paradanläggningar [i Nürnberg].”57

54 Bengt Ingmar Kilström, Passionsspelen i Oberammergau, Stockholm, Proprius, 1999, s. 28.
55 Det gamla och nya Tyskland, studieresa, Svea-resebureau AB, 1938.
56 Bägge citaten ur Lewenhaupts sällskapsresor i Turistbussar: Wien, Budapest, 1939.
57 Lewenhaupts sällskapsresor i Turistbussar: Norditalien, Florens, 1939.





Alltrafik saluförde så sent som 1941, då i stort sett inga resor utbjöds, resor till
en affärsmässa i Leipzig. 

Inom förintelseforskningen pågår en ständig och livlig diskussion kring
frågan om Förintelsens särställning bland folkmord. Där spelar också det
Osmanska rikets folkmord på armenierna en viktig roll. Det brukar framföras att
Hitler själv tog tystnaden kring detta folkmord som tecken på att en förintelse
av judarna i Europa inte skulle väcka någon större indignation från omvärlden.58

Den frågan ska inte diskuteras här, men det kan vara intressant att upp-
märksamma att armeniernas öde faktiskt förekommer i ett prospekt från .
Svenska Journalen skriver i sitt program för en sju veckors resa till det Heliga
landet:

I Beirut finns bl. a. ett väldigt armeniskt flyktingläger, där spillrorna av detta
folk för en eländig med dock skyddad tillvaro.59

Det armeniska folkmordet förefaller vara så allmänt känt i den tänkta kund-
kretsen att det räcker att anspela på spillrorna av folket för att förklara att det
behöver skydd.

Italien och Sovjetunionen

Det förekommer något fler positiva formuleringar om den fascistiska regimens
Italien än om nazi-Tyskland. Nordisk resebureau beskriver 1937 ”[d]et magnifika
nya stadion il Littoriale [i Bologna], ett av den fascistiska aerans ståtligaste
monument.”60 Mer utförlig är samma år den betydligt oansenligare byrån B. A.
Crampelle Resebureau:

Vi skola i beundran taga del av de manifestationer, genom vilka ett nytt latinskt
välde i vardande träder oss till mötes. [---] Och i överväldigande moderna
anläggningar skola vi taga del av uttrycken för det italienska folkets oövervin-
neliga livskraft och vilja till andligt och materiellt skapande.61

Angående de mer politiska skildringarna kan noteras att de enstaka resor till
Sovjetunionen som saluförs genom hela 1930-talet ofta lockar med en
upplevelse av ”en alldeles ny typ av människor”62, eller hur ”det ekonomiska och

58 Vahakn N. Dadrian, »The comparative aspects of the Armenian and Jewish cases of genocide: a
sociohistorical perspective«, i Is the Holocaust unique?: perspectives on comparative genocide, red. Alan S.
Rosenbaum, Boulder, Westview Press, 1996, s. 117.

59 Svenska Journalens sjätte sällskapsresa till Det Heliga Landet, 1932.
60 Nordisk resebureau: Billighetsresa till Italien, 1937.
61 En Italienresa: B. A. Crampelle Resebureau, 1937.
62 AB Nordisk Resebureaus Sällskapsresor 1930, s. 29f.





sociala livet nått ett enastående uppsving i Sovjet Unionen.”63 Än mer knutna
till regimen framstår Arbetartidningens, och Stockholms metallarbetarefack-
förenings, resor till Sovjetunionen.64 Signifikant är också att Reso, som inte
ordnade resor till Tyskland eller Italien före kriget,  i prospektet för en resa
som samarrangerades med ABF menar att:

Det nya Ryssland, Sovjetunionen, är i själva verket det intressantaste resmålet
för varje ung, modern och vaken människa.65

Ingen som helst kritik av Stalinregimen framkommer, utan Sovjet framställs
istället som intressant för den vakne och moderne. Här finns något att lära. Men
Moskvarättegångarna  gjorde Stalins brutala regim känd för omvärlden och
därefter var det på samma sätt som angående Tyskland efter  svårt att undgå
regimens brutaliteter. Därefter tog också många svenska socialdemokrater
som tidigare – liksom Reso fortfarande  – ansett Sovjetunionen som ett
spännande försök i planhushållning och som en motkraft mot Hitler, avstånd
från Stalin och motsättningen med de stalintrogna kommunisterna skärptes.66

Sovjetunionen är nu inget stort resmål men av de fåtal resor som saluförs dit
anspelar flertalet på ett ideologiskt intresse för landet och dess system. Liknande
anspelningar förekommer under -talet, förutom i fallet Sovjetunionen,
endast i de fåtaliga och oklarare exemplen angående Tyskland och Italien som
redovisats ovan. Det blir i relation till det annalkande kriget tydligt att turist-
industrins första och viktigaste strategi är att undvika känsliga ämnen och istället
fokusera på det sevärda och okontroversiella.

63 Resor till Sovjetunionen sommaren 1936: Wagon-Lits/Cooks AB resebureau.
64 T.ex. Kommunistpressens delegation till Leningrad 22-30 juni; En resa för arbetare!, 1935.
65 Till Sovjetunionen med ABF och Reso, 1939.
66 En intressant inifrånskildring av denna process ger Per Nyström i Forser, ”Jag har speglat århundradet”, s. 113ff.





Entreprenörernas tid 1945-1956

Med 1950-talet gjorde konsumtionssamhället sitt intåg i Sverige. En lång rad
varor som tidigare varit förbehållna ett välbeställt fåtal blev nu genom industriell
massproduktion och stigande reallöner tillgängliga för medel- och arbetar-
klassen.67

Under andra världskriget förekom av förklarliga skäl ingen svensk utlandsturism.
När det till slut blev fred tog det några år innan utlandsresandet åter tog full fart,
inte minst på grund av att många av de tidigare mest uppskattade resmålen
hade drabbats hårt av kriget. Den mycket markanta ökningen av reseutbudet
under de tio åren närmast efter krigsslutet har också ekonomiska och sociala
förklaringar. Under världskriget förändrades arbetsmarknaden i Sverige så att
den höga arbetslösheten under -talet år för år sjönk. Från  och i flera
decennier därefter låg den på eller under tre procent.68  hade arbetarrörelsen
formulerat ett Efterkrigsprogram där man diskuterade hur den samhällsomdan-
ing som -talets folkhemspolitik lagt grunden till skulle förverkligas. I översik-
tsverk över Sveriges politiska historia kallas perioden - allmänt för
’skördetiden’. Socialdemokraterna mötte stor enighet kring många av punkterna
i Efterkrigsprogrammet. Det som borgerligheten främst motsatte sig var den
avdelning som handlade om demokrati i näringslivet vilket uppfattades som
försök att införa planekonomi. I perioden strax efter världskriget fattade riksda-
gen ett antal beslut som lade grunden till det svenska socialförsäkringssystemet.
Folkpensionen höjdes  och samma år infördes fria skolmåltider.  fat-
tades beslut om allmänna barnbidrag och en allmän sjukförsäkring som antogs
1946 blev slutligen genomförd . För resebranschens del var naturligtvis 
års beslut om att förlänga den lagstiftade semestern med ytterligare en vecka, till
tre veckors allmän semester, viktigt. Från  ända fram till några år in på -
talet rådde en stabil och stark tillväxt i den svenska ekonomin som gav fler och
fler människor möjlighet att resa utomlands.69

Världsekonomin hade påverkats djupt av kriget. USA tog ledningen i ett
omfattande arbete för att organisera en världsekonomi som fungerade enligt
en kontrollerat liberal modell. På Bretton Woods-konferensen skapades ett system
av stabila konvertibla valutor och ett frihandelssystem som omfattade stora delar
av världen utanför den sovjetiska maktsfären. Ett villkor för att få del av den för
många länder så viktiga amerikanska Marshallhjälpen var att landet öppnade sig

67 Klas Eklund, »Från rekordår till stagnation: Svensk tillväxt under efterkrigstiden«, i Svensk ekonomi:
Tredje omarbetade upplagan, red. Bo Södersten, Stockholm, Rabén & Sjögren, 1982, s. 64.

68 Norborg, Sveriges historia, s. 71.
69 Ibid., s. 205ff., Frenander, Debattens vågor, s. 41 samt Walter Korpi, Sven E Olsson och Sten-Åke

Stenberg, »Svensk socialpolitik«, i Svensk ekonomi, s. 268.





70 Ulf Olsson, »Industrilandet«, i Äventyret Sverige, s. 85ff. För en mer ingående och nyanserad diskus-
sion som tonar ner Bretton Woods liberaliseringsiver, se Eric Helleiner, States and the reemergence of global
finance: from Bretton Woods to the 1990s, Ithaca, Cornell University Press, 1994, s. 44ff. Helleiner ifrågasätter
även den tro på Marshallplanens ekonomiska betydelse som varit utbredd. Den var framförallt viktig för att
återinställa förtroende och hindra att europeiskt kapital flyttades till USA, säger han. (s. 58ff.)

71 Efter Andolf, Sverige och utlandet 1930-1975, s. 32f.
72 Spanien utgör ett tveksamt fall. Under 1950-talet redovisas besökare från Danmark, Finland, Norge

och Sverige i en gemensam pott. 1958 mottogs 65 000 besök från denna grupp. Men jag har hållit för
troligt att den svenska andelen understeg 50 000. Ibid., s. 32f.

73 Ibid., s. 26ff.



för handel.70 Andra världskriget innebar på många sätt flygets verkliga genom-
brott och i och med freden började en omvandling mot en civil flygbransch.

Redan i december  bildades den internationella samarbetsorganisatio-
nen IATA (International Air Transport Association) med uppgift att samord-
na den reguljära flygtrafiken. SAS (Scandinavian Airlines System) bildades
 av de nordiska ländernas nationella flygbolag och flyget etablerades under
-talet som en viktig förutsättning för turistindustrin. Det fanns alltså ett fler-
tal faktorer på privatekonomisk, nationell, infrastrukturell och världssystemisk
nivå som gav underlag för den starka utveckling som turistindustrin gick in i
under slutet av -talet. Den verkliga turismboomen dröjde emellertid till
-talet. 

Svenska turister i utlandet, tusental71

   
Danmark    -
Finland -  
Frankrike    
Holland    
Italien    
Norge    -
Schweiz  -  
Tyskland - -  
Österrike    

Göran Andolfs resestatistik visar som synes starkt ökande siffror. Samtliga länder
som något år under 1950-talet mottagit fler än   svenska besök har tagits
med i tabellen.72 Det är vid läsandet av siffrorna viktigt att tänka på att Tyskland
före charterflygets stora genombrott i början på -talet fungerade som ett
genomfartsland för de flesta svenska resor till kontinenten. Däri ligger en del av
förklaringen till de höga besökstalen. Av Andolfs fylligare statistik kan utläsas att
1948 var det år efter kriget som resandet åter tog fart.73

Viktigt att minnas är att det utifrån statistiken inte går att säga hur många som
reste, endast hur många utlandsresor som gjordes. 



För första gången kunde människor i så kallade vanliga inkomstlägen under
- och -talen efterfråga varor som bilar, fritidshus och utlandsresor.74

Men fortfarande vid -talets slut var det för de flesta arbetarfamiljer en
utopisk tanke att resa utomlands och tillbringa en vecka på en sandstrand vid
Medelhavet. Klasskiktningen i fritidsaktiviteter var fortfarande stor.75

Turismens ökade demokratisering (vad gäller resenärernas möjligheter)
berodde till stor del på ökade ekonomiska möjligheter. Men det behövdes också
en effektivisering av turistindustrin för att anpassas till en massmarknad med
lägre vinstmarginaler. Den viktigaste faktorn i denna utveckling var charterfly-
get som tog en trevande början under -talets första år. Det reguljära flyget
nyttjades naturligtvis till nöjesresor även före kriget, men bara av ett fåtal
människor för vilka priset inte var någon viktig aspekt. Det var först charterflyget
som gjorde det ekonomiskt möjligt för en större publik att flyga. De första charter-
flygresorna brukar allmänt sägas vara engelska Horizon Holidays flygpaket till
Korsika i maj .76

I Sverige kan nog  sägas vara charterflygets första år. Pionjär synes Svensk
Flyg- och Bussresetjänst ha varit. Under våren  sände man ut   reklam-
broschyrer över landet för att saluföra sina flyg- och bussresor till Hamburg, Pisa
och Marseilles. Transairs nya stora DC--flygplan skulle ta passagerarna till de
utvalda städerna där Svensk bussresetjänsts bussar mötte för att ta resenärerna
med på en traditionell bussrundresa på orten. Flyget skulle bespara resenärerna
transportsträckan och ge mer tid till bussresan på resmålet. Knappt   flygre-
sor såldes  med Transair och Svensk bussresetjänst. 

Första resan till en utpräglad sol- och baddestination gick i mars  då
Transair för  :- (med hotell och helpension) tog  passagerare till Palma de
Mallorca. Resan gick från Bromma med mellanlandningar i Göteborg, Malmö,
Stuttgart och Marseille. På grund av mörker tvingades man dessutom övernatta
i Marseille och fortsätta till Mallorca först dagen därpå.77 Redan detta år kan
man säga att charterflyget etablerats: det hade då nästan   passagerare.78 I
januari  anordnades de första flygningarna till Kanarieöarna, en resa till
Teneriffa med övernattning i Tanger.79 Charterflyget växte snabbt och hade
redan  över   passagerare.80

74 Norborg, Sveriges historia, s. 75.
75 Orvar Löfgren, »Vardagskultur och livsform«, i Sverige - vardag och struktur, s. 71.
76 Roger Bray och Vladimir Raitz, Flight to the sun: the story of the holiday revolution, London, Continuum,

2001, s. 10. En detaljerad beskrivning av denna första Korsikaresa ger Horizons grundare Vladimir Raitz i
bokens första kapitel.

77 Göte Rosén, Vägen till Palma: 25 års ”luftaffärer”: en memoarbok om charterflygets utveckling,
Stockholm, Cege, 1971, s. 17ff. samt Rolf Blomgren, »Från tokig idé till dagens massturism«, i Monica
Hanefors och Lena Larsson Mossberg, Färdledaren: turismkunskap, Malmö, Liber-Hermod, 1995, s. 94ff.

78 Stig O. Blomberg, »Ring så flyger vi!«, Industria 52, no. 10, 1956, s. 29. Det exakta passagerarantalet
1954 var 29 254, mot 13 147 1953.

79 Blomgren, »Från tokig idé till dagens massturism«, s. 96.
80 Blomberg, »Ring så flyger vi!«, s. 29. (50 570).





Med buss i Europa

Ett tydligt drag i -talets prospekt är att människorna i de besökta europeiska
länderna omnämns i en något större omfattning än under trettiotalet. På relativt
många håll visas medkännande med krigets offer. Perioden närmast efter kriget
är också den som uppvisar flest lovtal till resans förståelse- och fredsbringande
kraft. I ett flertal företal och inledningar framförs kulturmötet som ideal för
resandet. Tidvis framförs bussresan som ett utmärkt sätt att komma det lokala
folket nära, men oftast ägnas det största utrymmet åt att tala om resformen som
sådan.81

All kultur, gammal eller ny, har något att säga oss, något att ge oss. Genom resor
får vi förståelse för andra människor, andra kulturformer, säregna landskapstyper.82

Bussresans främsta företräde förefaller utifrån beskrivningarna vara alla de trevliga
kontakter och den vi-känsla som resegruppen erbjuder. Oftast framställs det
(troligen med all rätt) som att det är i den egna gruppen som de allra flesta
kontakter kommer att knytas. En viktig del av resan är att det är en ’sällskapsresa’,
ofta verkar själva resan viktigare än destinationen. Bara fem, sex år efter krigs-
slutet förefaller medkännandet ha tonat bort i takt med att de omedelbara spåren
av kriget städas undan längs resvägarna. 

Det är också först med -talet som det börjar bli möjligt att beskriva
materialet som resekataloger eller broschyrer. Tidigare har det nästan undan-
tagslöst handlat om små prospekt utan genomarbetad utformning. Man skulle
kunna beskriva texterna som mer informativa än säljande. Som nämndes i tidigare
avsnitt så var det under -talet som reklamen, efter att ha inkommit från USA
under -talet, etablerades på allvar i Sverige. Men reklamen sågs inte som riktigt
rumsren i början. Tom Björklund, själv reklamman som tecknat reklamens svenska
historia, skriver om hur det etablerade näringslivets män upplevde reklam-
kampanjer som ovärdiga och vulgära.83 Reklam kunde i sitt tidiga skede dömas
som tecken på företagets girighet. En av reklamens pionjärer i Sverige var
Nordiska Kompaniet och dess ägare Josef Sachs som i den svenska skämt-
pressen framställdes som ”’juden’, den förmögne geschäfts- och reklammannen
och usurpatorn. NK representeras som det expansiva allt uppslukande ’judiska’
företaget.”84

81 Se bl.a. Res med SKB till England, Schweiz, Norge, 1946; Sällskaps-resor sommaren 1947, Nyman &
Schultz Resebureau, 1947; Norges fjordar, fjäll och dalar, Pressresor, 1948; Skandinavisk Resebureau A/B 1950;
Med SJ turistbuss genom Finland 1950; Road Cruises: Italien, Spanien, Rivieran, Brodin Touring Sällskapsresor,
1950.

82 Professor Gustav Bolinders inledning ”Att resa” i Se Europa med Brodin Touring Sällskapsresor 1955, s. 2. 
83 Björklund, Reklamen i svensk marknad, bd I, s. 97.
84 Lars M. Andersson, En jude är en jude är en jude...: representationer av ”juden” i svensk skämtpress

omkring 1900-1930, Lund, Nordic Academic Press, 2000, s. 327.





Vilken anledningen är till att egentligen bara de på USA-marknaden verksamma
Svenska Amerika Linjen och Svenska Lloyd använder sig av mer ’säljande’,
reklammässiga broschyrer före andra världskriget är naturligtvis svårt att svara
på. Den viktigaste orsaken är nog resebranschens ringa storlek. Det är emeller-
tid tydligt att en mer reklamerande formgivning och framställning på -talet
fick sitt genombrott även inom resebranschen. Ett av kännetecknen för -talets
broschyrer är de stiliserade tuschteckningar av respektive lands ’nationalkaraktär’
som förekommer hos många företag.

De i perioden något frekventare lovtalen till resan ger exempel på företagens
egen förståelse av vad en god semesterresa bör innefatta. Brodin Touring
skriver :

Vi har därför tagit oss friheten att vädja till människors fantasi, när vi ber våra
kunder att ’uppleva landsvägens romantik och äventyr’. Därmed menar vi ej
rövaröverfall och enleveringar i gammal stil, utan upplevelsen av landets och
folkets romantiska historia i kulturminnen och folkseder.85

Liknande tankar om vad resan bör bjuda på finner vi samma år hos
Kontinentbuss:

Vi spara heller inget besvär för att visa Eder de vackraste och mest typiska inslagen
av kultur och seder i respektive länder liksom i allt som kan ha intresse för Eder
personligen.86

Bägge dessa reseföretag framför här vad som kan betraktas som en romantisk
kultursyn. Ett lands typiska särdrag finner man starkast i folksederna och
kulturminnena. Det är lätt att associera till Herders idé om att en kultur
innefattar några ledande idéer. En romantisk jakt efter det folkliga och typiska
styr prospektförfattarnas utlovande av värde i resan.87

Speciellt det sista citatet är också ett mycket tydligt exempel på det litteratur-
vetaren Jonathan Culler avser när han säger att turister läser världen som ett tecken-
system. Reseföretagen vill visa det som är typiskt för det besökta landets kultur.
De framhåller de kulturminnen och folkseder som representerar det besökta
landets romantiska historia. Turismen är intresserad av allting som ett tecken
på sig självt, skriver Culler, det iakttagna görs till ett stiliserat ögonblick av
den betittade kulturen och turisterna uppfattar således världen som ett
teckensystem.88

85 Road Cruises: Italien, Spanien, Rivieran, Brodin Touring Sällskapsresor, 1950, s. 1.
86 Med bilkaravan till Frankrike, Kontinentbuss, 1950.
87 Jfr. Enzensberger, »Eine Theorie des Tourismus«, s. 156ff.
88 Jonathan Culler, »Semiotics of tourism«,  American Journal of Semiotics 1, no. 1-2, 1981, s. 127ff.





Verkligheten är i och för sig alltid redan representerad, ingen möter världen som
den är, utan förförståelse eller förmedling. Men i turismen blir tecknen attrak-
tioner i sig själva, och då lurar begäret att göra tecknet – stereotypen – större än
det betecknade. Det vill säga att tillskriva stereotypen större beviskraft än exem-
pel från de faktiska individer som den sägs förklara. 

Roland Barthes analyserar i ett av de många kapitlen i Mytologier den franska
resehandboksserien Guide Bleus skildring av Spanien och menar att texten är
formad av en samling borgerliga myter.

För Guide Bleu existerar människorna bara som ’typer’. I Spanien t.ex. är
baskern en äventyrlig sjöman, levantinen en glad trädgårdsmästare, katalanen
en skicklig handelsman och kantabrien en sentimental bergsbo. [...] Den span-
ska etniska sammansättningen reduceras sålunda till en stor klassisk balett, en
sorts mycket klok commedia dell’arte, vars osannolika typologi tjänar att
maskera det verkliga skådespelet om levnadsförhållandena, klasserna och yrkena.
I social mening existerar människorna för Guide Bleu bara på tågen, där de
befolkar en tredje ’blandad’ klass. För övrigt har de bara en introducerande
uppgift och bildar graciöst romantisk dekor ämnad att fånga det viktigaste i
landet. Dess samling minnesmärken.89

Kanske kan vi läsa det tidigare citerade stycket om ”landets och folkets roman-
tiska historia” som ett exempel på i detta fall Brodin Tourings försök att spela
upp världen som en vacker balett. Folket är intressant som utövare av folkseder
som kan avnjutas som vackra och typiska inslag i en kultur. Prospekten skyr som
i Barthes exempel allmänt människorna i social mening. I alla fall i försäljningsledet
är ett områdes levnadsförhållanden inte intressanta annat än när de gör att till
exempel ”de stora skillnaderna mellan araberna och oss” blir tydliga.90

-talet var bussresans stora decennium. Ännu hade inte sol- och badresandet
slagit igenom. Bussresan styrdes av vad som skulle kunna kallas en borgerlig
värderingsgrund och hade fortfarande drag av bildningsresande. Resans främsta
företräde var att ge tillfälle att möta stora sevärdheter. Vad som var sevärt
bestämdes av vad som kan kallas borgerliga bildningsideal; arkitektur, konst-
museer, storslagna och pittoreska landskap och nationaltypiska folkliga yttringar
som folkdans är framträdande.

89 Barthes, Mytologier, s. 126f.
90 Paddans resebureau: Översiktsprogram 1951, s. 18.





Kolonialismens fall: exemplet
Afrika 1951-1967

Ni vet mycket väl att vi är exploatörer; ni vet mycket väl att vi tagit de ’nya kon-
tinenternas’ guld, metaller och olja och att vi fört det med oss till våra gamla
moderländer. Inte utan strålande resultat: palats, katedraler, industricentra. Och
när sedan kris hotade fanns ju kolonialmarknaden där för att mildra eller avvär-
ja den. Det på rikedomar fullkomligt proppade Europa medgav de jure alla sina
invånare humanitet; en människa det betyder hos oss en medbrottsling därför
att vi alla haft nytta av kolonialexploateringen.91

Efter andra världskrigets slut såg världen annorlunda ut än tidigare. Det gällde
inte bara Europas sönderbombade städer. Den världspolitiska ordningen var
skakad och kolonialismen vacklade allt mer. Den svenska utlandsturismen kom
främst i kontakt med kolonialismens sammanbrott på den afrikanska kontinenten.
I detta kapitel ska turistprospektens skildring av de länder som var inbegripna i
avkoloniseringen undersökas. Anders Frenander, som tecknat den svenska politisk-
ideologiska kulturdebattens historia, kallar perioden från  till  för ideo-
logiernas död. -talet har på flera håll framställts som en tid då en allmän
avideologisering ägde rum i de västliga demokratierna. Det kalla krigets tudelade
världsbild etablerades och spänningen mellan blocken avtog under senare delen
av -talet. -talet inleddes emellertid med ökad anspänning,  byggdes
Berlinmuren och det spända läget kulminerade i Kubakrisen hösten .92

I samband med massakern i Sharpville  uppmärksammades och fördömdes
det sydafrikanska rasförtrycket i svensk press. Tidigare hade den svenska opinio-
nen – med undantag för spanska inbördeskriget - – inte varit särskilt
upptagen av händelser i utlandet. Först kring decennieskiftet  uppstod ett
bredare intresse för internationella frågor, främst kring kärnvapenfrågan och
förhållandena i tredje världen.93 På -talet började de svenska skolböckerna i
geografi ge ett visst utrymme och uppmärksamhet åt den infödda befolkningen
utanför Västvärlden. Det är också först då som det framhålls att den lokala
befolkningen inte alltid är enbart positivt inställd till kolonialismen.94

91 Jean-Paul Sartre, »Förord«, i Frantz Fanon, Jordens fördömda, s. 22.
92 Frenander, Debattens vågor, s. 113ff.
93 Kim Salomon, Rebeller i takt med tiden: FNL-rörelsen och 60-talets politiska ritualer, Stockholm,

Rabén Prisma, 1996, s. 81f. Salomon förklarar det ökade utrymmet för internationella frågor inte utifrån
tyngden i de världspolitiska händelserna, utan istället med en gryende radikalism.

94 Olsson, Kulturkunskap i förändring, s. 161ff.





Sverige och kolonialismen

De flesta av efterkrigstidens publicister var enligt Åke Holmberg medvetna om
att de europeiska imperierna var dömda att förlora sina kolonier, men man
menade att processen måste få ta tid så att de nya staterna kunde ta vara på det
europeiska framsteget. Holmberg framhåller i sin studie av Göteborgs Handels-
och Sjöfarts-Tidnings (GHT) syn på kolonialismens sammanbrott också att kolo-
nialismen betraktades som en komplicerad och disparat företeelse som man
ansåg hade haft såväl goda som dåliga sidor. Samtidigt som man menade att det
fanns berättigade strävanden till självständighet såg man med oro på hur
destruktiv nationalism hotade de framsteg som kolonialismen skapat. GHT stod
alltså bakom det dominerande, så kallade whigprogrammet för kolonialismens
utveckling. Whigregimen hade i England under -talet skapat ett utvecklings-
program för kolonierna som gick ut på att dessa i takt med att de blev mer
ekonomiskt och politiskt mogna skulle kunna få motsvarande grad av självstyre.
Föreställningen om den vite mannens börda och det civilisatoriska uppdraget låg
till grund för denna linje som var dominerande i alla fall i GHT, samtidigt som
det enligt Holmberg fanns en växande insikt om att kolonialstaterna var i behov
av en social och ekonomisk förändring.95 Först när infödingarna uppfostrats,
utbildats och examinerats kunde det komma på fråga att ge dem självstyre. All
agens låg enligt whigimperialismens uppfostrarsynsätt hos kolonialmakten som
skulle avgöra när infödingarna var mogna att föra vidare det europeiska fram-
steget. En vanlig konsekvens av detta synsätt var att vid varje tillfälle som
lokalbefolkningen försökte frigöra sig uppfattades det som att den genom sin
otålighet och våldsamhet visat att den inte lärt sig läxan och ännu inte kunde
klara av att rå sig själv.

Den stora avvecklingen av de europeiska imperierna ägde rum först på -
talet. Men redan tidigare uppnådde Indien, Pakistan, Sri Lanka (alla ) och
Burma () självständighet gentemot Storbritannien. Libyen blev självständigt
 och franska Indokina delades i staterna Kambodja (), Laos och Vietnam
().96 Enligt historikern Bo Huldt intog Sverige under denna period en
prokolonialistisk attityd i FN.97 Ett ökande svenskt internationellt engagemang
i denna period står att finna i biståndspolitiken. Sverige var med och stödde det
tekniska biståndsprogram som FN inrättade . Tre år senare inrättades
Centralkommittén för svenskt tekniskt bistånd till mindre utvecklade länder,
där näringsliv, mission, kooperation, fackföreningar och andra folkrörelser
medverkade.98

95 Holmberg, GHT:s syn på kolonialismens sammanbrott, s. 23ff., s. 110 och passim.
96 Palmowski, A dictionary of twentieth-century world history, s. 163f.
97 “the overall impression of Swedish voting is a marked pro-colonial attitude.” Bo Huldt, Sweden, the

United Nations, and decolonization: a study of Swedish participation in the Fourth committee of the General
Assembly 1946-69, Lund studies in international history, 5, Stockholm, Esselte Studium, 1974, s. 167.

98 Göran Ohlin, »Sverige och u-länderna«, i Svensk ekonomi, s. 331.





Ett viktigt steg i utvecklingen av den koloniala frågan utgjorde den i april
 avhållna konferensen i den indonesiska staden Bandung. Initiativet till kon-
ferensen hade tagits av Indiens statschef Jawaharlal Nehru och ett av dess resul-
tat var en ökad kritik av kolonialismen, som också nådde FN. Sverige stod som
sagts i denna fråga på kolonialmakternas sida, åtminstone fram till  då den
svenska röstningen i FN förändrades och man allt oftare samröstade med de nya
staterna i tredje världen.99

Under -talet spelade utrikespolitiken inte någon större roll i riksdagen
och de frågor som faktiskt avhandlades rörde främst FN och det kalla kriget.
Före  hade inget av de svenska partiernas program något att säga om
ekonomisk utveckling eller nationell självständighet i tredje världen. I vad som
betecknats som en förvånande vändning röstade Sverige , som första väst-
land, för Algeriets rätt till självständighet. Under demonstrationerna på första
maj  innehöll det socialdemokratiska tåget i Stockholm för första gången en
separat internationell sektion ledd av Kanyama Chiume från Malawi, en av
medlemmarna i ledningskommittén för den Allafrikanska folkkongressen
(AAPC). Samma år antog FN med  röster mot noll resolution  om
kolonialsystemets avskaffande och året därefter inrättades kolonialkommittén
med uppgift att övervaka resolutionens verkställande.100 En utveckling mot
sympati för de koloniserade kan skönjas i samtida svenska mediers rapportering
från exempelvis Sydafrika och Algeriet.101 Enligt Nils Andrén och Yngve Möller
var det uppkomsten av ett flertal nya alliansfria stater i FN som gjorde att
Sveriges neutralitetspolitik kom att spela en mer framträdande roll och gav en
mer självmedveten syn på Sveriges plats i världspolitiken. Man började från
-talets början allt oftare tala om en aktiv neutralitetspolitik, där biståndet till
tredje världen ansågs vara en viktig del för att främja freden.102

Det koloniala systemet framstår i reseprospekten som självklart under
-talet, även om alltså vissa stater vann frihet gentemot sina europeiska
kolonisatörer under perioden. Att de europeiska inslagen är de moderna och
framtidsinriktade är tydligt i ganska många skildringar av framförallt de franska
kolonierna i Nordafrika. I ett program uttrycks till och med ett explicit stöd för
kolonisationen i linje med dessa idéer.

99 Tor Sellström, Sweden and national liberation in Southern Africa, bd I: Formation of Popular Opinion
(1950-1970), Uppsala/Stockholm, Nordic Africa Institute/Almqvist & Wiksell International, 1999, s. 50ff.

100 Ibid., s. 58ff. Skrivningar om avkolonisering och självbestämmanderätt fördes in i Centerpartiets
program 1959, hos Socialdemokraterna 1960, Kommunistpartiet 1961 och Folkpartiet 1962. 

101 Dahlberg, Hundra år i Sverige, s. 251, samt Marie Demker, Sverige och Algeriets frigörelse 1954-
1962: kriget som förändrade svensk utrikespolitik, Sverige under kalla kriget, 1, Stockholm, Nerenius &
Santérus, 1996, s. 15ff. 

102 Nils Andrén och Yngve Möller, Från Undén till Palme: svensk utrikespolitik efter andra världskriget,
Stockholm, Norstedt, 1990, s. 76ff.





Nordafrika med Marocko och Algeriet sjuder av brokigt orientaliskt liv men ger
också exempel på mönstergill europeisk kolonisation. Det är en sensation för en
europé att första gången vandra genom en arabisk casbah och uppleva det
larmande folklivet, kontrasterna mellan rik och fattig och basarernas hundratals
olika salustånd. Man måste själv ha varit med för att riktigt förstå den stora
skillnaden mellan araberna och oss. (min kursivering)103

Vi kan här se den totala dikotomin Europa-Orienten som är grundläggande för
de orientalistiska föreställningarna. Det bör noteras att texten är publicerad
samma år som Algeriets granne Libyen vann sin självständighet efter att, vid den
italienska kolonisationens slut i och med Italiens förlust till Storbritannien ,
ha varit ställt under brittiskt militärstyre. Kanske är det utifrån denna kontext
som vi bör läsa programförfattarens beröm till Frankrikes mönstergilla kolonisation
i Nordafrika. Det bör då också hållas i minnet att Frankrike åren innan förlorat
sina kolonier i Indokina. Det förefaller i likhet med Sveriges officiella politik
finnas ett stöd för kolonialismen som ett naturligt sätt att sprida modernitetens
framsteg över jorden.104

Sverige skickade  FN-trupper till det nyligen självständiga Kongo. Den
kongolesiska regeringen hade efter oroligheter i landet i samband med
självständigheten i juni, i vilka belgiska trupper satts in för att försvara den vita
befolkningen, vädjat till FN om skydd mot belgisk aggression. FN-närvaron i
Kongo kom att vara i fyra år, totalt   svenska soldater tjänstgjorde och FN:s
generalsekreterare Dag Hammarskjöld omkom i en flygolycka i Nordrhodesia
under ett försök att få till stånd en vapenvila. Totalt dog  svenskar i Kongo och ett
-tal sårades i strid. Sveriges deltagande ska ha kostat cirka  miljoner kronor.105

I en minnesbok över svenskarna i Kongo skriver stabsredaktör Hans Carsborg:

Det var den dramatiska Kongo-upptakten under åren  och , då
begrepp som baluba, tågöverfall i bushen, djungelpatruller och inte minst
svenskar i strid toppade dagstidningarnas förstasidor och löpsedlar. Och då
rader av kongolesiska ortsnamn och diverse swahiliuttryck blev vardagsmat
i den svenska pressen.106

103 Paddans Resebureau: Översiktsprogram 1951, s. 18.
104 Holmberg, GHT:s syn på kolonialismens sammanbrott, 23ff. Det antyds även av Sveriges röstande i FN,

Huldt, Sweden, the UN, and decolonization, s. 131 och s. 137f. Även Bo Huldt, Sverige och Förenta nationer-
na: historia och framtidsperspektiv, Sveriges internationella villkor, 7, LiberFörlag, 1976, s. 62ff. och 82ff.

105 Claes J. B. Löfgren, Fredsknektarna: FN-svenskarna i Kongo 1960-64, Stockholm, Fischer, 1990, s.
343ff., Peter Wallensteen, »Dag Hammarskjölds årtionde«, i Svenskar i FN, Stockholm, Svenska institutet,
1997, s. 26ff. och Nils Sköld, Med FN i Kongo: Sveriges medverkan i den fredsbevarande operationen 1960-1964,
Stockholm, Probus, 1994, s. 218f.

106 Hans Carsborg, Med FN i Kongo 15/7 1960 - 30/6 1964: svenskar i fredens tjänst, Stockholm, 1964, s. 3. 





Sverige tog alltså ökad del i världspolitiken och inom såväl politik som media
syntes en vaknande kritik av kolonialmakterna.107 Det allra viktigaste afrikanska
intrycket för den bredare allmänheten stod nog Kongo för. Men det fanns också
tillfälle att ta del av rapporter från den afrikanska vardagen i svensk press och
publicistik. Författaren Per Wästberg skrev  till  artiklar varje år under -
talet i en rad afrikanska ämnen och han publicerade dessutom ett flertal böcker
om Afrika. Viktiga var Förbjudet område och På svarta listan – båda från  –
som skildrar brutalitet och rasförtryck i framförallt Rhodesia och Sydafrika, om
än utifrån vad Raoul Granqvist kallar en paternalistisk syn.108

På inrikesplanet bredde annars socialdemokraternas starka samhälle ut
sig. Den privata konsumtionen ökade, från  till  fyrfaldigades antalet
personbilar i Sverige. Teven etablerades och på mindre än tio år från  såldes
två miljoner apparater.  infördes en fjärde semestervecka. Levnadsstandarden
ökade och ideologiska frågor hamnade som tidigare nämnts i bakgrunden.109

Hur förhöll sig då turismen till den radikalt förändrade, avkoloniserande
värld den hade att saluföra? För många var avkoloniseringen inte en akut fråga,
fortfarande gick de flesta resor inom Europa. Men hur skildrade alla de som
saluförde resor till före detta kolonier den självständighetsprocess som där ägt
rum? De allra mest besökta länderna som genomgick dramatiska förändringar
var de i Mahgreb-området, det vill säga Marocko (självständigt ), Tunisien
() och Algeriet (). För Algeriets del kom friheten först efter ett utdraget
och blodigt krig där Frankrike vägrade släppa sina afrikanska departement.
Frankrikes agerande i Algeriet fördömdes starkt av svensk press.110 Men före de
blodiga striderna i Algeriet var det, skriver Åke Holmberg, ”en västerländsk
dogm, stödd av vetenskapens och litteraturens mest prestigiösa företrädare, att
positiv utveckling i det islamiska bältet var otänkbar, om inte europeisk energi
fick kommandot.”111

Att man var kritisk mot Frankrikes agerande i Algeriet innebär inte nöd-
vändigtvis att man var kritisk mot tanken på att kolonierna inte klarade sig utan
europeisk energi. Det behöver inte betyda mer än att man ansåg att Frankrike
inte skötte sin koloni på ett korrekt sätt. 

107 Lars Lönnroth, Sverker Göransson och Tomas Forser, »Folkhemmet i medieåldern - en periodöversikt
1950-1985«, i Den svenska litteraturen VI: Medieålderns litteratur, red. Lars Lönnroth, Sven Delblanc och
Sverker Göransson, Stockholm, Bonnier, 1990, s. 10ff.

108 Raoul Granqvist, Bilden av Sverige i receptionen av afrikansk litteratur 1950-1970, Umeå, Engelska
institutionen, 1985, s. 23ff.

109 Frenander, Debattens vågor, s. 36ff.
110 Dahlberg, Hundra år i Sverige, s. 251.
111Holmberg, GHT:s syn på kolonialismens sammanbrott, s. 53.





Maghreb

Låt oss läsa om den före detta internationella marockanska staden Tanger i ett
prospekt för en resa , tryckt samma år som Marockos självständighet (som
för de franska delarna inträdde  februari ). Tanger inlemmades då slut-
giltigt i det marockanska riket.7 Det är tydligt att Eksjö resebyrå inte reser på
den världspolitiska arenan:

I Tangers arabstadsdel ser vi beslöjade kvinnor, män i långa mantlar, åsnor och
skrikande försäljare i de trånga basargränderna. Kanske t.o.m. en ormtjusare
visar sina konster för oss. På våra vandringar i gränderna ser vi hur araberna
arbetar med sitt hantverk precis som på bibelns tid. Sultanens palats är en av de
stora attraktionerna. Shoppingmöjligheterna är ypperliga och plagen utmärkt.8

Detta är allt som skrivs om Eksjö resebyrås besök i Afrika ! Orientalismen
lever ohotad av politikens dagshändelser och fortfarande efter befrielsen beskrivs
marockanernas liv uteslutande som en biblisk tablå. Club Continental saluför
 en resa

till Marocko, landet så annorlunda våra förhållanden. Här finns moderna stads-
delar i samma stad som araberna har sin stadsdel med medinor och torg som
försäljningsplatser, och gamla ruckliga hus.

Modernitet är även här per definition något icke-arabiskt. Marocko äger nio år
efter sin självständighet moderna stadsdelar som inte förknippas med
majoriteten av befolkningen. Araberna har egna stadsdelar, som ställs fram som
modernitetens motsats. Att den arabiska regimen har något med landets moderna
sidor att skaffa förefaller inte troligt. Araber framställs fortfarande som andra
klassens invånare och reseföretaget identifierar sina resenärer med landets
’vita’, franska befolkning. Och detta är allt som sägs om Marocko i denna resa
till Nordafrika.

Även i Paddans broschyr från samma år förknippas det arabiska i Marocko
med något gammalt. Arabiskheten lyfts fram för att poängtera det orientaliska i
landet. De moderna stadsdelarna står ”i bjärt kontrast” till det exotiska och
arabiska. Man kan utifrån texten inte tro att de arabiska medborgarna skulle bo
i de eleganta villakvarteren.

7 Palmowski, A dictionary of twentieth-century world history, s. 416 och 598.
8 Eksjö resebyrå: Populärresa med buss till Spanien-Portugal med besök i Afrika, 1956.
9 Club Continental 1965, s. 75.





Den moderna staden [Casablanca] har växt under det franska protektoratets tid
och är helt europeisk med stora trafikströg, boulevarder och strandpromenad.
Gatulivet har naturligtvis sina exotiska inslag och här som överallt finns den
gamla arabiska stadsdelen med gränder och basarer ’Ancienne Medina’ som har
blivit för trång varför en ’Nouvelle Medina’ har kommit till. Båda står med sin
orientaliska prägel i bjärt kontrast till det moderna cityt och de eleganta villa-
kvarteren i Anfa.10

Även de som inte uppenbart fortsätter den koloniala representationen av de
nyligen självständiga länderna är inneslutna i de imperialistiska, västerländska
referensramarna. Det framstår ofta som om européernas egen godhet slutligen
segrat och att man därför skänkt de kolonier man byggt upp åt infödingarna. Vi
kan i dessa exempel se ett mer subtilt uttryck för den eurocentriska ideologin: all
agens måste härstamma från Europa. Kolonialmakterna har låtit sina undersåtar
få frihet, det blir till ett bevis för deras moraliska godhet. Men som Michael Azar
övertygande och utförligt har visat i fallet Frankrike och Algeriet är det en mer
våldsam process som lett fram till avkoloniseringen.

Att Frankrike slutligen lämnar Algeriet är inte effekten av en plötslig moralisk
omvändelse, utan av den politiska ekonomi som kalkylerar med kostnaderna av
olika val och strategier. Den politiska spekulationen vad gäller rangordning av
skilda hotbilder klargör helt enkelt att det är dyrare – i en mångfald avseenden
– att behålla Algeriet än att som det heter ’överge’ det. [---] Algeriets
självständighet [är] givetvis inte en gåva eller eftergift från Frankrikes sida, utan
en effekt av en lång och blodig motståndskamp, uppburen av stora delar av den
algeriska befolkningen.11

Östafrika och Kongo

Kyrkans resetjänst anordnade resor till Östafrika under pågående avkolonisering
. Av de östafrikanska staterna blev Somalia fritt , Tanganyika vann sin
självständighet  (och bildade tillsammans med Zanzibar Tanzania ),
Uganda  och Kenya . Ibland kan det i historiska handböcker framstå
som om kolonierna gavs fria utan större konflikter. Det är naturligtvis sällan,
eller aldrig, så. Under hela kolonialtiden förekom motstånd. Tiden efter andra
världskriget innebar snarast en andra kolonial ockupation för flera brittiska
kolonier. Efter kriget var den brittiska ekonomin så ansträngd att kraven på
koloniernas produktivitet ökade. Den nya brittiska kolonialismen innehöll en
stor motsägelse – vissa politiker såg den som ett sätt att återskapa brittisk

10 Paddans reseprogram: Vinter och Vår 1965-66, s. 35.
11Michael Azar, Frihet, jämlikhet, brodermord: revolution och kolonialism hos Albert Camus och Frantz
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världsmakt, medan andra snarare såg den som ett sätt att skapa vänligt inställda
nya stater. Enligt historikern John Iliffe skapade den efterkrigstida brittiska
kolonialpolitiken för Tanganyikas del ett mer komplicerat land med många
politiska och nationalistiska sammanslutningar.12

Tanganyika hade före första världskriget varit en tysk koloni, men kom från
1916 att administreras av britterna under mandat från Nationernas Förbund.
Frihetskampen i Tanganyika framställs ofta som en process där kolonialmakt och
nationalister var överens om att skapa en självständig stat, men oense om när
självständigheten skulle inträda. Nationalisterna i Tanganyika African National
Union (TANU) leddes från  av den i Edinburgh utbildade Julius Nyerere.
Den koloniala administrationen försökte kringgå Nyerere och TANU och vände
sig istället till olika lokala hövdingar som de uppfattade som de naturliga ledar-
na för ’afrikanerna’. Den brittiska planen gick ut på att skapa ett parlament där
de asiatiska och europeiska minoriteterna i Östafrika skulle få ett oproportion-
erligt stort inflytande. Enligt Cranford Pratt var det endast tack vare den starka
afrikanska nationalismen i Östafrika som utvecklingen där kom att skilja sig från
det blodiga förloppet i till exempel Rhodesia där de vita bosättarna behöll mak-
ten ända in på -talet.13

I Kenya utkämpade de gerillakrigande så kallade Mau Mau-rebellerna strid-
er mot de brittiska kolonisatörerna från  till  vilket var en viktig orsak
till att landet blev oregerligt för britterna. Striderna ledde fram till förhandlingar
mellan rebelledare och kolonialmakt som slutade med frihet under president
Jomo Kenyatta . Den ed som mau mau-rebellerna svurit framställdes i
västerländska media som ett tecken på att motståndet växte ur en primitiv
hedendom fylld av förstörelselusta och begär efter blodshämnd. Även Kenyatta
menade att Mau Mau bara var ett utslag av fattigdom, hat och kriminalitet och
tillerkände dem ingen roll i berättelsen om den kenyanska nationens födelse.14

Redan på -talet hade antiimperialistiska och nationalistiska exilkenyaner
bildat Kikuyu Central Association of Kenya som senare kom att ledas av
Kenyatta. Han hade bland annat deltagit i en kommunistisk antikolonial kon-
ferens i Bryssel  tillsammans med  delegater från  länder, bland vilka
fanns Muhammed Ali Jinnah, Jawaharlal Nehru, Nguyen Tat Thanh (senare
känd som Ho Chi Minh) och Albert Einstein. Under framförallt - och -
talen organiserades lokala strejker på de vitas kaffeplantager av bland andra East

12 John Iliffe, A modern history of Tanganyika, African studies series, 25, Cambridge, Cambridge University
Press, 1979, s. 436ff.

13 Cranford Pratt, The critical phase in Tanzania, 1945-1968: Nyerere and the emergence of a socialist strat-
egy, Cambridge, Cambridge University Press, 1976, s. 11ff.

14 James Ogude, »The nation and narration: ‘The truth of the nation’ and the changing image of Mau
Mau in Kenyan literature«, i Mau Mau & nationhood: arms, authority & narration, red. E. S. Atieno Odhiambo
och John Lonsdale, East African studies, Oxford, James Currey, 2003, s. 270ff., Jaonna Lewis, »’Daddy wouldn’t
buy me a Mau Mau’: The British popular press and the demoralization of empire«, i Mau Mau & nationhood,
s. 230ff. och andra bidrag i samma bok.





African Association. Under den intensifierade slutkampen mot kolonialmakten
från  och framåt dödades ett trettiotal européer, medan   kenyaner
dödades av kolonialmakten som också satte omkring   människor i
koncentrationsläger. Det så kallade Mau Mau-upproret var således bara en del
av en lång och välorganiserad kamp med breda internationella kontakter, som
dessutom innehöll många olika ståndpunkter i frågan om hur kampen skulle
bedrivas.15 Detta historiska nedslag i Östafrika är långt ifrån uttömmande. Det
viktiga för mig har varit att påpeka att det finns en lång tradition av artikulerat
motstånd mot kolonialismen i dessa områden, för att på så sätt påvisa
diskrepansen mellan den politiska historien och de ’negerstammar’ som avbildas
i turistreklamen. 

En ofta förekommande tendens är att täcka över all social antagonism på
resmålet. Östafrika är enligt till exempel Kyrkans resetjänst fortfarande ”vänligt”,
till skillnad från det hatiska Kongo som rest sig mot sina belgiska herrar, med
brutala våldshandlingar mot vita. I vissa situationer är motsättningarna så
påtagliga, hegemonin så svag, att ingen övertäckning är möjlig. Motsättningarna
handhas inte längre diskursivt, de har brutit ut i naket våld, som i Kongo. När
de hegemoniska institutionerna inte kan dölja våldet krävs en annan taktik.
Motståndet mot den hegemoniska – koloniala – ordningen framställs istället
som irrationellt och lidelsedrivet; som hat. På så sätt kan motståndet artikuleras
som ett argument för den hegemoniska ordningens försvar.
– ‘Om vi låter dem styra sig själva kommer de att hemfalla åt anarki och hat.’ 
Då förlorar kolonialherrarna rollen som den vänlige uppfostraren som när eleven
avlagt examen kan låta honom vandra ut på egna ben i världen. Genom vänlighet
och mild vägledning kan man upprätthålla en ordning där Afrikas svarta fort-
farande blickar vänligt och beundrande mot Europa, och som när de ber snällt
kan få ta över styret av det egna landet. Man kan på så sätt få en frigörelse som
inte utgör ett hot mot Europas hegemoniska position.16

Denna process kan belysas av Kyrkans resetjänst som  skriver:

EN KONTINENT betraktar oss! Utan tvivel vändes många afrikaners ögon
idag mot Europa – i vissa delar med hat, såsom i Kongo – i andra delar, som
Östafrika fortfarande vänligt. Östafrika, som är vårt resmål är det fredliga
hörnet av Afrika. Vi är välkomna dit. Kanske kan vi genom den personliga
kontakten med landet och dess invånare medverka till att överbrygga en del av
de motsättningar, som skakar en stor del av denna kontinent.17

15 Young, Postcolonialism, s. 176ff., s. 218ff., och 365f. Även Göran Hydén, Kenya: en politisk översikt,
Afrikainstitutets skriftserie, 14, Stockholm, Wahlström & Widstrand, 1969, s. 21ff.

16 Om detta hegemonibegrepp, Laclau och Mouffe, Hegemony & socialist strategy, främst kap 3.
17 Kyrkans resetjänst i Afrika 1961. Den sida där texten förekommer domineras av en ansiktsbild på en
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Identifikationen med det moderna projektet, där den kristna missionen ingår
som en viktig komponent i förhållandet till tredje världen, är hos Kyrkans
resetjänst så stark att den inte kan ifrågasättas. Kanske kan vi här ana moder-
nitetens dialektik. För att ’vi’ ska kunna framställas som förnuftiga och civiliserade
måste det finnas en motbild. Någon annan måste vara oförnuftig och ociviliserad.
’Vi’ kan inte tänka ’oss’ utan ’dem’. Deras – kongolesernas – politiska kamp kan
inte tolkas inom ramen för förnuftet, det måste vara uttrycket för ett ociviliserat
känslosvall. 

Östafrika blickar enligt citatet vänligt (och beundrande) på Europa: frihets-
kämpar som Jomo Kenyatta, Tom Mboya eller Julius Nyerere synes inte ha något
med det verkliga Östafrika att göra. Genom personlig kontakt kan motsätt-
ningarna överbryggas – genom att rika svenskar kommer och tittar på
lokalbefolkningen kan en del av kontinentens oroligheter övervinnas, hoppas
Kyrkans resetjänst. ’Vi’ representerar moderniteten, som afrikanerna kan se och
lära av. Ingen politisk dimension verkar finnas, det handlar om hat eller vänlighet,
inte om motstånd mot exploatering och en politisk vilja till självbestämmande.
Som i så många andra fall framställs den presumtiva turisten som oberoende av
de strukturer han/hon reser i. Den personliga vänligheten tros kunna överbrygga
den globala utsugningen. Det kan vara så att denna syn är starkare just hos den
kristna Kyrkans resetjänst än hos flertalet andra resebyråer. Men skillnaden är i
så fall i grader, inte i art. 

Ytterligare ett exempel på undertryckandet av den koloniala verkligheten
och den antikoloniala kampen kan vi se hos Europaresors beskrivning av
Nairobis gatuliv året innan Kenyas självständighet:

Robusta farmare i rutiga skjortor och vidbrättade hattar, eleganta damer på
turistresa och negrer klädda i djurhudar, med ett spjut eller en träklubba i
handen, rör sig i ett vimmel av indier, araber, somalier och medlemmar av
kikuyu-stammen.18

Skildringen gör inget för att framställa ”negrerna” som jämlika politiska subjekt
inbegripna i en lång kamp för självständighet från de ”robusta farmarna”. Det är
utifrån citatet svårt att uppfatta att ”medlemmar av Kikuyu-stammen” sedan
många år organiserat sig mot kolonialismen och deltagit i den internationella
motståndsrörelsen mot imperialismen. Som Luis Ajagán-Lester kommit fram till
betecknar termen ’neger’ vid denna tid människor som är ”bestialiska, primitiva,
barnsliga, icke förnuftiga, hedniska vildar, utan förmåga att skapa högre kultur,
utan bildning, icke kapabla att skapa historia, utan förmåga att erövra andra
folk.” Texterna – det finns många liknande citatvänliga exempel – flankeras i

18 Kenya, Tanganyika, Zanzibar med Europaresor, 1959, s. 4.
19 Ajagán-Lester, ”De andra”, s. 179.





Europaresors lilla folder av bilder som endera föreställer dansande män i tradi-
tionella dräkter eller barbröstade kvinnor. 

Låt oss stanna i Europaresors afrikafolder för ytterligare exempel på ett
oförstört, skrattande Afrika där vackra och lockande människor lever ett liv i
lugn bortom politik och motsättningar.

Vid stranden ligger flera infödingsbyar. Människorna där ser lyckliga ut. De
fiskar och sköter sina bananodlingar under sång och skratt. I soluppgången
vandrar kvinnorna med stora krukor på huvudet till brunnen för att hämta
vatten. De har naken överkropp och ett brokigt tygstycke om livet, en s. k.
kanga. Armband och halsringar klingar när de vandrar förbi.20

Brodin Touring anordnar safariresor till Östafrika samma år som Kyrkans
resetjänst. Även hos Brodins döljs den antikoloniala kampen och majoriteten av
de människor som avbildas i prospektet är barbröstade flickor eller nakna män.
Själva omslaget pryds av en barbröstad ’stamkvinna’. 

[F]ör alla dem som vill uppleva ett stycke oförfalskat, ursprungligt Afrika, fjär-
ran från dagens politiska oroshärdar. Ett Afrika, där människorna tar emot oss
med leende ansikten och där det ännu vimlar av storvilt på de väldiga savan-
nerna och i de djupa gröna urskogarna. [---] Vi får kontakt med intressanta
negerstammar – masaier, wakamba, kikuyer m. fl. – och kan studera deras seder och
bruk och rytmiska danser.21

Brodin Touring lockar med ett oförfalskat Afrika, fjärran från dagens oroligheter.
Men vad är det oförfalskade Afrika om inte det koloniala Afrika? Historiens gång
är ett hot mot den värld som är lukrativ för turistindustrin. Retoriken talar om
det ursprungliga, där djuren vimlar och människorna ler. Kontakten som sökes
handlar om att kunna ”studera” ’negerstammarnas’ seder. Det mest känneteck-
nande för dem synes vara deras nakenhet (på bilderna) och att de dansar och ler
(i citatet). ’Afrikanen’ är inte den samtida invånaren i något afrikanskt land som
för en internationell kamp för självbestämmande, ’afrikanen’ är vilden, den som
bekräftar turistens modernitet. Att de försöker vara som vi leder bara till politiska
oroligheter, och den värld turismen vill sälja är en harmonisk värld där den kolo-
niala hegemonin ostörd råder.

Afrika befolkas i turistbroschyrerna av ”intressanta negerstammar”: En av de
allra intressantaste är masaierna. Masaierna framstår som ett ovanligt tydligt
tecken på det tidlösa och av civilisation orörda Afrika där vackra vildar vandrar
över djurrika savanner. Enligt Philip Bachmann framställs masaierna allmänt
inom turismen som den mest begärliga av Kenyas 35 etniska grupper.

20 Kenya, Tanganyika, Zanzibar med Europaresor, 1959, s. 12f.
21 Safariresor med Brodin Touring Sällskapsresor, 1961, s. 3.





Intresset för masaierna går enligt honom långt tillbaka, till Joseph Thompsons
bok Through Masailand från . Redan där beskrivs masaierna som äkta, orädda
och stolta krigare och identifieras med föreställningen om den ädle vilden. Med
kolonialisternas intrång i det landområde som har blivit Kenya och Tanzania
påverkades masaiernas liv på många sätt, även om de allra flesta masaier fortsatte
att leva av boskapshållning. Men de våldsamma sammandrabbningarna med
britterna ledde till att masaiernas ledare Mbatian och hans efterträdande söner
redan på -talet insåg kolonisternas överlägsna militära styrka och valde att
undvika vidare konfrontation, vilket ändå påverkade deras möjligheter att sköta
sina angelägenheter.  skrev masaierna på ett landavtal med britterna som
drastiskt minskade det territorium de behärskade och hade frihet att beta. Mer
och mer har turismen blivit en viktig inkomstkälla för många masaier.22

Den tidigare citerade broschyren från Europaresor beskriver dem på typiskt vis:

Här får vi goda tillfällen att bekanta oss med masaierna och ta massor med
unika bilder. Männen är långa och smidiga och har ett högdraget uttryck i sina
något mongoliska ansikten. Bland kvinnorna finns verkliga skönheter, slanka
och välväxta. De har naken överkropp och rör sig graciöst, medan alla deras
smycken klingar som klockor. Masaierna är nomader och lever nästan ständigt
på rörlig fot.23

Hos Vingresor samma år framträder en liknande bild.

Vi möter också Masai-stammen, de vackert byggda och av all civilisation
oberörda invånarna i detta slättland. Masaierna är en egenartad stam och
tillbakavisar varje form av civilisation. [---] På vägen möter vi åter många djur
och masaier.24

Hos Europaresor återkommer samma afrikabild även de kommande åren:

Chaggafolket räknar bortåt . individer och bor på Kilimanjaros slutt-
ningar. Det är ett av Afrikas mest högtstående infödingsfolk och därtill mycket
vänliga och älskvärda. De bor i prydliga hyddor omgärdade av präktig grönska,
bananodlingar, kaffe- och ananasplantager. Deras glättiga ’jambo’ – god dag
– möter oss i ett, när vi hälsar på dem i deras hyddor och studerar deras
dagliga liv.25

22 Philip Bachmann, »The Maasai: Choice of East African Tourists - Admired and Ridiculed«, i Tourism:
manufacturing the exotic, red. Pierre Rossel, IWGIA document, 61, Köpenhamn, Iwgia, 1988, s. 47ff.

23 Kenya, Tanganyika, Zanzibar med Europaresor, 1959, s. 6f.
24 Vingresor långresor med flyg 1960-61, s. 2f.
25 Europa-Resor: Afrika 1961/62, s. 7.





Infödingar är alltid stationära, man kan finna dem på bergssluttningarna. Citatet
är exempel på ett sätt att uttrycka sig som formmässigt påminner om en fågel-
bok. Återigen poängteras att afrikanerna är vänliga – ja, rentav glättiga. Besöket
är ett studiebesök, inte något socialt besök. Resan genomförs samma år som
Tanganyika fått sin självständighet. I och för sig sägs chagga vara ett av Afrikas
mest högtstående infödingsfolk, men vad betyder det? De lever på sin sluttning
bland bananer och kaffeplantager. De är älskvärda och går runt och säger sitt
eviga ”jambo!” och låter sig studeras. Vari ligger det högtstående som omtalas
men inte gestaltas? Det synes viktigare att chagga är ”infödingsfolk”, än att de är
”högtstående”. Man kan också fundera kring om alla invånare i Tanganyika tillhör
infödingsfolk, eller om tanzaniska politiker som Julius Nyerere, Amir Jamal,
Rashidi Kawawa, Paul Bomani, Nsilo Swai och Oscar Kambona – för att ge
några konkreta exempel – som skapat det självständiga Tanzania, har befriat sig
från sitt infödingsursprung och blivit moderna?26

För turistindustrin framstod Afrika inte som en kontinent där långvarigt mot-
stånd mot europeisk kolonialism till slut började ge frukt. Afrika var, som
Europaresor uttrycker det, ”det oerhörda, lockande, fascinerande Afrika” där de
kolsvarta infödingarna pladdrade och nybyggandet utfördes av européer. Extra
lockande var som tidigare mbuti, i citatet benämnda med den rasistiskt
anstrukna termen ”pygméer”.27

Ni kan få vara med om dessa enorma reseupplevelser, om Ni deltar i någon
av safariresorna i år. De har utökats till att även omfatta Ugandas fantastiska
viltområden och pygméernas spännande tillhåll. Det blir ett möte med Afrika
– det oerhörda, lockande, fascinerande Afrika – som Ni aldrig glömmer! [---] I
Nairobi [---] fåglarnas kvitter kommer in genom det öppna fönstret och blandas
med infödingarnas pladder. [---] Kamerorna ’åker fram’ i ett kör och motiven
är legio: kolsvarta afrikaner, turbanprydda indier, brunbrända europeiska
nybyggare, färgsprakande salustånd med frukter och souvenirer.28

26 Om dessas, och andra tanzaniska politikers verksamhet står att läsa bl.a. i Pratt, The critical phase in
Tanzania, 1945-1968.

27 Andra som skriver om pygméer är: Res ut med Ansgar resebyrå 1958; ”Utomordentliga naturscenerier,
många och intressanta vilda djur i världens viltrikaste trakter, besök hos pygméerna, god standard och behagligt
uppdelade dagsetapper [under en resa i Östafrika]” (s. 13), Globetrotterresor vintern 1967-68, ”I Semlikis djun-
geldal brukar pygméerna titta fram ur sina bladhyddor och förundra sig över det konstiga safarifolket.” (s. 30),
Sommarsafari Uganda 1969: Globetrotter SAS, ”Pygméerna i Semliki ska vi bekanta oss med. De är precis så
kortvuxna som vi trott – knappt 140 cm!” (s. 45), Äventyrsresor 1986-87, ”Bland annat besöker vi ett berömt
hemslöjdskooperativ, och vi försöker också få kontakt med någon av de pygmébyar som finns i trakterna kring
Kivusjön.” (s. 19)

28 Europaresor hösten, vintern, våren 1962-63, s. 23f.





Vingresor erbjöd  resor till det nyligen självständiga och återförenade
Kamerun. De över  etniska grupper som bor inom den nya statens territorium
skulle, efter en folkomröstning , skapa en modern nationalstat av två enheter
som stått under engelsk respektive fransk överhöghet.29

Vingresor skriver:

Folkblandningen är utomordentligt intressant. Man kan träffa på folkstammar
av arabiskt ursprung och de hedniska kirdifolken, foulber och bororos.
Djurvärlden i Kamerun är lika mångfaldig. Elefanter, antiloper, giraffer, lejon,
strutsar, shakaler och många andra djur finner vi bl. a. i Waza-reservatet.30

Övergången från folkblandning till djurvärld föranleder ingen förändring i texten.
Bägge sfärer blir föremål för en uppräkning av exotiska och fantasieggande livs-
former. Som ofta i skildringar från Afrika räknas ett antal namn på folkgrupper
upp som aldrig får någon förklaring eller närmare presentation. Inget särskiljande
drag eller annan orsak till varför de är intressanta presenteras, själva det exotiskt
klingande namnet synes vara lockelse nog – ”kirdifolken, foulber [---] strutsar,
shakaler”.31

Seychellerna

Trots att en stor del av den koloniserade världen mot slutet av -talet hade
uppnått självständighet fortsatte man inom turistbranschen att föra fram
föreställningen om att det fanns kolonier där alla var nöjda med den rådande
ordningen. Klein Tours lanserade  det ännu mycket ovanliga turistmålet
Seychellerna med bland annat följande ord.

De flesta av Seychellernas invånare är kreoler, välbyggda människor med ljusbrun
hudfärg och vackra anletsdrag. Många av kvinnorna är verkliga skönheter. Det
finns också en del afrikaner med mörkare hudfärg, ett mindre antal indier,
kineser och goaneser samt några hundra europeer. Alla människor på
Seychellerna är synnerligen gladlynta, vänliga och hjälpsamma. Här finns inte
en antydan till rasmotsättning, och fastän landet är en brittisk koloni, finns här
ingen längtan till frigörelse.32

29 Palmowski, A dictionary of twentieth-century world history, s. 96.
30 Vingresor: Långresor 1962-63, s. 5.
31 Jfr. Franz Fanon: ”Ibland går denna manikeism ända till slutet av sin logik och avhumaniserar den

koloniserade. Eller rättare sagt, gör honom till ett djur. Och faktiskt talar kolonialisten när han talar om den
koloniserade ett zoologiskt språk. Han talar om den gules reptilliknande rörelser, om utdunstningarna från
infödingsbyn, om horderna, om stanken, om krälande, myllrande gestikulerande massor. När kolonialisten vill
finna de rätta orden refererar han ständigt till djurböcker.” i Fanon, Jordens fördömda, s. 34. Översättningen är
modifierad efter Azar, Frihet, jämlikhet, brodermord, s. 249.

32 Med Klein Tours, SAS och Bengt Ekström till Paradiset på jorden Seychellerna, 1967.





Först kommer den på färgskalan uppbyggda antropologiska inventeringen av
folkstammen på öarna. Den homosociala och koloniala blicken registrerar sevärda
kvinnor och gladlynt hjälpsamma infödingar. På vilka grunder man skiljer mellan
goaneser och indier är höljt i dunkel, men den viktiga slutsatsen är att här råder
harmoni. Att den seychelliska politiska scenen vid tiden dominerades av debatten
om hur en friare ställning gentemot kolonialmakten Storbritannien skulle vinnas
förnekas uttryckligen.33 Drömmen om paradiset är den strukturerande
principen för framställningen. Det är en icke-plats som beskrivs, en värld som så
uppenbart är en dröm. Men denna dröm om det koloniserade paradiset hade
blivit allt svårare att upprätthålla i ljuset av decenniets stora världspolitiska
omvälvningar. Kanske måste förnekandet av en politisk kamp bli så öppet eftersom
man har blivit allt mer medveten om att det är en omöjlig dröm.

33 Vänsterpartiet Seychelles People’s United Party (SPUP) propagerade under 1960- och 70-talen för
autonomi som steg mot fullständigt självstyre, medan det liberala Seychelles Democratic Party (SDP) talade
för en själständig status under brittiskt överhöghet. Storbritannien motarbetade bägge partilinjerna som otill-
börligt självständighetssträvande. Självständigheten uppnåddes sedan 1977 efter att SDP anslutit sig till
SPUP:s linje. Raph Uwechue, red, Africa today: second edition London, Africa books Ltd., 1991, s. 1618f., och
Africa south of the Sahara, London, Europa Publications, 2001, s. 991.





Rasföreställningar 1953-1973

Ras är ett mycket omstritt och laddat ord, nära förbundet med det än svårare
rasism. Innan förekomsten av rasföreställningar i turistreklamen diskuteras bör
därför vissa preciseringar göras. 

Det första belägget för ordet ras (då stavat race) i svenskan är enligt SAOB
. Då förekom ordet redan som rasse i tyskan och race på engelska och franska.
Allmänt härleds ordet etymologiskt till italienskans razza, vars ursprung är
oklart, det kan möjligen härstamma från ett arabiskt ord som betyder huvud. På
alla dessa språk definieras ras tämligen oproblematiskt som, med SAOB:s ord, en
”större grupp av individer hörande till en viss biologisk art, som uppvisar vissa
gemensamma biologiska, ärftliga egenskaper, varigenom den skiljer sig från
andra grupper av samma art, och som bildar en på olika sätt fixerad, ofta tämligen
obestämt avgränsad enhet inom arten.” 

Men i alla fall till omkring sekelskiftet  förekom på svenska också den
betydelse som finns kvar till exempel i spanskans rasa; som en beteckning för ett
släkte i betydelsen familj eller samhällsklass, speciellt angående sådana med för-
finade och ädla egenskaper. Även på franska och engelska har race alltjämt en
vidare innebörd än svenskans mer biologiska. Rasism är enligt SAOB en politisk
eller social åskådning som starkt betonar rasens betydelse för samhällslivet, och
en strävan efter att hålla den egna rasen fri från främmande raselement.34 En
annan definition går ut på att det räcker med att man utifrån föreställningen om
raser med ärftliga egenskaper förutsätter eller konstruerar en värdehierarki för att
rasföreställningar skall kallas rasism.35

Benämningen rasism är så omdiskuterad att det är hart när omöjligt att finna
fram till en någorlunda allmänt accepterad definition. Många vill hålla fast vid
den rasbiologiska grunden, andra talar om kulturrasism, smygrasism, ålders-
rasism och ordet tenderar ibland att bli synonymt med fientlighet och diskrimi-
nering i allmänhet.36 Jag har valt att undvika ordet rasism helt eftersom det skulle
ta för mycket utrymme att bena ut en egen definition, och jag är inte heller
intresserad av den mer dömande värderingen som ligger i att kalla något rasism.
Jag vill istället visa vilka slags rasföreställningar som förekommit i resereklamen.
Enligt vissa snävare definitioner av rasism är nog ingen av dessa rasistiska,
enligt andra är allt tal om ras det. Som beskrivning av mänsklighetens
genetiska variationer är ras oanvändbart. Även om man delar in mänskligheten
i  olika raser förklaras därmed bara , procent av den genetiska variationen
inom världens befolkning. Därmed saknar även antagandet om ett samband

34 SAOB, uppslagsord »ras« och »rasism«, artiklarna publicerade 1956. Se även Skovdahl, Skeletten i
garderoben, s. 16ff.

35 Hanson, Alkemi, romantik och rasvetenskap, s. 23.
36 Skovdahl, Skeletten i garderoben, s. 23ff.





mellan biologisk ras och skillnader i mentala egenskaper naturvetenskaplig
grund.37 Ordet ras försvann under -talet också ur resebroschyrerna, vilket är
ett tecken på att dess förklaringsvärde avfärdats. I den allmänna debatten har
ordet på många håll istället ersatts av etnicitet, som är bildat utifrån grekiskans
ethnos som betyder folk och har mer att göra med gemensamt språk, kultur och
geografisk hemmahörighet. Här finns risken att gå vilse i en definitionslabyrint.
Intressant att notera är att det engelska ethnic under -talet bara var en adjek-
tivform av race, medan det idag används frikopplat från begreppet ras mer biol-
ogiska konnotationer.38 Men även etnicitet hänvisar till någon slags folkande
med egenskaper som bevaras över tid och förenar människor utifrån härkomst.39

Turismens raser

I och med att Förintelsens fruktansvärda dimensioner i alla fall efter kriget blivit
kända av allmänheten kunde knappast rasidéer framstå som så oproblematiska
som de ofta tett sig under -talet. Ledde då detta till någon förändring i
rastankars förekomst i turistreklamen? Knappast alls, faktiskt. Rasförklaringar
fortsatte att vara i det närmaste legio i prospekten under -talet och förekom
här och var även under -talet. Eller kanske ska jag inte säga rasförklaringar,
för så mycket till förklaring ger omnämnandet av ras sällan. Ofta handlar det om
flyktiga kommentarer som i Europa-Resors bildtext från : ”Skönhet och
strävsamhet är utmärkande drag hos den latinska folkrasen.”40

Vid sidan om ”den latinska folkrasen” förekom även skrivningar om
”berber eller arab[er], två raser som särskilt i städerna uppblandats”41 (berberna
kallas även för ”en blandras”42 och för ”kaukasisk ras”43), det talades också om
”människor av alla de raser och schatteringar, araber, berber, negrer, tuareger,
judarna i sina svarta fézer” medan däremot ”européer” förekom ”av alla nation-
aliteter.”44 Europa-Resor refererade  till ”negrernas barnsliga, glättiga sorg-
löshet”.45 I Schweiz levde enligt Pressresor ”tre olika raser”46, Vingresor talar på
Kanarieöarna om ”de s. k. guancherna, ett högrest, långskalligt folk med stora
likheter med Cro-Magnonrasen, från vilken även vi anses härstamma.”47

38 Young, Colonial desire, s. 88.
39 Ove Sernhede, »Vad är etnicitet? Försök till en dekonstruktion av ett begrepp med hög akademisk och

politisk hipfaktor«, Krut: Kritisk utbildningstidskrift 97/98, 2000.
40 Europa-Resor 1953, bildtext s. 25.
41 Vingresor: Kanarieöarna, Agadir med flyg, 1958. 
42 Flyg hellre billigt med Brodin’s: Brodin Touring Sällskapsresor 1958, s. 4.
43 Tjäreborg: vår-sommar-höst 1969, s. 30.
44 Europa-Resor: Torremolinos, vinter 1958-59.
45 Med Europa-Resor till Egypten, 1954.
46 Pressresor 1962, s. 62.
47 Vingresor: Gran Canaria, 1964. Om ”den legendariska guanchiska folkrasen” även i Tjäreborg: vår-

sommar-höst 1969, s. 16.





Resebyrån Nordia skriver om:

Grekerna, en otrolig blandning av folkraser, är enkla och charmerande människor.
De är kolossalt gästfria och sörjer för att turisterna skall trivas på alla sätt.48

Ansgar resebyrå beskriver situationen i Sydamerika:

I Mexico försöker man lägga tyngdpunkten på den indianska rasen, under det
att man i Argentina gör allt för att behålla rasen vit och i Brasilien företräder en
medveten och positiv tendens att skapa en ’kosmisk blandras’.49

Att finna en bakomliggande systematisk raslära bakom alla dessa uttalanden låter
sig svårligen göras. Den enklaste – och kanske även bästa – lösningen vore
kanske att i dessa sammanhang se ordet ’ras’ närmast som synonymt med folk
eller kultur. Men det stämmer inte i alla fall. Det finns många mått av biologi i
talet om rasblandningar. Det betyder däremot inte att alla uttalanden om någons
ras är nedsättande. De europida raserna ansågs enligt de flesta rasforskare som så
nära varandra att det varken var möjligt eller önskvärt att dra några skarpa
gränser mellan dem. Frågan huruvida judarna kunde räknas till de europida
raserna var däremot mer omstridd.50

Rasföreställningar förefaller ända in på -talet vara en del av de svenska
referensramarna. Enligt Louis Ajagàn-Lester började det under -talets första
år publiceras svenska läroböcker som öppet kritiserade tidigare rasförklaringar.51

Mitt syfte här är inte att i detalj kartlägga hur de allmänt spridda rasföreställ-
ningarna såg ut och vilka rastypologier de använde sig av. Det förefaller finnas
öppningar för stora skillnader och det är inte heller troligt att alla hade en
artikulerad rastanke, däremot synes tron på att människan kan uppdelas i raser
vara utbredd. Det är då också viktigt att påpeka att tron på skillnaderna går hand
i hand med en värdehierarki där den egna vita, ariska, europida, nordliga (eller
vad man nu kallar den för) rasen hålles för mest framstående. Enligt Hertha
Hanson är -talets rasteorier obegripliga om man inte sätter in dem i en
vetenskaplig tradition – med rötter i alkemi och romantik – som förenar
empirisk metod med en idealistisk världsåskådning.52 Just denna idealistiska
världsåskådning menar jag är en viktig del av de referensramar som speglas i den
svenska utlandsturismen fram till charterns bredare genomslag under mitten av
-talet, då också rasformuleringar i stort sett försvann ur materialet. Reso talar
fortfarande  i termer av ras i samband med världsutställningen i Osaka: 

48 Nordia: Athen, Rhodos, Rimini, Mallorca, program 1963.
49 Ansgar resebyrå: Med flyg till Sydamerika 1959, 1958.
50 Hanson, Alkemi, romantik och rasvetenskap, s. 180f.
51 Ajagán-Lester, ”De andra”, s. 187ff.
52 Hanson, Alkemi, romantik och rasvetenskap, s. 32ff.





Med ökade kommunikationer följer förståelse och tolerans mellan raserna, bättre
insikt om andra människors problem och större möjlighet till samlevnad baserad
på varaktig fred.53

Den sista användning av ordet ras jag funnit är hos Globetrotter som  berättar
att ”det bor drygt  miljoner människor i Singapore, fördelade på ett flertal raser
och religioner.”54

Istället för en definition av rasbegreppet

Istället för att ägna möda och utrymme åt att bringa reda i de oklara anspelningarna
på ras vill jag föra in ett perspektiv som snarare tar fasta på rasföreställ-
ningarnas utbredning än på deras innehåll. På samma sätt som med fram-
stegstanken har det skrivits mängder av studier som kartlägger de intellektuellt
mest högtstående formuleringarna av rastänkande, frenologi och eugenik. Det
är däremot svårare att finna arbeten om hur de mer allmänt spridda rasföre-
ställningarna stod i relation till de vetenskapliga idéerna. 

Anne McClintock fäster i boken Imperial Leather stor vikt vid det sena -
talets världsutställningar i skapandet av den imperialistiska patriarkala moder-
nitetsdiskurs som hon kartlägger i boken. Hon menar att imperialismens kultur
genomgick ett viktigt epokskifte under -talets sista decennier: det var ett
skifte där det vetenskapliga rastänkandet i det bredare samhället ersattes av det
hon istället kallar för ”varurasism” (commodity racism). Det vetenskapliga
rastänkandet hade sin främsta hemvist i antropologi, reseberättande, etnografi
och medicin, varurasismen omskapade dessa områdens berättelser om imperial-
istiskt framsteg till ett massproducerat ’masspektakel’. Varurasismen bestod
enligt McClintock av en viktoriansk annons- och fotografistil, av världsutställ-
ningarna och av den framväxande museirörelsen.55 När raslärorna i och med
detta trädde in i varusfären skapades enligt McClintock en uppsättning offentliga
rasistiska föreställningar som kom att leva vidare tämligen oberoende av veten-
skapens skiftande förståelse av rasernas indelningar och egenskaper. Den nya
varudominerade offentligheten var inte mottaglig för de rationella debattörernas
inlägg, där var det snarare njutning och konsumtion som styrde.56 I
Storbritannien växte det under -talets slut fram en kommersiell kultur där
man i allt högre utsträckning använde affischer och bilder för att sälja sina varor,
och i den reklam som framställdes i Storbritannien under slutet av -talet

 Expo’ 70 i Osaka med Reso, 1969.
54 Globetrotter: Jorden runt på 80 sidor 1973/74, s. 65.
55 McClintock, Imperial leather, s. 32ff.
56 Om detta, se även Björk, Sireners sång, främst kapitlet ”Damernas paradis”, och Ekström, Den utställ-

da världen, s. 206ff.





spelade den imperialistiska ideologin en viktig roll. Folkliga föreställningar om
olika rasers underlägsna egenskaper hade enligt McClintock en stor plats i dessa
annonser.57

En styrka hos begreppet varurasism är att det visar hur en mer samhälls-
baserad och allmän rasföreställning under slutet av -talet frikopplades från
det vetenskapliga sammanhanget. Däremot förefaller det svårt att utpeka någon
skillnad mellan varurasismen och andra former av samhälleliga rasföreställningar.
Begreppet fungerar bäst då det används just för att förklara rasanspelningarnas
kommersiella styrka. Men mitt syfte är inte att skapa eller att skilja mellan olika
specifika ras- eller rasismbegrepp. Jag vill istället fokusera just på det förnekande
av samtidighet som kan legitimeras med rasanspelningar såväl som med andra
förklaringar.

Att som McClintock tala om epokskiften är alltid vanskligt. Snarare än
epoker som avlöser varandra kan vi tala om tankefigurer som dominerar i olika
perioder utan att för den skull utesluta varandra. Det är fullt möjligt att på tvärs
mot McClintock hävda att det vetenskapliga rastänkandet inte blev allmänt
accepterat förrän vid sekelskiftet . Enligt den svenske rasbiologen
Herman Lundborg var det först i och med kombinationen av de mendelska
ärftlighets-lagarna med biologi, medicin och antropologi vid -talets början
som rasbiologin skapades, även om Lundborg med glädje konstaterar att
allmänheten under -talets gång börjat intressera sig för det han kallar
’rasproblemen’. Svenska Rasbiologiska institutet inledde sin verksamhet först
.58 Det vetenskapliga rastänkandet försvann ingalunda i det epokskifte som
McClintock tecknar.

Ras framförs i turistreklamen fram till en bit in på -talet som ett säljande
och förklarande tecken som bär lockande laddning. Sedan försvinner det.

57 McClintock, Imperial leather, s. 37ff., 56ff. samt 208f. 
58 Herman Lundborg, »Svensk raskunskap«, i Svenska krusbär: , s. 433ff.





Professionaliseringen av en
fritidsform 1961-1973

Med ’fritid’ menas den tid som blivit över sedan andra nödvändiga sysslor och
förpliktelser fullgjorts. Alltigenom vår västerländska historia har fritiden i den
mån den alls existerat för olika samhällsgrupper, kännetecknats av människans
möjligheter att själv välja hur den ska disponeras. Fritiden har därigenom fått
en särprägling som skiljer ut den från alla andra mänskliga aktiviteter.59

Fritiden framställs ofta som en värld bortom alla förpliktelser. Men förutom att
fritiden faktiskt har sina egna tydliga förpliktelser bör påståendet även modereras
av att fritiden inte har en enda särprägling som gäller för alla dess former. I det
här kapitlet ska jag behandla charterresans institutionalisering under -talet
och därigenom även belysa fritiden som fenomen.60 Jag hoppas kunna visa att
det är alltför begränsande att tala om fritiden i singular. Olika fritidsaktivi-
teter kräver olika analyser och förklaringar eftersom de spelar olika roller i det
moderna livet.

Charterresan tar form

För utlandsturismen är -talet det hittills viktigaste decenniet. Det var under
detta årtionde som utlandsturismen växte till en industri och branschen institu-
tionaliserades och segmenterades. Flyget slog igenom som det viktigaste transport-
medlet, vilket ledde till större omkostnader och lägre vinstmarginaler vilket
i sin tur skapade behov av stora volymer. Charterkonceptet växte fram: 
bildade SAS dotterbolaget Scanair för charterflygning och  reste cirka
  svenskar på charterresa.61 Själva ordet charterresa började enligt
Nationalencyklopediens ordbok användas , medan förledet ”charter-” uppges
ha förekommit sedan -talet.62 Att charterresandet etableras under -talets
första år kan också ses i populärkulturella företeelser som filmen Åsa-Nisse på
Mallorca från  och Povel Ramels visa ”Liten turistflamenco” – som fram-
fördes i Knäppupp  – där charterresans alla besvikelser redan är allmänt
skämtgods. Våren  tillsatte Statens konsumentråd en kommitté vars
uppgift var att undersöka förutsättningarna för ”en vederhäftig konsument-

59 Fritid 1976-1991, Levnadsförhållanden, 85, Örebro/Stockholm, Statistiska centralbyrån, 1993.
60 Detta kapitel kommer i en annan version att publiceras som Klas Grinell, »Charterresan som fritids-

form« i Lokala perspektiv på 1960-talet: Bilen, fritiden och den ökade rörligheten, red. Marjatta Rahikainen,
Helsingfors, kommande.

61 Nils Ragnar Jeansson, »Charterflyg«, i Nationalencyklopedin.
62 NE:s ordbok. Till exempel skriver Stig O Blomberg 1956 om ”det flygäventyr som på officiell svenska

heter ’icke regelbunden luftfart’ och i dagligt tal charterflyg.” Blomberg, »Ring så flyger vi!«, s. 29.
63 SOU 1966:25, s. 12.





upplysning rörande sällskapsresor.”63 Man begränsade sig till sällskapsresor,
framförallt charterresor, eftersom det var där den stora expansionen och de värsta
avarterna fanns. Behovet av en utredning kom av att detta var en verksamhet
som kunde finansieras med hjälp av resenärernas förskottsbetalningar. Man ville
sanera branschen och önskade därför inrätta ett organ som kunde handlägga
resenärers reklamationer.

Tidigare hade bussresan och sightseeingen varit de närmast allenarådande
aktiviteterna inom utlandsturismen. Under -talet började allt fler rena bad-
och solresor saluföras och resebroschyrerna som vi känner dem från vår samtid
tog form.65 -talet kan för utlandsturismens del ses som en övergångsperiod,
då charterflyget och den därmed förknippade sol- och badresan tog över från
den tidigare, borgerliga sevärdhetsinriktade resan.66 Chartertrafiken ökade
snabbt, och under  hade chartertrafiken dubbelt så många passagerare i
Skandinavien som SAS reguljära flygtrafik.67 Redan  hade charterflyget
omkring   passagerare, att jämföra med bussbolagens utlandsturer som
lockade cirka   passagerare. På sju år hade turistflyget vuxit  gånger och
turistresandet hade genomgått stora förändringar.68 Som det uttrycks i När var
hur : ”I första hand gäller det sällskapsresorna som efterhand ändrat karaktär,
och som numera är behagliga vilo- och ligga-stillresor till Medelhavets badorter,
i stället för som strax efter kriget då det var tröttsamma flyga-runt och flänga-
till-så-många-platser-som-möjligt-resor. Anledningen är främst charterflygets
expansion.”69

Perioden - var tillsammans med perioden - den mest
framträdande tillväxtperioden i Sveriges moderna ekonomiska historia.70 Bland
annat på grund av denna starka tillväxt, och den välfärdspolitik som fördes av
den socialdemokratiska regeringen, blev utlandsresandet tillgängligt för allt
större delar av befolkningen under -talet. Under decenniets sista år översteg
också antalet charterresor med flyg från Sverige en halv miljon, och  uppgav
för första gången över hälften av befolkningen att de under föregående år varit

64 Ibid., s. 3ff.
65 Om solandet och solresornas historiska bakgrund har jag skrivit i Klas Grinell, »Några linjer i solandets

idéhistoria«, Tvärsnitt: humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning, no. 2, 2001.
66 Sven Ström, »Aktuell översikt: Resebyråbranschen«, i När var hur: aktuell årsbok, Stockholm, Bokförlaget

DN, 1972. Även Andolf, Sverige och utlandet 1930-1975, s. 30f. och Kelmeling, Resominnen, s. 99ff.
67 Torbjörn Hansson, »Scanair 25 år«, i Flyg 87: flygets årsbok, red. Pej Kristoffersson, Djursholm,

Bevingade ord, 1987, s. 66.
68 Mats Fagerström, »Charterflyg«, i När var hur: aktuell årsbok, Stockholm, Bokförlaget DN, 1963. Se

även SOU 1966:25, s. 17ff.
69 När var hur: aktuell årsbok, Stockholm, Bokförlaget DN, 1964, s. 285. Det som i När var hur 1964 kallas
”tröttsamma flyga-runt och flänga-till-så-många-platser-som-möjligt-resor” kallas av  Sällskapsreseutredningen
två år senare mer uppskattande för ”kvalificerade sällskapsresor”. SOU 1966:25, s. 14.

70 Jörberg, Lennart, ”Svensk ekonomi under 100 år” i Svensk ekonomi, s. 25. 
71 Luftfartsverkets statistik, citerat i Thomas von Seth, Älskade charter: historien om dem som fick vanligt

folk att börja resa, Stockholm, Vagabond media, 2001, s. 67, och Michael Thålin, »Fritid och rekreation«, i
Välfärd i förändring, s. 318.





på någon form av semesterresa.71

Men fortfarande vid mitten av -talet kom de flesta sällskapsresenärerna
från tjänstemannasektorn. Kvinnorna utgjorde omkring  procent av resenär-
erna och stockholmarnas resebenägenhet var ungefär tre gånger så stor som övri-
ga svenskars. Det förefaller också ha varit en trogen skara som reste på sällskap-
sresor. Av de resenärer som sällskapsreseutredningen intervjuade  och 
hade nästan  procent tidigare erfarenheter av sällskapsresor.72

En mängd ytterligare steg i konsolideringen och professionaliseringen av
utlandsturistindustrin i Sverige togs under slutet av detta decennium; 
stiftades resegarantilagen (:) som skyddade resenären i det fall arrangören
gick i konkurs under perioden mellan köp och resa; samnordiska företag växte
fram; branschorganisationer – såväl nationella som internationella – bildades.
Varudeklarationsnämnden inledde sommaren  ett försök med varudeklara-
tionsnormer för sällskapsresor där man menade att resekatalogerna skulle
innehålla en saklig faktaredovisning innehållande allmänna uppgifter om
resmålet, om arrangören, om färdmedel, inkvartering och restid. Exakt vad som
ingick i resans pris skulle också specificeras. Värderande beskrivningar av typen
’en kort promenad till stranden’ fick inte förekomma, avståndet skulle istället
uttryckas i meter.73 Även om just denna VDN-norm inte kom att tillämpas i
någon större utsträckning ledde den fram till att det  skapade
Konsumentverket började utarbeta riktlinjer för marknadsföring av sällskapsresor,
vilka emellertid inte blev färdiga förrän .74 De högre krav på vederhäftighet
som ställdes på resebranschen var ingen avgränsad företeelse. Det allmänna kon-
sumentskyddet diskuterades allt livligare under -talets sista år, vilket ledde
fram till en rad åtgärder. Allmänna reklamationsnämnden (ARN) bildades 
och år 1970 tillkom lagen om otillbörlig marknadsföring, en lag som året efter
kompletterades med en lag om förbud mot oskäliga avtalsvillkor.75

Konkurrensen inom resebranschen hårdnade och det främsta konkurrensmedlet
var priset, marginalerna blev på så sätt mindre och större volymer krävdes för att
verksamheten skulle vara lönsam. Många mindre företag slogs ut i denna indus-
trialiseringsprocess och några få aktörer kom att totalt dominera marknaden
framöver. 76

Enligt etnologen Orvar Löfgren lär sig människor i allt högre grad att turista.
Att vara turist är att vara inbegripen i en läroprocess, där det gäller att kunna få
valuta för pengarna och kunna specificera sina krav.77 Detta är en process som
äger rum under -talet, men som på intet sätt når sitt slut där, läroprocessen

72 SOU 1966:25, s. 31f.
73 När var hur: aktuell årsbok, Stockholm, Bokförlaget DN, 1971, s. 403.
74 Ds H 1975:13: Sällskapsresebroschyrer, Konsumentverkets riktlinjer för sällskapsresebroschyrer,

Rapport/Konsumentverket, Stockholm, 1975, s. 4ff., samt NEK 1985:4, s. 44ff.
75 Ds H 1974:2: Reklamationer mot resor, Rapport/Konsumentverket, Stockholm, 1974 och NEK 1985:4, s. 39f.
76 Seth, Älskade charter, s. 17, s. 37 och s. 66ff.
77 Löfgren, On holiday, s. 204ff.





går ständigt vidare mot nya mål. Det är fortfarande oftast så att äventyrligheten
är tämligen begränsad hos de flesta. För de resenärer som bodde på Fritidsresors
fritidsvåningar – de första lägenhetshotellen där man fick sköta sin egen mathåll-
ning – ingick det  en burk Luxuskaffe och en förpackning Melittafilter.78 Att
sällskapsresorna inte framstår som speciellt äventyrliga har också institutionella
orsaker. Charterresorna begränsades betydligt av Luftfartstyrelsens bestämmelser
angående tillstånd för sällskapsreseflygningar. I  års bestämmelser stipulerades
bland annat att

. Planets utrymme skall vara förhyrt av sällskapsresearrangör för befordran
uteslutande av deltagare i på förhand fastställda program för sällskapsresor. För
att en resa skall vara att betrakta som en sällskapsresa måste följande villkor vara
uppfyllda:
Resan skall ha en varaktighet av minst en vecka;
Researrangemanget skall innefatta transport, inkvartering och måltider (minst
halvpension dvs frukost och ett huvudmål) samt eventuella utflykter;
Befordrad grupp skall vid avresan från Skandinavien bestå av minst 15 sällskaps-
resedeltagare med samma researrangemang. I samma plan må medtagas flera
sådana grupper; Gruppen skall på bestämmelseorten ha en reseledare, samt
Utresa och återresa skall vara gemensam för samtliga deltagare i respektive säll-
skapsresegrupper.79

Trots dessa bestämmelser talades det ofta i massmedia om ”skandalresor”. Povel
Ramels ”Liten turistflamenco” från  är en livlig skildring av en sådan skandal-
resa där en stackars turist efter en vistelse i ett garderobslikt hotellrum blir kvar-
lämnad i Barcelona över vintern.80 Enligt Sällskapsreseutredningen kunde bara
cirka en procent av alla sällskapsresor klassas som skandalresor. Problemet ansågs
således allvarligt, men relativt litet vad beträffade antal drabbade konsumenter.
Ändå framhöll man uppmärksamheten kring dessa skandalresor som en av de
främsta orsakerna till att utredningen tillsattes . Det spanska flygbolaget
Tassa figurerade i åtta av de  av pressen uppmärksammade skandalresorna
under perioden januari  till april . Oftast handlade det om resenärer
som blivit kvar på någon flygplats.81

-talet betraktas ju också som det årtionde då ungdomskulturen fick sitt
stora genombrott i Sverige, vilket bland annat innebar att kommersialismens
betydelse för ungdomars identitetsskapande ökade.82 På turistmarknaden började
det lanseras produkter som mer uteslutande vände sig till ungdomar och som på

78 Seth, Älskade charter, s. 23.
79 SOU 1966:25, bilaga 8: ”Chaterflygbestämmelser”, s. 228.
80 Povel Ramel, »Liten turistflamenco«, på CD:n Ramels Klassiker vol 3 - 1962-1971, Knäppupp, 1992.
81 SOU 1966:25, s. 51ff. Enligt SAOB förekommer ordet skandalresa i samband med sällskapsresa första

gången i Svenska Dagbladet 1963. ordet etableras alltså samtidigt som ’charterresa’ SAOB .
82 Antony Lindgren, Arbete, skola och familj i Sverige på 1900-talet, Luleå, Tekniska högskolan, 1994, s. 389ff.





ett annat sätt än tidigare anspelade på identitetsskapande. Det tydligaste exemp-
let är Club , som Nyman&Schultz startade  och som i sin marknadsföring
anspelade på lockande umgänge med det motsatta könet i miljöer bortom hemmets
sociala kontroll, där solen och spriten flödade. Men Club  var faktiskt ett
undantag. Det verkar som om charterbolagens strävan efter stora volymer i
allmänhet förhindrade specialisering på en särskild kundgrupp.83

Vad är nytt i 1960-talets utlandsturism?

För att tala om vad som är nytt, måste det först rekapituleras vad det gamla
bestod av. Efter första världskriget fanns för första gången något som omtalas
som turism i Sverige. Men tyngdpunkten för denna verksamhet var inhemskt
resande. Fortfarande under -talet reste bara någon enda procent av Sveriges
befolkning utomlands. Den svenska utlandsturismens egentliga startår kan sättas
till , då resandet kom igång på allvar i ett Europa som något återhämtat sig
från kriget.84 Resorna skedde per buss och hade fasta program för varje dag, där
tyngdpunkten låg på klassiska sevärdheter i Europas stora städer och folklore på
landsbygden. De viktigaste alternativen var tulpanresor till Holland och resor till
Tyrolen, där naturen spelade en viktig roll. Det väsentliga i dessa resor var att
känna och lära sig om landets kultur, enligt en traditionellt nationalistisk förståelse
av kulturbegreppet. Upplevelsen av denna resa definierades av reseföretagen,
som bestämde vad som var värt att se och göra. Den njutning som kan skönjas
relaterade till god mat och i vissa fall intag av alkoholhaltiga drycker, främst i
Rüdesheim och Wien. 

Så steg då sol- och badresan fram som det mest attraktiva sättet att tillbringa
sin utlandssemester. Här var aktiviteten ringa. Eftersom fokus i charterresan låg
på sol och bad lades mindre vikt vid vart man faktiskt kom. För solresenärerna
var turismblicken inte lika central – många blundar när de solar. En strand är en
strand oavsett om den ligger i Italien, Israel eller Indonesien. Den specifika platsen
är här främst en bärare av universella symboler som sol, palmer och finkorniga
sandstränder, något man kan se i reseföretagens vana att använda bra strand-
bilder även för att marknadsföra andra orter och länder än dem där den
fotograferade stranden står att finna.85 Det är viktigt för den multinationella

83 Om Club 33:s affärsidé, Jan Isberg, »Dynamisk utveckling i sällskapsresebranschen«, Den svenska mark-
naden 23, no. 11, 1967. Ett liknande, men försiktigare, försök var Scandinavian Touring U25: resor för ung-
dom, som lanserades 1965 med orden: ”vi kan erbjuda Er att få uppleva solen och baden tillsammans med jäm-
nåriga kamrater. Dessutom kan vi erbjuda Er massor av festliga kvällar, spännande utflykter, bra hotell i ung
smak med unga gäster och unga entusiastiska reseledare.” s. 4. U25:s hedonism är i övrigt ganska beskedlig. 

84 Andolf, Sverige och utlandet 1930-1975, s. 26ff.
85 Den turistiska strandens historia är spännande. 1898 hade USA annekterat Hawaii som redan året efter

i amerikansk media framställdes som ”the Paradise of the Pacific”. Föreställningen om stranden som paradis
spreds globalt med kulten av Hawaii. Öarna framställdes som ett under av överväldigande grönska, behaglig 





turistindustrin att ha en sådan lös koppling till den specifika platsen för att vara
flexibel för svängningar i efterfrågan och för att kunna utnyttja den globala
variationen i klimat.86

Broschyrerna kom under -talet att handla allt mer om att beskriva de
hotell där turisterna skulle inrätta sig under hela semestern. Avbrott förväntades
fortfarande göras för någon utflykt till en kulturell sevärdhet, och för byfesten
som fanns på alla platser. Men alla turistorter hade inte någon egentlig högklassig
sevärdhet. Då fick man göra så mycket som möjligt av det som fanns. På
Mallorca skapades kring de magra spåren efter Frederic Chopins och George
Sands tre månader långa vistelse i Valdemosa en av öns huvudattraktioner, och
ett besök i byn har blivit ett måste för alla öns dagsturer.87 Denna typ av utfärd,
som i Grekland ofta går till några antika lämningar, kan ses som en kvarleva av
det borgerliga sevärdhetsresandet.

Byfesten däremot, är en karnevalisk tillställning där turisterna utanför
hemmiljöns kontroll kan leva ut, dricka billigt vin och vara med i de lokala
folkdanserna, som kanske inte alltid hade så lång tradition. På grekiska aftnar
dansas från och med  zorba. Dansen var specialkomponerad för Anthony
Quinn i filmen med samma namn, för att bättre än de kretensiska folkdanserna
gestalta Zorbas dionysiska karaktär. 

När utlandsresandet på -talet blev en mer allmänt spridd syssla växte
också föreställningen om behovet av att ’komma ifrån’ fram. John Urry menar
att tanken om att ’jag måste ha semester, jag måste komma ifrån’, är ett av de
tydligaste tecknen på en modern idé om att vår mentala hälsa beror av att vi med
jämna mellanrum undslipper det modernas tryck.88 Förenta nationerna speglade
tidens stämningar och utsåg  till internationellt turistår och kallade turismen
för en grundläggande och god mänsklig aktivitet värd allas stöd.89

värme, exotiska frukter, storslagen vulkanisk natur samt sjungande och dansande infödingar som surfade och
njöt det fria livet på stranden. Jean-Didier Urbain talar om polynesifieringen av europeiska stränder som ett
resultat av denna globala myt om söderhavsparadiset. Jean-Didier Urbain, Sur la plage: moeurs et coutumes
balnéaires (XIXe-XXe siècles), Paris, Payot, 1996, s. 151. Till söderhavsromantiken hör även föreställningar med
äldre ursprung. Ända sedan Columbus dagböcker började spridas i Europa har skildringar av Söderhavet
innehållit beskrivningar av den fria sexualmoral som erövrarna där mötte. Drömmen om en gyllene tidsålder
förverkligas på denna ö. Kanske framförallt invånarna på Tahiti har kommit att symbolisera de sexuellt fria och
lyckligt nakna söderhavsmänniskorna genom beskrivningar av bland andra Columbus, James Cook, Denis
Diderot, Pierre Loti och Paul Gaugain. Winfried Volk, Die Entdeckung Tahitis und das Wunschbild der seligen
Insel in der deutschen Literatur, Heidelberg, Kranz und Heinrichmöller, 1934, passim och Yrjö Hirn, Ön i
världshavet, Helsingfors, Schildt, 1928, s. 397ff.

86 Lotta Frändberg, Distance matters: an inquiry into the relation between transport and environmental sus-
tainability in tourism, Humanekologiska skrifter, 15, Göteborg, 1998, s. 16.

87 Löfgren, On holiday, s. 173. 
88 Urry, The tourist gaze, s. 5ff. Detta betonas också starkt i Krippendorf, The holiday makers, s. 15ff.
89 Turismen kallades ”a basic and most desirable human activity, deserving the praise and encourage-

ment of all peoples and governments.” citerat i Dea Birkett, »Re-branding the tourist«, i Ethical tourism, s. 2.





På -talet är det däremot svårt att se utlandsresandet som en viktig del i iden-
titetsskapandet, vilket det däremot blev med ungdomens tågluffande på -talet.
Då framstår resan som en viktig del i en ungdomskultur, vilket den inte var
under det tidigare årtiondet. Resan kan således tolkas som det moderna samhäl-
lets karneval, ett tillfälle då vardagens normer kan överskridas.90 Allra tydligast
fyller charterresans ’byfest’ denna funktion, en tillställning som genom hela
chartervärlden byggdes efter den mall som etablerats vid grisfesterna på Casa
Antonio på Gran Canaria.91

Turism och fritid

Jag menar att -talets charterresa tydliggör att olika former av fritids-
aktiviteter inte enkelt kan analyseras efter samma schema. Enligt Turist- och
rekreationspolitiska utredningens betänkande  kan fritiden ”delas in i
vardagsfritid, helg/veckofritid och semester/årsfritid.”92 Jag menar utifrån det
ovan sagda att det är viktigt att skilja mellan den vardagliga fritiden och semester-
resan. Charterresan är en fritidsform som har mycket mer med karnevaliskt
avbrott från moderniteten att göra, än med den protestantiska arbetsetik som
Lena Eskilsson och andra mer vardags- och friluftsinriktade fritidsforskare betonat
i Horkheimer och Adornos anda.93

Rörelse utanför den vardagliga världen är det lättaste sättet att på ett legitimt
sätt bryta med det vardagliga rutinlivet och ger utrymme för gränsöverskridande
aktiviteter av vad slag den enskilde turisten nu månde söka. I linje med
humanekologen Lotta Frändberg vill jag därför föreslå att vi bör se utlandsturismen
som en egen fritidsform.94 Denna form institutionaliserades under -talet
och visar också intressanta aspekter av den vardagliga värld som den erbjuder
avbrott ifrån, men på ett annat sätt än den vardagliga, lokala fritiden. 

90 Zygmunt Bauman, Skärvor och fragment: essäer i postmodern moral, Göteborg, Daidalos, 1997, s.
123ff. 

91 Om grisfesterna på Casa Antonio (skildrade med viss avsmak), se Juan (Olle) Radamez Jacobsson,
Min scen: på teatrar, arenor och bussar, Stockholm, Hägglund, 1995, s. 17f.

92 SOU 1983:45: Turism och friluftsliv: betänkande från Turist- och rekreationspolitiska utredningen,
Stockholm, LiberFörlag/Allmänna förlaget, 1983, s. 29.

93 Eskilsson, »Fritid som idé, struktur och praktik«, s. 50. Se även bidragen i Sverker Sörlin och Klas
Sandell, Friluftshistoria: från ”härdande friluftslif ” till ekoturism och miljöpedagogik: teman i det svenska friluft-
slivets historia, Stockholm, Carlsson, 2000 och Peder Aléx och Jonny Hjelm, Efter arbetet: studier av svensk
fritid, Lund, Studentlitteratur, 2001.

94 Frändberg, Distance matters, s. 10-37. 





Resor till politiskt förtryck: exemplet
Spanien 1966-1981 

Kundens reaktion måste alltid vara fördelaktig. [---] Därför blir annonsernas
värld så underlig. Medan människor svälter några timmar ifrån oss skall vi tru-
gas ännu djupare in i överflödet. Mitt i krig och efterkrig, bland olyckor och
faror, i en värld som skriker, blommar denna behagliga reklamtillvaro där allting
som erbjuds är oöverträffat. Vi leds in i ett rike där allting lockar och tillfred-
ställer. Vi vaggas allt djupare in i drömmen om de njutningsrika varorna. Det är
kommersialismens förljugna världsbild.95

Det blev under åren kring decennieskiftet  tydligt att det som Eric Hobsbawm
i sin breda berättelse om det korta -talet kallar ”guldåldern” inte var en tid
av massivt guld.96 Snarare var det en tunn plätering av de globala förhållandena
som kom den att i väst framstå som en tid då den eviga tillväxten hade anlänt
och parkerat i historien. Men under ytan dolde sig andra, inte fullt så ädla metaller.
Under -talet utsattes det moderna projektet för allt starkare kritik från
allt fler håll.

Charterns framväxt under -talet har tecknats i förra kapitlet. Denna
utveckling fortsatte under - och -talen i en ganska jämn takt, med viss
nedgång på grund av det som i väst kallas oljekrisen . Andelen av befolkningen
som under året varit på semesterresa ökade från  års  procent, till att 
vara  procent.97

Som alltid försöker resebolagen så långt det bara är möjligt att hålla de politiska
händelserna utanför sin värld. Endast i något enstaka fall syns spår av det ökade
engagemanget för världspolitiska händelser under - och -talen i presenta-
tionen av destinationerna i broschyrerna. Men det fick ändå vissa effekter även
inom chartersfären.

Oundvikliga konflikter

Det förekom tillfällen då de politiska förhållandena i världen inte kunde gås
förbi. Det tydligaste exemplet gäller resor till Israel. De gånger det förekom mer
politiska ställningstaganden hade man en positiv inställning till Israel, något vi
kan se till exempel i Resos broschyr från .

95 Sven Lindqvist, Reklamen är livsfarlig: en stridsskrift, Skarpnäck, Pocky/Tranan, 2001, s. 53 [---] 54.
96 Eric J. Hobsbawm, Ytterligheternas tidsålder: det korta 1900-talet: 1914-1991, Stockholm, Prisma,

1999, del II.
97 Thålin, »Fritid och rekreation«, s. 318.





Att möta Israel är en chans varje svensk allvarligt borde överväga. Ty det bety-
der en resa till ett land som skriver världshistoria just nu och som dessutom
behöver all kontakt med yttervärlden. Därför är till och med ett turistbesök ett
stöd för landet Utopia, som blev verklighet snabbare än de flesta vågat hoppas
och tro. Landet har nu ca  miljoner invandrade från hela världen.98

Här säger man öppet att ett turistbesök i ett land är ett stöd för landet. Något
som i andra sammanhang snarast förträngs. Att just Reso betonar den politiska
dimensionen i turistresan kan naturligtvis ha att göra med deras koppling till
arbetarrörelsen. Även om det är ett affärsdrivande företag bland andra har Reso
en något annan framtoning än de rent kommersiella företagen. Krigen kring
Israel förbigås i övrigt med nästan fullständig tystnad. Efter det stora kriget 
förekommer en del anspelningar på att Israel behövde stöd, men också rent praktiska
konsekvenser lyftes fram. Som hos Lingmerths bussresor :

Sex-dagarskriget i början av juni  har gjort att vi nu har alla de bibliska och
heliga platserna väster om floden Jordan inom israeliskt område. Vi behöver
ingen visering och reser fritt inom hela detta område.99

I andra fall förekom en påverkan på charterturismen som inte syns i deras eget
material. Radikaliseringen av det svenska samhället ledde bland annat till
fördömanden av de fascistiska regimer som under -talet styrde i bland annat
Portugal, Spanien och Grekland. Det förekom från och med decenniets andra
hälft kritik av den turism som gick till dessa länder. Många vänsterradikala talade
för bojkotter, och under -talet fick detta genomslag framförallt för greklands-
turismen. Svenska Greklandkommittén ledde kampen för bojkott av den
grekiska juntan, bland annat i sin tidning Grekland Bulletin där man visade att
det grekiska turistmottagandet  minskade med en femtedel mot en beräknad
ökning med  procent. Den svenska turismen till Grekland minskade enligt
Luftfartverkets statistik än mer, i september  reste   svenskar till Grekland,
för samma period  var siffran  , och för  bara . Men som sagt,
turistbranschen själv kommenterade inte detta i sitt eget offentliga material.

Spanien har sedan mitten av -talet varit det allra största charterresmålet.
 – då charterflyget upplevde en ökning med  procent och det totala
antalet passagerare var   – reste drygt dubbelt så många charterresenärer
till Spanien som till det näst största destinationslandet Italien, vilket i sin tur
mottog drygt dubbelt så många svenska charterresenärer som den tredje största
destinationen Grekland.101 Italien mottog under hela perioden  till 

98 Solsemester: Reso höst-vinter-vår 1963-64, s. 15.
99 Till Bibelns länder 1969: Lingmerths resetjänst, 1968, s. 3.
100 Grekland Bulletin och Luftfartsverkets statistik citerade ur Göran Holmberg, Bättre semester: tips och
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varje år omkring   svenska charterresenärer.  utgjorde de cirka  procent
av den totala volymen,  bara åtta procent. Under samma period ökade
Spanien sin marknadsandel från  till  procent.102

Som nämnts upplevde chartern till Grekland en dramatisk tillbakagång i och
med militärjuntans övertagande av makten. Från  till  minskade antalet
svenska greklandsresenärer från   till   personer.103 Den grekiska turismen
påverkades alltså väldigt djupt av politiska händelser i landet. I vilken mån det
minskade svenska resandet berodde på Greklandskommitténs arbete för bojkott
av juntan, eller på allmän oro över säkerheten i landet kan diskuteras. Mycket
tyder nog på att den allmänna oron var en mycket viktigare faktor.104 Men även
om bojkottsträvandena inte var speciellt lyckosamma kan de ha haft en betydelse
för branschen och dess presentation av sina resmål.

Spanien

Under hela efterkrigstiden var Spanien en fascistisk diktatur under Francisco
Franco. Detta uppmärksammas bara en enda gång i mitt material, nämligen av
Ungdomens resor . Deras broschyr innehåller ett ”Litet lexikon” om varje
land som består av en sida där bland annat landets historia, statsskick, språk och
mat presenteras i korta drag. Om Spanien står: 

Statsskick: [---] Francos parti, falangistpartiet, håller med polisens hjälp all makt
i sina händer och utnyttjar den till att förhindra demokratiska framsteg.105

Det är som sagt den enda gången som den politiska situationen i Spanien berörs.
Annars domineras broschyrerna av allmänomdömen som: ”Den andaluciska
charmen möter oss överallt, inte minst i de äktspanska bodegorna där gladlynta
fiskare gärna stämmer upp en flamenco.” Eller Vingresor från samma år, .

101 Luftfartsverket: Årsbok 1966, Stockholm, Luftfartsverket, 1966, s. 54, och Luftfartsverket: Årsbok 1968,
Stockholm, Luftfartsverket, 1968, s. 18.

102 Luftfartsverket: Årsbok 1965, s. 58f, och Luftfartsverket: Årsbok 1974, Stockholm, Luftfartsverket,
1974, s. 30.

103 Luftfartsverket: Årsbok 1966, Stockholm, Luftfartsverket, 1966, s. 54, och Luftfartsverket: Årsbok 1968,
Stockholm, Luftfartsverket, 1968, s. 18.

104 Jag bygger detta antagande på att det är svårt att finna spår av någon större offentlig debatt i frågan.
105 Ungdomens resor: Lyckad semester 1964…, s. 35.
106 Lycklig resa… vi reser med Svensk Turistbyrå sommaren 1964, s. 37.





Det finns inga ’fientliga infödingar’ i Spanien. Överallt möts man av spontan
hjärtlighet och hjälpsamhet och man kan lugnt en morgon ta en skranglig buss,
fylld av arbetare, bönder och zigenare, och fara på måfå vartsomhelst. Bara
några mil från kustens mondäna badorter finns det underbara vita byar som
orörda av turism lever på nästan samma sätt som de gjorde under medeltiden.107

Eller Fritidsresor .

Solens och färgernas Spanien, det annorlunda landet. Flamenco och tjurfäktning.
Bad och solbränna, siesta, rött vin och sydländska nätter. Men, det annorlunda
Spanien: här är ni inte bara i Europa! Många har varit här före er, här har judisk
visdom blandats med zigenarmusik, de gamla romarnas kultur med arabisk
byggnadskonst. Här möter ni Europa, Afrika och Asien sammansmälta till en
helhet. Och ett folk som håller detta arv vid liv.108

Men kritiken på hemmaplan mot Francos regim fanns närvarande från de svenska
Spanienfrivilliga. Med -talets ökande radikalism fick Spanienfrågan ny
aktualitet. Det finns till exempel en scen i Vilgot Sjömans film Jag är nyfiken –
gul, inspelad , där Lena Nyman möter hemkommande charterresenärer från
Spanien med förebråelser och frågor om hur de kunnat åka till ett fascistland.
Resenärerna undviker helst att tala om Franco. Som en kvinna säger: ”Man åker
ju dit för att bada och vila, då ska man väl inte blanda in politik, heller.”109

Redan  publicerades emellertid journalisten Sven O. Anderssons
reportage Spanien väntar som enligt baksidestexten är ett nyttigt komplement
till turisthandböckerna. Andersson väver samman den klassiska reseskildringens
lyriskt estetiserande stil med det politiska reportaget för att visa den verklighet
under ytan som turisterna inte ser på sina resor.

Det är en resa i dagens Spanien. En skön försommardag i Albacete. Solen har
ännu inte hunnit torka upp sanden efter gårdagens regn, och den runda arenan
ligger öde. Ute i tjurgården knirkar åsnekärran som kör undan fjolårets spillning,
vaktmästarens hustru señora Lunes har hängt tvätt i åskådaruppgångarna, och i
sjukstugan håller ett par män på att damma av det enkla operationsbordet
under en naken glödlampa. De förbereder den första corridan, den som om en
vecka skall inleda en ny tjurfäktningssäsong i Albacete. Plaza de Toros badar
i sol och diktaturen släpper inte greppet om Spanien. Vinstockarna på fälten
kring staden står i späd grönska och skräcken härskar efter mer än tjugo år
oinskränkt i byarna.110

107 Vingresor: Spanien sommaren 1964.
108 Fritidsresor/ICAkurirens resor våren-sommaren-hösten 1967, s. 31.
109 Vilgot Sjöman, regi, Jag är nyfiken – gul, 1967.
110 Sven O. Andersson, Spanien väntar: ett reportage, Stockholm, Rabén & Sjögren, 1963, s. 7.





Andersson vill ge en bild som ska komplettera turistbilden, och säger därför inte
mycket om själva turismen. Däremot visar hans reportage att det är möjligt att
tolka saker man möter under en spansk resa på olika sätt.

Naturligtvis är det också en turistattraktion, och det har för oss som kommer
utifrån ett stänk av exotism. Men när ungdomar och äldre om söndagarna samlas
utanför katedralen i Barcelona för att dansa sardanas är det inte bara ett uttryck
för livsglädje och danslystnad, det är också en politisk demonstration. [---]
Primo de Rivera förbjöd en gång sardanas att spelas och dansas i Katalonien,
och Franco har gjort det efter honom. Nu är det åter tillåtet, men fortfarande
rymmer den en katalansk protest mot Franco.111

Man kan ställa Anderssons representation av dans och tjurfäktning mot
Europaresors från .

SPANIEN – den pyrenéiska halvön med sitt aldrig sinande överflöd av SOL
och ÄKTA LIVSGLÄDJE, fjärran från materialistiska aspekter, landet som i sig
själv är ett enda färgsprakande fyrverkeri av sköna senoritor, eldiga danser till
kastanjetternas eggande ackompanjemang, oförvägna toreadorers gigantiska kamp
med bestarna å arenan och den lättrörda publikens ovationer eller missnöje.112

Två böcker som på olika sätt ville sätta fokus på situationen i Spanien utkom
. Det var dels chefen för arbetarrörelsens arkiv Åke Wedins samling av
Kalla fakta om Spanien som i en återhållen redovisande form argumenterar för
att de presenterade problemen beror på att Spanien är ett odemokratiskt
samhälle, dels journalisten Göran Skytte som är öppen och hård i sin kritik av
”yanki-frankoisterna” och som summerar sin bok med en revolutionär appell.113

Skytte behandlar överhuvudtaget inte turismen, utan är mer intresserad av
industrin som ekonomisk bas. Wedin däremot lyfter fram turismen som en av
de viktigaste ekonomiska räddningsplankorna efter att regimen  öppnat
ekonomin och sjösatt en stor stabiliseringsplan. Wedin visar att turismen inte
bara stimulerats av tillgång till sol, bad och värme, regimen arbetade aktivt för
att öka turismen genom bland annat priskontroll på hotellrum. Från  till
 ökade antalet turister i Spanien från drygt en miljon till över sex miljoner
per år. Ytterligare tio år senare mottog Spanien närmare  miljoner turister.114

Wedin pekar på turismens betydelse för Spaniens bytesbalans, men redovisar

111 Andersson, Spanien väntar, s. 117. Miguel Primo de Rivera var spansk regeringschef 1925-30.
112 Europabuss: Jubileumsresor 1966, s. 36.
113 Åke Wedin, Kalla fakta om Spanien: en koncis och modern faktasammanställning om Francos Spanien

1939-69, Stockholm, Prisma, 1969, s. 96f. och Göran Skytte, Om Franco-Spanien, Boc-serien, Staffanstorp,
Cavefors, 1969.

114 Wedin, Kalla fakta om Spanien, s. 44ff. och Stanley G. Payne, The Franco regime, 1936-1975,
Madison, University of Wisconsin Press, 1987, s. 474.





inte några av turismen beroende problem. Varken hos Skytte eller hos Wedin
förekommer alltså några direkta uppmaningar till läsaren om att avhålla sig från
att resa som turist till Spanien. En mer samlad opinion för en bojkott tycks ha
kommit till stånd först i september .115

Samma år gavs Amnesty International-medlemmen Bo Lindbloms rapporter
om förtryck och motstånd i Spanien ut. Han inleder sin bok med att hävda att
Spanien är ett av våra mest okända grannländer, trots att så många har besökt
det. Men besöken går bara till några få högexploaterade turistorter och de flesta
kan inte tala med någon, på grund av bristande språkkunskaper och på grund av
”den försiktiga misstänksamhet som  års diktatur har lärt varenda spanjor.”116

Men även om Lindblom är kritisk mot turisternas sätt att besöka landet och
menar att turismen exploaterar sig själv till döds, och dessutom visar vilken stor
ekonomisk betydelse turismen har för Spanien, talar han aldrig om bojkott.
Däremot kritiserar han svenska medier och verkar mena att om rapporteringen
om övergreppen i Spanien varit bättre hade nog de spanska turisthotellen stått
tomma. Han menar också att spaniensvenskarna, som har mer permanent boende
i landet, är skattesmitare som gillar lag och ordning och skräms av socialism.117

Turismkritik och dess eventuella påverkan

Den revolutionära, antifascistiska och patriotiska fronten (FRAP) i Spanien
som proklamerades  menade att turismen var den kvantitativt viktigaste
hörnpelaren i det frankistiska Spaniens ekonomi. De drev från sitt instiftande
kampanjer mot turismen.118 Enligt España Antifascista betalade svenskarna
1975 cirka 600 miljoner kronor för resor till Spanien, och spenderade nästan
lika mycket på plats i landet.119 I en presentationsskrift publicerad av Svenska
antifascistiska Spanienkommittén skriver FRAP:

Vad innebär turismen för turisterna? Ett ytligt intryck av Spanien, inga som
helst möjligheter till verklig kontakt med folket samt en smula standardiserad
sol. Den bild som en turist får av Spanien har inget att göra med verkligheten.
Det är en officiell bild som tjänar diktaturen under vilken vårt folk förtrycks.120

115 Det tidigaste exemplet på en diskussion om möjligheten att påverka Spanien genom en turistbojkott
jag funnit är Bernt Rosengren, ”Ska vi bojkotta Spanien men inte Sovjet eller Grekland”, Arbetaren:
Syndikalistisk veckotidning, 1963.

116 Bo Lindblom, Spanien, rapporter om förtryck och motstånd, Stockholm, Författarförlaget, 1975, s. 5.
117 Ibid., s. 214ff.
118 Vad är FRAP?: dokumentära artiklar om FRAP:s program, uppbygget av fronten, FRAP-dokument,  2,

Göteborg, Svenska antifascistiska Spanienkommittén, 1975, s. 33f.
119 Spanienfront, vol. 1, Stockholm, Solidaritetskommittén España antifascista (UPA), 1975.
120 Vad är FRAP?, s. 33.





På våren  drev Svenska antifascistiska Spanienkommittén frågan om en turist-
bojkott mot regimen. Men de var ännu ganska ensamma.121 Francoregimens
avrättning av fem politiska fångar – två basker och tre FRAP-medlemmar – den
 september  ledde däremot till stora demonstrationer över hela Europa där
krav restes på motåtgärder. Hundratusentals människor tågade enligt de svenska
tidningarna i protest på Västeuropas gator, närmare   människor samlades
i demonstrationer utanför den spanska ambassaden i Stockholm och tusentals
människor möttes på Götaplatsen i Göteborg. Statsminister Olof Palme
fördömde avrättningarna och kallade i ett berömt tal vid den pågående
socialdemokratiska kongressen den frankistiska regimen för ”dessa satans mördare”
och en ”varböld”. Även partiledarna Thorbjörn Fälldin (c), Gunnar Helén (fp)
och Gösta Bohman (m) uttalade redan dagen efter avrättningarna sina fördöman-
den. Sveriges ambassadör Knut Bernström kallades hem för att avlägga rapport
och flera andra europeiska länder kallade också hem sina diplomater.
Socialdemokratiska partiet startade en insamling till stöd för Spaniens folk i
kampen för demokrati och frihet och uppmanade tillsammans med LO sina
medlemmar att inte resa till Spanien.122

Resebyråerna mottog inte någon större mängd avbokningar, men beslutade
ändå att erbjuda gratis av- eller ombokning av Spanienresor och att även styra
om en del av sin kapacitet mot andra ”solvarma” resmål. Däremot rekom-
menderade Researrangörerna i Skandinavien (RiS) inte någon bojkott och flera
branschföreträdare hänvisade till att man anpassade sig efter marknaden och
ordnade resor dit folk ville åka. Om ingen längre skulle vilja åka till Spanien
skulle de inte heller sälja resor dit, men initiativet måste konsumenterna stå
för.123 En liten resebyrå i Stockholm satte upp en handskriven skylt i sitt fönster
med texten ”Spain Tours är ett helsvenskt företag. Vi tar avstånd från politik i
andra länder.”124

Göteborgs-Posten tog på ledarplats ställning för en turistbojkott av
Spanien.125 Reso tog initiativet till en internationell researrangörsbojkott av
Spanien, något som inte vann gehör hos kollegorna. Av Resos bojkottsinitiativ
blev intet. Enligt Sture Kelmeling – en av åldermännen inom Reso – var kon-
flikten kring Spanienresorna istället en påskyndande faktor i överlåtelsen av Reso
från fackföreningsrörelsen till KF. Fackföreningsrepresentanterna i Resos styrelse
ville följa hela den europeiska arbetarrörelsens uppmaning till bojkott, men direk-
tionen i företaget menade att Reso inte hade råd att avstå från den spanska

121 Bertil Kilner, ”Turistbojkott mot Spanien hjälp åt antifascisterna?”, Göteborgs-Posten, 6/5, 1975.
122 Göteborgs-Posten, 28/9, 1975, Svenska Dagbladet, 28/9, 1975 och Dagens Nyheter, 28/9, 1975. Jan
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marknaden och fortsatte därför mot styrelsens vilja att sälja resor till Spanien och
orsakade enligt Kelmeling den slutgiltiga brytningen mellan Reso och fack-
föreningsrörelsen.126 LO genomförde senare under hösten en affischkampanj
med budskapet ”Res inte till Spanien”. I vänsterradikala tidskrifter som
Spanienfront, Spanien-information, Sydeuropa-information, Portugal Spanien
Information, Spaniensolidaritet och Euskadibulletinen – som alla kom ut främst
under åren  till  – propagerades för bojkott.127

Det var denna breda uppslutning för en turistbojkott som svar på avrätt-
ningarna i september, inte minst från arbetarrörelsen, som gjorde att denna fick
ett bredare genomslag. Från  till  minskade faktiskt den svenska charter-
trafiken till Spanien med  procent,  var besökssiffrorna tillbaks på i stort
sett samma nivåer som . De förklaringar till nedgången som kan ges är dels
bojkottskampanjen, dels de ekonomiska effekterna av det som i Väst kallades
oljekrisen. Det skedde en tillbakagång för hela charterbranschen , men
denna motsvarades i stort sett helt av det minskade passagerarantalet till
Spanien, och prishöjningar och bränsletillägg som svar på oljekrisen kom redan
. Bojkotten måste därför betraktas som betydelsefull och ganska
framgångsrik ur svenskt perspektiv.128 Däremot var det endast i Sverige som det
blev någon märkbar bojkott och den spanske juristen och oppositionspolitikern
Raul Morodo menade att den svenska turistbojkotten inte hade någon större
effekt, den riskerade till och med att stärka den extrema högern hävdade han i
en intervju i Expressen våren .129

Maith Håkansson hade en annan ingång till sin kritik av turismen till
Spanien i boken Svarta tupp, röda tupp som utkom . Hon beskriver och kri-
tiserar hur den spanska turismen ligger i utländska händer. Stora delar av turis-
tområdena ägs av utlänningar, man har ingen kontroll på in- och utförsel av val-
uta. Bara hälften av alla hotell är i spansk ägo och  tjänade de utländska rese-
byråerna 2,8 miljarder dollar på Spanienturism utan att behöva betala någon
skatt i landet. Trots att priserna på resorna på två år ökat med  procent har de
lokala servicearbetarna inte fått någon ökad inkomst. Överexploateringen av
Mallorca och Ibiza försaltar grundvattnet och hotar att döda Medelhavet.130 Men
vid sidan av dessa ekonomiska och ekologiska argument för Håkansson också
fram en mer kulturkritisk analys av turismen och beskriver hur fiskebyar som
Marbella har blivit till tivolin där lokalbefolkningen tvingas passa upp i-landsarbetare

126 Kelmeling, Resominnen, s. 196ff.
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som leker rika. Dessutom pressar turisternas närvaro upp priserna för de lågavlönade
spanjorerna.131

I andra publikationer framfördes vid denna tid kritiska skildringar av turismen
i allmänhet.132 Redan  frågade sig Magnus Robach i Kommunalarbetaren
vem som tjänar på turismen. Han visade siffror som tyder på att avkastningen
från turismen endera försvinner ur landet eller hamnar i fickorna på redan kapital-
starka grupper och sammanfattade: ”Känslan av att det är en sorts nykolonialism
som breder ut sig går inte omedelbart att avfärda.”133

I ABF:s tidskrift Fönstret fördes under hösten  en debatt om turismens
förslöande och fördummande sidor som ett resultat av Gunder Anderssons
mycket kritiska artikel ”Kulturer blir varor för otrygga svenskar i stora vida
världen”. Där ondgör han sig över att okunniga turister bara söker rekreation
utan att vilja veta något om verkligheten i värdländerna.134

Hur bemötte då turistindustrin denna kritik och tillbakagång? I broschyr-
materialet är det i stort sett omöjligt att finna någon respons alls. Detta kan
sannolikt till stor del förklaras av att den akuta nedgången i samband med
debatten om turismen till Spanien var så kort och att Fransisco Franco dog i
slutet av november . Det problemet upplöstes så att säga av sig självt. 

Det allmänt radikaliserade samhällsklimatet och den turismkritik som fanns
där kan däremot ha påverkat charterbranschen något i att vilja vara mer
samhällsmedveten. En företeelse som kan tolkas i den riktningen är en litteratur-
förteckning som Bokbranschens marknadsinstitut sammanställt för att göra det
möjligt för resenärerna att sätta sig in i den historiska och sociala situationen på
resmålet. Denna lista hade dock ett kortvarigt och tämligen undanskymt liv i
charterkatalogerna, men Vingresor hänvisade till den i sin katalog  och så
gjorde även Atlasresor i vinterkatalogen för säsongen /.135 Vingresors vd
Jan Carlzon skriver i förordet till sommarkatalogen .

Ju mer ni läser, desto mer ser ni. Därför, läs innan ni reser. Inte bara denna, trots
allt ganska ytliga beskrivning av er resas mål. Läs också skönlitteratur. Läs
’Bittra Citroner’ om ni skall till Cypern, ’Leoparden’ om ni skall till Sicilien. Läs
debattböcker och socialskildringar. Läs allt som kan hjälpa er till en helhets-
uppfattning om det land ni kommer till.136

131 Ibid., s. 48.
132 Till exempel skrev Erik Fichtelius efter en reportageresa till Gambia: ”Det om [sic] pågår nu är

nykolonialism. Där engelsmännen fanns förut finns nu skandinaverna.” Erik Fichtelius, »Vem lurar vem i
Gambia?«, FiB/Kulturfront, 1972, s. 15. 

133 Magnus Robach, »Vem tjänar på turismen?«, Kommunalarbetaren: Nordens största fackförbundstidning,
no. 15, 1973, s. 17.

134 Gunder Andersson, »Kulturer blir varor för otrygga svenskar i stora vida världen«, Fönstret, no. 10,
1978. Debattinlägg framförallt i nr. 13 och nr. 15 samma år.

135 Vingresors Värld: Vingresors semesterbok för våren, sommaren och hösten 1975, s.157 och Altasresor: höst
– vinter – vår 1976/77, s. 39.

136 ”Jan Carlssons förord” i Vingresors Värld: Vingresors semesterhandbok för våren, sommaren och hösten 





Men det är svårt att säga att detta förhållningssätt är något som genomsyrar
broschyren i övrigt. Det kan ändå vara intressant att jämföra dessa försök att skapa
möjligheter till ökad förståelse mellan turister och lokala med Spies katalog från
 som hellre betonar att det serveras gränslöst med lantvin på alla utfärder.

Nattur [i Tunisien]. Magdans, ormtjusare, lindans och annan spännande orien-
talisk underhållning.[---] upplever den fantastiska solnedgången över öknen,
innan kvällens underhållning med infödingsdans kring bålet börjar [---]
Beduinfest. Beduinerna i sina färgstarka dräkter, rytmiska toner från tam-tam-
trummor och klagande flöjtmusik, magdansöserna framför sina tempraments-
fulla danser, öknens son visar sin ryttarkonst – och vi äter bl.a. cous-cous och
grillat kött på spett, dadlar och massor av vin. Pris ca kr .137

Någon övergripande och betydelsefull skillnad mellan de två företagens reklam-
broschyrer är det emellertid inte tal om. Det är klart att det betyder något att
Vingresor försökte anpassa sig till det rådande samhällsklimatet och hävda att
deras verksamhet visst var förenlig med en solidarisk hållning till världen, medan
Spies istället fullt ut stod för att man serverade en karnevalisk befrielse från
vardagens alla bekymmer. Hos Vingresor gick viljan att visa att man kan lära sig
saker på deras resor djupare, så att en byfest där presenteras på följande sätt.

Den här trevlige mannen träffar ni kanske på vår byfest [på Rhodos], som är
avslutningen på en lärorik utfärd med besök i grekiska byar. Mitt på bytorget
dukar vi upp mat och dryck. Här äter vi och dansar tillsammans med byborna,
som bjuder på grekiska folkdanser efter maten.138

Spies var först att genomföra den kommersialiserade broschyren med en stark
separation mellan säljande introduktionssidor till varje resmål med mycket
bilder, följt av torrare hotellpresentationer med mycket information. På de få
bilder där lokalbefolkning förekommer är det uteslutande i folkdräkt, oftast
dansande. Genom hela broschyren är det tydligt att det som ska locka resenärer
är sol, bad och festligheter. De flesta bilderna är således på resenärer som kun-
den kan förväntas identifiera sig med och vilja träffa: glada, blonda och vackra
unga människor. Till exempel finns i avsnittet som presenterar Gambia  bilder,
bara på en av dem finns en lokal person (som dansar).139 Någon bildningstanke

1974, s. 1. En liknande passus förekom även i broschyren året efter. ”Läs sociala, ekonomiska och poli-
tiska böcker. Läs allt som kan hjälpa er till en inblick i det liv, tänkesätt och annat som ter sig oförklarligt i det
land ni kommer till. Det är ju människors vardag som kanske är det mest intressanta ni möter utomlands.
Boken kan vara den brygga till ökad förståelse som leder till kontakt och upplevelser som ingen researrangör i
världen kan ge er.” Vingresors Värld: Vingresors semesterbok för våren, sommaren och hösten 1975,  s. 157.

137 Spies resehandbok nr 1 1976: vinter · vår · sommar, s. 58.
138 Vingresors Värld: Vingresors semesterbok för våren, sommaren och hösten 1975, s. 34.
139 Spies resehandbok nr 1 1976: vinter · vår · sommar, s. 17.





finns inte här. Att resa på charter är en nöjesresa och nöjena är framförallt
hedonistiska.

Andalusisk lantfest [på Gran Canaria (?!?)]. Om ni föreställer er en riktigt
gammaldags fest på landet, så har ni ramen kring detta arrangemang för hela
familjen. Lägg därtill en härlig middag med massor av lantvin och en fantastisk
dansuppvisning av temperamentsfulla zigenare.140

Andalusisk lantfest med massor av lantvin kunde lika gärna anordnas på Gran
Canaria som i Andalusien. En byfest behövde inte vara lärorik, den skulle
framförallt vara kul och upplevelserik.

Reso

Reso hade fortfarande en något större öppenhet för sociala dimensioner på
resmålen än många andra arrangörer. Detta är ett konstaterande som är väldigt
relativt. När de flesta andra totalt förträngde den politiska situationen i världen
hade Reso någon enstaka antydan här och var. Det är tydligt att turismbranschen
först under -talet påverkades (om än inte mycket) av det mer politiserade
samhällsklimatet som ofta knyts till symbolåret . Men det är ingen entydig
trend. Hos Reso kunde man  läsa positiva uttalanden om Israels formande
av en ny historia.141 Året efter förekom en svårtolkad mening om Kuba.

Kuba firar nu sitt femtonde jubileumsår efter den revolution som betytt så
mycket för landets befolkning.142

Kanske kan man läsa det som ett smart sätt att öppna för en mer positiv tolkn-
ing för att locka de presumtiva kunder som var intresserade av Kuba men kanske
mer kritiska till den kommersiella charterindustrin. Detta återkom i en kort pas-
sus om Kuba  där landet Annorlunda för en gång skull hämtar sin skillnad
från samtiden. Här presenteras en fristad från den kapitalistiska livsmiljö som
står under kritik i den svenska samtida kulturdebatten i den period (-)
som Anders Frenander karakteriserat med uttrycket ”vänsterns problemfor-
muleringsprivilegium”.143

140 Ibid., s. 28.
141 ”Res till Israel – landet ’annorlunda’, där den bibliska historien står levande framför Era ögon, men

där Ni också får bevittna hur modern historia skapas, hur gammalt och nytt formas till en enhet.” i Reso semes-
terhandbok 1973: Utlandsresor, s. 26.

142 Reso Specialresor: Kuba – ett unikt resmål, 1974. 
143 Frenander, Debattens vågor, s. 160ff.





Kuba. Landet annorlunda, -nya idéer, inga reklamskyltar, inga dricks-
pengar, ett annat sätt att leva. Varmt välkommen.144

Det förekom också fler och fler försök att visa att det inte bara var Europa som
var en del av moderniseringen. Men ofta presenteras det samtida historiska för-
loppet i relation till de etablerade stereotyperna om platsen och dess invånare
och därmed blir det starkaste intrycket att dessa länder fortfarande är väldigt
annorlunda. Om Tunisien skriver Reso : 

Det tar bara några timmar att resa hit. Ändå känns det som att komma till
en helt annan värld som först de senaste åren börjat vakna ur en lång törn-
rosasömn. [---] I städerna trängs minareter och moskéer med varandra. Här
finns beslöjade kvinnor. [---] När man vandrar omkring bland människorna
och bygg-naderna här, måste man ibland nästan nypa sig i armen för att se
att man inte drömt sig rakt in i Tusen och en Natt. Här tycks tiden nämligen
ha stått stilla i flera hundra år.145

Att landet på senare år börjat vakna kan ge en öppning till att se en politisk och
social förändring i Tunisien. Men fortfarande är landet först och allra främst en
illustration till Tusen och en natt. 

När Reso året efter gav ut en liten separat folder för att saluföra en resa till
New York var presentationen av platsen däremot en annan. New York är inte ett
exotiskt resmål även om Reso menar att det är ”världens mest spännande och
fascinerande plats att vara på.”146 Vad är det då som gör New York så spännande?
Jo, enligt Reso är det människorna som bor där, vilket öppet konstateras utan att
försöka nagla fast dem i stereotyper. Ett ovanligt och tilltalande grepp är också
att stadens sevärdheter och aktivitetsmöjligheter presenteras genom tips från ett
antal intervjuade och avbildade New Yorkers. Totalt intervjuas tolv personer
med blandade yrken, hudfärger och åldrar, varav två är anställda på Reso. Dessa
två presenteras som en del av stadens befolkning och lyfts inte fram eller skiljs ut
från de övriga intervjuade. 

Corey Charmer kom gående på Madison Avenue när vi frågade henne vad hon
tyckte svenska turister skulle göra i New York.147

George Bellamy är hotellvaktmästare och tycker om klassisk musik.148

144 Reso Sol: Höst – vinter – vår 76/77, s. 23.
145 Flyg söderut med Stjärnresor och Reso resebyråer: Vintern, våren och sommaren 1974, s. 52.
146 Gör vad du vill med New York: Reso långresor, 1975, s. 2.
147 Ibid., s. 5.
148 Ibid., s. 11.





Detta är ett av de få tillfällen i hela det material jag undersökt där lokalbe-
folkningen lyfts fram som individer och agenter, och inte bara som objekt för
turismblicken. Det är inte förvånande att det när det sker är i representationen
av det moderna världssystemets huvudstad. 

Samma år –  – saluförde Reso även resor till Albanien, där en av de främsta
lockelserna faktiskt var just den politiska situationen.

Om du vill uppleva ett historiskt och politiskt mycket intressant land, då är
Albanien platsen för dig! [---] Nu har du chansen att lära känna ett land som
kämpat och fortfarande kämpar för att genomdriva sina idéer.149

Kanske var det resor som denna som föranledde rättshistorikern och redaktören
för Svensk tidskrift Erik Anners att i ett inlägg i Svenska Dagbladet sommaren
 hävda att Reso var ”en nyttig apparat för socialistisk indoktrinering.”150

Om så var fallet är det alldeles klart att Reso förde sin ideologiska kampanj på
annat håll än i sina broschyrer, de små skillnader mot övriga reseföretag som kan
skönjas där är tämligen marginella. Men att det inte är några stora skillnader
gör dem inte mindre intressanta. Det förefaller troligt att Resos band till arbetar-
rörelsen faktiskt kan förklara den lilla öppning för politiska dimensioner som
deras marknadsföring och val av resmål faktiskt visar. Anners redovisar i sitt
inlägg indignerat hur Resos styrelse består av folk från LO, TCO, KF, Metall och
Handels.151 Det bör i sammanhanget påpekas att Reso också anordnade resor i
nära samarbete med ABF, resor som inte faller inom ramen för min undersökning,
där den ideologiska halten möjligen var mer framträdande. 

Reso verkar ha haft något lättare att framställa västerländska resmål med
större öppning för att det var samhällen med politiska skeenden liknande de
egna. På samma sätt som angående Kuba och Albanien föranledde även
Israelresor Reso att lyfta fram den samtida sociala situationen i landet som
viktig att ta till sig på resan.

Vi vill att Du ska uppleva mer än badsträndernas sol och svalka, mer än de
bibliska traditionerna. Vi vill också ge Dig vardagen. Den tekniska utvecklingen.
Kibbutzlivets sociala ambitioner. Mänsklig och nära kontakt med det unga
Israel.152

Men när resan går längre bort blir det svårare att finna utrymme för mänsklig
och nära kontakt. Thailand var för Reso en ren sevärdhet.

149 Reso semesterhandbok: Utlandsresor 1975, s. 56.
150 Erik Anners, ”Resos roll i rörelsen”, Svenska Dagbladet, 23/6, 1976. Kritiken bygger på den kartläg-

gning av ’rörelsen’ som Anners samma år publicerade i bokform, men där Reso inte behandlas närmare. Se Erik
Anners, Den socialdemokratiska maktapparaten, Stockholm, Askild & Kärnekull, 1976.

151 Anners, ”Resos roll i rörelsen”.
152 Reso Sol: Höst – vinter – vår 76/77, s. 13.





Bangkok. Tempelprakt och graciösa danserskor. Exotiskt folkliv. Färgsprakande
marknader. Thaisiden och ädla stenar. Glada nöjen. Spännande utflykter. Och
 miljoner leende människor. [---] klubbar med och utan floorshow, ställen med
och utan musik, barer med och utan värdinnor. [---] Vi åker upp till en bergs-
by och ser hur Meofolket lever, får se en dansuppvisning och beundra deras fär-
grika dräkter.153

Här möter vi bara leende människor: prostitution och folkdansuppvisningar
presenteras sida vid sida som olika former av glada nöjen och spännande utflykter.
All energi ägnas åt att lyfta fram det exotiska och annorlunda och ingen plats
finns längre för inkännandet i andras sociala situation. 

Reso är emellertid ett företag med många ansikten. De har genom åren varit
involverade i en rad olika varumärken och erbjudit olika typer av resor. 
köpte Reso företaget Startour av SAS för en krona och drev verksamheten vidare
under namnet Reso Stjärnresor.  slogs Fritidsresor och Stjärnresor ihop
och Reso gick in som delägare i Fritidsresor. Kopplingen till grundaren ABF
förlorade Reso  då KF tog över den största delen av Reso.154 Reso anord-
nade dessutom under åren kring  ungdomsresor, bland annat till Kina. Där
poängterades starkare än i de bredare charterbroschyrerna att resorna syftade till
kulturutbyte och dessutom var gruppen under vistelsen i händerna på inhemska
guider.

I Kina samarbetar vi med All China Youth Federation vilket ger oss en särskilt
gynnad ställning, eftersom våra kinesiska värdar (liksom vi) vill uppmuntra
ungdomens och de studerandes kulturutbyte. Det betyder fler informella samtal
med bl a engelsktalande kinesiska studenter. [---] Våra färdledare är inte
Kinaexperter och de talar inte kinesiska. De utgör en i gruppen med ansvar för
det praktiska. För vägledningen lutar vi oss mot en kunnig, engelsktalande
kinesisk guide som följer med oss genom Kina och på lokala guider.155

153 Fjärran östern: Reso långresor 1976.
154 Seth, Älskade charter, s. 56ff. och Kelmeling, Resominnen, s. 104ff.
155 Reso resebyråer: Du som är ung, 1983, s. 10.





Ett misslyckat försök

Ett annat försök att förhålla sig till den politiska situationen i omvärlden
återfinns hos Paddans resebyrå . 

I oljekrisernas spår och med petrodollarns snabbt ökande inflytande växer av
nödtvungenhet intresset för arabvärlden och dess kultur. För att bättre förstå
arabers synsätt och handlande har vi tagit initiativet till en utflykt [i Kairo] med
syftet att komma den islamiska kulturen in på livet. Vi lämnar vår buss vid en
av de gamla stadsportarna och under några timmar framöver kommer vi att till
fots vandra genom kvarter sällan besökta av främlingar men som utgör den
största sammanhängande medeltida stadsbebyggelsen som finns bevarad. Inne
på den kringbyggda, tysta gården i ett gammalt mameluckhus hålls, medan vi
läppjar på mintté, ett föredrag om arabisk kultur och vad den betytt för
västerlandet. Vid slutet av vår promenad ligger de brokiga basarerna, Khan el-
Khalili, med möjlighet till shopping.156

Det samtida politiska landskapet har förändrats i och med ”oljekriserna”.
Vissa arabiska länder har genom att de kontrollerar stora delar av världens oljetillgångar
tillskansat sig en viss betydelse i världsekonomin och därmed också i världs-
politiken. På grund av dessa händelser har ’vi’ påtvingats ett intresse för arabvärlden
och dess kultur. Motivationen till att delta i Paddans utflykt i Kairo hämtas ur
denna dagspolitiska situation.157

Hur som helst menar Paddan att det är av vikt att förstå den arabiska kulturen
bättre. Vad lyfter man då fram för att skapa denna förståelse? Jo – medeltida
bebyggelse, föreläsningar om islams betydelse i västerlandets historia och
promenader i brokiga basarer. Vad är det för bild av den arabiska kulturen som
Paddan förmedlar? Jag kan naturligtvis inget veta eller säga om vad själva utflykten
innehöll, men utifrån den säljande texten förefaller arabvärlden representera ett
passerat historiskt stadium som visst varit viktigt men intresset för den förblir
trots utgångspunkten i den egna samtiden bara just som ett historiskt och
exotiskt objekt.

156 Paddans Egypten 1981, ingen sidnumrering.
157 Det kan naturligtvis invändas att Egypten aldrig varit med i OPEC och att landet först på 1980- och

90-talen blev någon mer betydande oljeexportör. Däremot brukar oljekrisen 1973-74 förklaras som en effekt
av Anwar Sadats attack mot Israel och det följande Oktoberkriget 1973. Uppslagsorden »Oljekris« och
»Egypten« i Nationalencyklopedin.





Varor och bilder: charter på 1980-talet

Gittan är inte hemma. I många dagar har hon bott i ett hus som kallas Hotellet.
Här finns det inga barn och ingen sandlåda. Bara vuxna som pratar konstigt och
har baddräkt hela dagen. På hotellet är det varmt.158

Under - och -talen reducerades textens betydelse i framförallt charter-
bolagens broschyrer. På samma sätt som själva branschen institutionaliserades
under -talet standardiserades broschyrernas presentationer under -talet,
vilket gör att de under -talet i stort sett ser likadana ut allihop. 

Under -talet blev broschyrerna allt mer tydligt varuförsäljande. Reso började
från  och  allt mer skilja mellan säljande introduktion till resmålen och
de faktaspäckade presentationssidorna. I Resos katalog från  introduceras
varje resmål endast med en kolumn text och någon eller några säljande bilder.
Sedan ägnas resten av utrymmet åt faktauppgifter och hotellbilder.159 Denna
uppdelning av introducerande texter som lockar fantasin och produktinforma-
tion om hotellstandard, läge, klimat och andra hårda fakta stadfästes sedan i och
med Konsumentverkets ”Riktlinjer för sällskapsresebroschyrer”. Där anvisas en
tydlig åtskillnad mellan en mer allmän inledning till resmålet och alla de fak-
tauppgifter som skall redovisas i enlighet med riktlinjerna.160

En av de första att verkligen genomföra varuframställandet konsekvent i sin
broschyr var Spies. Bilderna fick allt större utrymme och förmodligen därmed
också ökad betydelse för den bild av resmålen som förmedlas. Broschyrerna fick
också en standardiserad uppläggning: varje resmål introduceras med någon eller
några allmänna sidor med presenterande text och bilder, sedan följer bilder på,
och faktauppgifter om, de hotell som finns att välja på. Spies var också en av de
första att helt ge upp bildningsidealet. De sålde hedonistiska resor till en värld
dominerad av sol, sandstränder, salta bad, sprit och sex. 

I och med den produktutveckling inom turismen och den allmänna utveck-
lingen av trycktekniker, som ägde rum under framförallt -talet, kom
broschyrerna att innehålla en allt större del färgglada bilder. De löpande texter-
na blev också färre och kortare. En av de sista inom chartersektorn att framhär-
da i långa, mer reseberättande texter var Vingresor, till exempel i katalogen .
Det är också tydligt att de längre texterna gav utrymme för många av de klassiska
bilderna som vi stött på under tidigare perioder. 

158 Pija Lindenbaum, Gittan och fårskallarna, Stockholm, Rabén & Sjögren, 2001, s. 1ff.
159 Reso semesterhandbok 1973: Utlandsresor.
160 Stig Håkanson, Konsumentverket, »Apropå nya marknadsföringslagen: Konsumentinformation om

resor«, Jorden runt 48, no. 8-9, 1976, s. 515.





Dakar [i Senegal] är kontrasternas stad. Modern med presidentpalats, riks-
dagshus, breda boulevarder, eleganta butiker och höga hus. Med bilar, trafik,
poliser. Men den är också gammal som Arabien självt. I medinan, den gamla
staden, har tiden i det närmaste stått stilla. Här säljs samma saker som för hun-
dra år sen. Här äts samma mat. Här är kläderna i stort sett de samma. Och islam
har samma grepp som på Profetens tid.161

Men betyder då den ovan skisserade utvecklingen att de mer exotiserande och
samtidsförnekande framställningarna försvann inom chartersektorn i takt
med att säljfunktionen flyttade över från text till bild? I viss mån var det så
att fyrfärgstryckets och bildernas intåg i katalogerna kom samtidigt som det mer
utpräglade bad- och solresandet etablerades under åren runt . Det viktigaste
säljargumentet var nu sol, bad och bra hotell. Den lokala kulturen var på många
platser inte lika intressant, utan skymtar mest förbi under presentationerna av
utfärderna. Men det betyder naturligtvis inte att de exotiserande framställ-
ningarna försvann, det går fortfarande att visa mängder av citat i stil med dessa: 

Tiden tycks ha stått stilla [på Samos]. Där kommer herden på väg till sin flock.
Han rider på sin åsna. Han sitter sidledes som fina adelsdamer gjorde härhemma
en gång. Och där kommer ett hölass vandrande på spretiga ben. Åsnan under
bördan syns knappt. Gumman i sin svarta klänning tittar nyfiket på dig. Du ler.
Hon ler. [---] Skall du med våld tillbaka till tjugonde århundradet så visst finns
det några diskotek, både i Samos och Pytagorion.162

Ett behagligt lugn infann sig och vi började så småningom förstå maldivernas
livsfilosofi. De lever just nu och bekymrar sig inte så mycket om morgondagen.
Det har inte förekommit några mord på Maldiverna på  år, inga självmord
och ingen misshandel. Landet har inte ens någon armé.163

Livet på resmålet är som alltid idylliskt, så till den grad att varje identifiering av
det som ett levande samhälle förnekas. Även om den maldiviska armén inte var
särskilt stor, var den just vid tiden för Atlasresors uttalande inbegripen i en stark
upprustning som svar på det kuppförsök mot president Maumoon Abdul
Gayoom  som det krävde hjälp från inkallade indiska fallskärmsjägare och
stridsskepp för att slå ner. Tjugo maldiver dödades i samband med detta
kuppförsök som var det andra under 1980-talet. Den bekymmersfria tillvaron
levdes vid tiden dessutom i en miljö där bara åtta procent av landets befolkning
hade tillgång till rent dricksvatten och där hotet att havet på grund av den globala

161 Vingresor: Hösten, vintern och våren 1972-73, s. 134.
162 Vingresors JubileumsSommar: Våren, sommaren, hösten Jubileumsåret 1981, s. 12.
163 Atlasresor: Höst · vinter ·vår 1990-91, s. 20





uppvärmningen ska stiga de två meter som gör att hela Maldiverna dränks alltid
finns närvarande.164

En liknande karikatyrmässig framställning av ett samhälle återfinns om
Turkiet hos Fritidsresor .

Turkiet är ett sällsamt land med helt annan mentalitet, religion och historisk
utveckling än vår egen. Den turkiska nutiden började först för  år sedan med
Kemal Atatürk, ’Turkarnas Fader’, som startade ett omfattande reformprogram
för sitt land. Innan dess använde man arabisk skrift, bar slöja och turban och
’sålde’ genom giftermål sina döttrar. Kvinnorna gick till fots och bar tunga bördor
bakom sina män och härskare som red framför på en åsna.165

Förutom den närmast lustiga karikatyren av ett land som är helt annorlunda och för
 år sedan befolkades av män på åsnor och kvinnor under tunga bördor visar citatet
en typisk föreställning – nutid och arabisk skrift upplevs som totala motpoler.

Att sälja varor

Turistresan är en vara vars avgränsningar är svårfångade. World Tourism
Organization fastslog  definitionen: 

Turism omfattar människors aktiviteter när de reser till och vistas på platser
utanför sin vanliga omgivning för kortare tid än ett år för fritid, affärer eller
andra syften.166

Jag tänker inte försöka utreda hur turismens vara kan segmenteras och avgrän-
sas. Det som framstår som viktigt i relation till utvecklingen under - och -
talen är själva det faktum att turismen gör platser och människor till varor för
andra människor att konsumera. Orvar Löfgren beskriver i sin bok On Holiday
framförallt charterresan och tecknar dess fasta veckoinnehåll som han framställer
som en mycket seg struktur som fortfarande råder inom hela branschen, i alla
fall fram till  då jag slutat mitt materialsamlande. Vi kan här se en pågående
standardisering av turistresan som enligt Löfgren har med turisternas läroprocess
att göra. Konsumenterna blir med tiden allt bättre på att kräva valuta för pen-
garna och det återspeglar sig i resebroschyrerna som måste ge alltmer utrymme
åt detaljerade uppgifter om avståndet till stranden, vattentemperaturer, luftkon-
ditionering, och så vidare.167

164 “Maldives” i  Asia and the Pacific: Bd 1, The countries of Asia and the Pacific, Handbooks to the modern
world, red. Robert H. Taylor, New York, Facts on file, 1991, s. 207ff.

165 Fritidsresor sommaren 1987, s. 40.
166 Turismens begreppsnyckel: En översikt över internationellt rekommenderade begrepp och definitioner för

turism, Stockholm, Turistdelegationen, 1995, s. 5.
167 Löfgren, On holiday, s. 188ff. Om Konsumentverkets riktlinjer för charterresor i NEK 1985:4, s. 44ff.





Löfgren beskriver en moderniseringsprocess som i webersk anda betyder att
världen förlorar alltmer av sin trolldomsglans.168 Istället tar de rationella och
kvantitativa beskrivningar av varan som Konsumentverket efterfrågat vid.
Löfgren och många andra kallar denna process att omvandla alltfler mänskliga
relationer till varurelationer för commodification. Själva begreppet kan återföras
på Karl Marx diskussion om varufetischismen i första bandet av Kapitalet.
Varuformen, och dess värde, säger Marx, är en relation människor emellan som
uppfattas som en relation mellan tingen. På samma sätt som med religionens
gudar uppfattas människans egna produkter som självständiga, levande gestalter.169

Den marxska analysen av varan är inriktad på den mänskliga handens
produkter. Även om en produkt blir en vara först när den marknadsförs har inte
själva marknadsförandet ägnats så mycket intresse i den marxistiska huvudfåran.
När man riktar blicken mot marknadsföringen kan inte handens och hjärnans
produkter separeras så tydligt som i en distinktion mellan produktion och reli-
gion, något som gäller i än högre grad om man diskuterar saluförandet av tjän-
ster och upplevelser. Men huvudtesen i Marx syn på varufetischismen, att rela-
tioner mellan människor förtingligas i varan, har relevans även för saluförandet
av mer svårgripbara ting. Marx kritik av varufetischismen behandlar hur indivi-
den skapas som social varelse i ett kapitalistiskt samhälle. Begreppet varufetis-
chism kan sägas vara Marx verktyg för att behandla hur ekonomiska relationer
influerar sådant som i senare teoretiska sammanhang diskuterats i termer av sub-
jektivitet, ideologi och diskurs.  Begrepp som alla leder förbi den ekonomiska
determinism som varit grundläggande inom ortodox marxism. Jag ska inte ge
mig in i en diskussion om den marxistiska traditionen. Det jag vill påpeka är att
en marxanknuten diskussion av varans roll i det kapitalistiska samhället inte
behöver innebära att ideologi reduceras till att endast vara ett utryck för en viss
ekonomisk bas eller struktur.170

Det är tydligt att turismen omvandlar sociala relationer mellan människor
till varurelationer, och att utformningen av turismens vara blir allt mer medveten
under - och -talen. Löfgren beskriver alltså denna process som en slags
webersk modernisering där turistmarknadsföringen alltmer tvingas fokusera på
de mer fysiska varukvaliteterna. Konsumenterna kräver, skulle man kunna
uttrycka det, en allt precisare beskrivning av varans bruksvärde. 

Marx gör i Kapitalets första kapitel en klassisk åtskillnad mellan varans två
faktorer; bruksvärdet och bytesvärdet. Det som bestämmer varans bytesvärde är
i grunden det arbete som finns nedlagt i varan.171 Wolfgang Fritz Haug har

168 Översättningen, och förståelsen, av Webers Entzauberung med förlorad trolldomsglans har jag från
Sven-Eric Liedman, I skuggan av framtiden: modernitetens idéhistoria, Stockholm, Bonnier Alba, 1997, s. 454ff.

169 Karl Marx, Kapitalet: Första boken, Lund, A-Z, 1981, s. 63.
170 Jack Amariglio och Antonio Callari, »Marxian Value Theory and the Problem of the Subject: The Role

of Commodity Fetishism«, i Fetishism as cultural discourse, red. Emily Apter och William Pietz, Ithaca, Cornell
University Press, 1993, s. 190ff. och s. 215f.

171 Marx, Kapitalet, kap. 1.





påpekat att köpet av en vara aldrig enkelt kan lösa in bruksvärdet. Varuutbytet i
en penningekonomi föregås alltid av att köpmannen utlovar ett bruksvärde hos
sina varor. Själva köpet relaterar därför alltid till just detta utlovade bruksvärde,
och inte till bruksvärdet som sådant. Varje handelsutbyte föregås alltså av ett
saluförande som gör att det aldrig kan vara fråga om en enkel realisering av
varans bruksvärde. Kring köpet utspelar sig alltid det som Haug kallar ”det
estetiska utlovandet av bruksvärde”.172

Ludwig Fischer för i en hauginspirerad varuestetisk kritik av tyska rese-
kataloger från -talets början fram tendenser som delvis motsäger
Löfgrens tanke om en modernisering där konkreta uppgifter betonas på
romantikens bekostnad. Turistresans tilltagande varukaraktär innebär enligt
Fischer inte bara en allt noggrannare beskrivning av varan. En allmän tendens
i hela senkapitalismen är att det ägnas en ökad möda åt att skapa det som
Fischer kallar ett ”bruksvärdessken”. Den ökade roll som reklam och marknads-
föring spelar i senkapitalismen är ett exempel på de forcerade ansträngningar
med vilka producenterna möter sina avsättningsproblem. Försäljarens löften
om den saluförda varan handlar om ett fantasivärde snarare än om ett konkret
erfarbart bruksvärde. Det ger konsumenten av till exempel turistresor förvänt-
ningar som aldrig någonsin kan uppfyllas av varan oavsett nivån på kvalitet och
service. Konsumenten utlovas allt det som den inte får i arbetsliv och vardag.
Varan semesterresa förvandlas alltmer till ett fantasiting.173

Det är viktigt att se att försäljarnas och marknadsförarnas skapande av ett
bruksvärdessken som har allt mindre med varans faktiska bruksvärde att göra har
strukturella orsaker. György Lukács beskriver på ett sätt som kan vara belysande
hur varustrukturen fångar och förfrämligar journalister: journalisten säljer sin
intellektuella förmåga vilket gör att hans tänkande objektifieras och förtingligas.
Han förfrämligas inte bara från de sociala skeenden han beskriver utan också
från sin egen verksamhet. Den intellektuella förmågan har på så sätt frikopplats
från ägarens personlighet, menar Lukács.174

Vi kan byta ut journalisten mot reklammakaren och få ett ännu tydligare
uttryck för kapitalistiskt förtingligande. Jag vill med detta poängtera att vi inte
kan läsa reklamtexter som något subjektivt uttryck för åsikter eller föreställ-
ningar. Reklamen fungerar, som journalistiken i exemplet ovan, oberoende av

172 „das ästhetische Gebrauchswertversprechen“, Wolfgang Fritz Haug, Warenästhetik und kapitalistische
Massenkultur, Berlin, Argument, 1980, s. 47ff.

173 Ludwig Fischer, »Dienstbarkeit und Subversion: Skizze zu einer Erörterung über die Funktion von
Kunstmitteln in Reisekatalogen«, i Gebrauchsliteratur: methodische Überlegungen und Beispielanalysen, red.
Ludwig Fischer och Dietrich Naumann, Stuttgart: Metzler, 1976, s. 209, och Ludwig Fischer, »Die vorgefer-
tigte Freiheit: Glosse zur Werbung westdeutscher Tourismus-Konzerne«, i Impulse: Dank an Gustav Korlén zu
seinem 60. Geburtstag: dargebracht von Kollegen, Schülern und anderen Freunden, red. Gustav Korlén, Helmut
Müssener och Hans Rossipal, Stockholm, Tyska institutionen, 1975, s. 386ff.

174 György Lukács, Historia och klassmedvetande: studier i marxistisk dialektik, Boc-serien, Staffanstorp,
Cavefors, 1970, s. 160f. Jag översätter Lukács Verdinglichung med det mer direkt förståeliga förtingligande
hellre än det vanligare reifiering.





såväl skribentens personlighet som – vilket kanske är mer anmärkningsvärt –av det
omskrivnas egenskaper. Utifrån Lukács analys av varan kan vi sluta oss till att
reklamen måste analyseras som en struktur som alltså inte är direkt beroende av
de enskilda skribenternas biografi, och som inte heller primärt kan förstås som
en relation mellan det skrivna och det beskrivna. Men vi måste också problem-
atisera Lukács föreställning om vad som bestämmer denna struktur.

Att ta som utgångspunkt att turistresan är en vara i ett kapitalistiskt samhälle
betyder inte att den bestäms uteslutande av ekonomiska förhållanden. Det finns
som jag ser det alltid en obestämbarhet i den samhälleliga strukturen, eftersom
den beror av människors agerande och föreställningar. Vår förståelse av världen
är alltid redan formulerad i en situation av motsättningar där våra identiteter är
osäkra och rentav hotade. Världen som vi uppfattar den skapas, med Ernesto
Laclaus och Chantal Mouffes ord, i ”en artikulatorisk praktik som konstituerar
och organiserar sociala relationer.”175 Under -talets gång fick reklamen en
allt viktigare roll i samhället och allt större delar av det mänskliga livet artikulerades
som varurelationer.176

De undersökta texterna är således inte författade med ambitionen att korrekt
beskriva vare sig en rent subjektiv upplevelse av resmålet i fråga (som reseberätt-
elsen), eller att ge en ’objektiv’ bild av den besökta platsens mest framträdande
karakteristika (som den antropologiska eller geografiska handboken). De
texter som utgör avhandlingens material har som främsta syfte att saluföra en
vara. Vi kan i det undersökta materialet se att det allt tydligare är en splittrad
varuförsäljning som innehåller såväl fantasier som hårda fakta om resorna.

Bildernas ökade betydelse

I Vingresors sommarbroschyr för  förekommer totalt  bilder där lokal
befolkning finns avbildade. Därtill finns några gatubilder från långt avstånd i
vilka det är svårt att urskilja människorna, samt några resturangbilder där det
mycket väl kan finnas även lokala gäster. Av de  bilderna på lokal befolkning
föreställer sju stycken ( %) människor som säljer souvenirbetonade saker till
turister; ytterligare sju av bilderna ( %) föreställer restaurangpersonal som ger
service till turister och dessutom finns en hästdroskeförare, en kamelförare och
en engelsk bobby som hjälper turister till rätta; på sex av bilderna ( %) dansar
eller musicerar personerna för turister. Det betyder att totalt  bilder ( %)

175 ”a discursive structure is not merely a ’cognitive’ or ’contemplative’ entity: it is an articulatory practice
which constitutes and organizes social relations.” Laclau och Mouffe, Hegemony & socialist strategy, s. 96.

176 Hos Haug och många som influerats av Frankfurtskolans analys av det moderna samhället framställs
detta som något entydigt negativt. Men det kan vara viktigt att påpeka att det samhälle som nostalgiskt fram-
manas i sådana skildringar också inbegrep underordning, och att de nya sociala relationer som kommodifika-
tionen är med att skapa faktiskt ger möjlighet för nya sociala aktörer att agera och vara med och forma samhäl-
let. Ernesto Laclau, New reflections on the revolution of our time, Phronesis, London, Verso, 1990, s. 51ff.





föreställer lokala människor som aktivt erbjuder turister tjänster. Dessutom är
fyra bilder ( %) arrangerade folkdräktsbilder och på nio bilder ( %) avbildas
människor som nationaltypiska och arkaiska: det är fyra bilder på gamla skrynkliga
greker, en gammal turkisk bonde med en överlastad åsna, en färggrant klädd
vallflicka från en resa i Turkiet och Syrien, en bild på fyra traditionellt klädda
män som röker vattenpipa i Damaskus, en tibetansk munk och en boulespelande
provencalsk man med mustasch och keps. 

Av alla dessa bilder finns några få där lokalbefolkningen kan sägas delta i en
samtida verklighet och vara framställda som självständiga subjekt i relation till
turismen. En av dessa bilder visar en fransk vinproducent avbildad i verksamhet.
På ett parisiskt kafé sitter en kaffedrickande kvinna och en man som läser en
fransk tidning och röker och från Algarve visas en bild där lokala män och turister
sitter tillsammans och äter fisk vid ett enkelt bord på stranden. 

Dessa iakttagelser angående broschyrernas bilder som jag presenterat ligger
mycket nära de sociologen Graham Dann gjort i en undersökning av brittiska
resebroschyrer.177 Hans undersökning visar först och främst att den lokala
befolkningen i stor utsträckning är frånvarande från turistvärlden, även i brittisk
utlandsturism. Dann har studerat över   bilder och visar att lokalbefolkningen
bara sparsamt förekommer, och när de förekommer är det främst som kulturella
markörer. Bara cirka  procent av katalogernas bilder visar lokalbefolkning, och
då oftast som underhållare eller som del av utsikten och landskapet. Mindre än
tio procent av bilderna visar turister som beblandar sig med lokalbefolkningen.
Dann menar att det närmaste de flesta turister verkar vilja komma människor
från andra kulturer är att sitta vid ett bra bord vid en badhotellscen där infödda
dansare uppträder.178

Jag har i min analys i stort sett uteslutande lyft fram textmaterialet. Från och
med mitten av -talet utgör emellertid bilderna en allt större del av presen-
tationen av ett resmål. Med denna statistiskt ohållbara redovisning av en enstaka
representativ katalogs bilder har jag velat visa att det relativa bortfall av mer
målande beskrivningar av lokalbefolkningen som texternas krympta utrymme
inneburit, istället ersätts av bilder på exotiserande stereotyper av lokalbefolkningen.
Men en ny kategori framställningar av lokalbefolkningen har tillkommit,
nämligen de uppassande. I texterna framträder inte alla dessa kypare och
servitörer som bilderna visar. Försäljarna däremot har ofta funnits med även i
texterna.

177 Jag har analyserat ett antal andra kataloger och kommit till mycket likartade resultat. Spies resehand-
bok nr 1 1976: Vinter – vår – sommar, är den första bildbaserade katalog jag funnit. Av de sjutton bilder där
lokalbefolkning förekommer föreställer 11 folkdräkter. På fyra bilder passar lokala personer upp turister. Bara
på en bild förekommer ett slags jämlikt utbyte, där en blond flicka i bikini samtalar med en lokal yngling i
Sorrentos hamn. s. 68. Även t.ex. Fritidsresor: Våren, sommaren, hösten 1983 med 26 bilder där lokalbefolkning
förekommer visar mycket likartade resultat.

178 Dann, »The people of tourist brochures«, s. 63ff. Liknande resultat presenteras även i Dann, »Images
of destination people in travelogues«.





Klassiska sevärdheter:
om bussresor 1970-1990

Jag hittade en resa i en bok om resor. Jag tog den och kom på så sätt till flera
främmande länder. [---] Vi såg kyrkan i Köln, den var rakt framför oss en lång
stund, den var visst inte riktigt färdig. Jag undrade om den hörde till världens
sju underverk, det stog inte i min bok men jag ville gärna ha reda på vilka saker
som var underverk. Dom hade mycket tulpaner och det var kanaler imellan,
som dom åkte skridsko på på vintrarna. Oppe i Frankrike såg vi en skyttegrav
men jag såg den inte. Jag läste att LO var mycket större än TCO.179

Som jag har beskrivit i ett tidigare kapitel ställde den svenska utlandsturismen
under -talet i stor utsträckning om från buss- till flygtransporter. För kortare
resor fortsatte bussar att vara det viktigaste transportmedlet, och även till desti-
nationer i Europa salufördes genom hela den studerade perioden många buss-
resor. Charterflygets utveckling ledde som vi sett till en snabb och storskalig
omvandling av resebranschen. De höga kostnaderna tvingade fram större bolag
och vid -talets slut hade antalet reseföretag i utlandsturismen minskat
radikalt. De större bolagen övergick nästan helt från buss- till flygtransporter,
medan många mindre reseföretag som opererat med bara några få bussar fortsatte
i ungefär samma spår som tidigare. Resmål som Holland, Skandinavien och
Tyskland dominerades alltjämt av bussresor som också behöll det klassiska
upplägg som vi stött på i tidigare kapitel. Många av de mindre bussbolagen
fortsatte att marknadsföra sina resor med små och enkla prospekt där rese-
programmen presenterades dag för dag. De klassiska sevärdheterna fortsatte att
vara huvudpunkter på programmet.

Club Continental

Ett av de större bussreseföretagen under -talet var Club Continental. Från
slutet av -talet till slutet av -talet hade de i stort sett samma förord i sin
tjocka A-katalog, ett förord där man bland annat påpekade att

När man är utomlands får man komma ihåg, att det inte går att få mat på svenskt
vis. Det kära smörgåsbordet t.ex. får man nog avstå ifrån. Varje land har sina
egna seder även när det gäller mat.180

Det förefaller som om man vänder sig till en publik som åldrats i takt med
formuleringarna i katalogen. Förmanande ord om att maten i utlandet inte

179 Erik Beckman, Hertigens kartonger, Lejd Pocket, 2001, s. 120f.
180 Club Continental 1957 till Club Continental 1979, oftast s. 3.





alltid passar svensk smak var vanliga under -talet, men blev allt sällsyntare
under -talets gång. Det är nog bara Club Continental som höll kvar vid
dem ända in mot . Att man under nära  års tid hade i stort sett samma
ordalydelser i sin katalog visar också på den underordnade roll marknadsföringen
verkar spela för bussresebolagen. Medan charterbroschyrerna utvecklades mycket
under -talet fortsatte de flesta bussbolag att sända ut sina små dag-för-
dag-berättelser om resans program. Hos Club Continental påpekar man att
”[j]ust med en bussresa kommer resenärerna i omedelbar kontakt med de olika
ländernas kultur och seder.”181 Denna kontakt är emellertid nästan helt i före-
tagets regi, resans program täcker i stort sett varje vaken timme. Det påpekas
speciellt att under ”några eftermiddagstimmar [i Schweiz], som reseledaren
bestämmer tid för, kan var och en göra som den vill.”182 Bussresesäljarna var över
lag mycket mer benägna att definiera resenärernas upplevelser än vad den
dominerande chartern var. Dessutom kunde de ju på ett helt annat sätt veta att
resenärerna faktiskt skulle göra det som programmet sade. Club Continental har
också ända fram mot  en ton med paternalistiska drag som känns tämligen
otidsenlig.

[Ä]rade reseintresserade, om Era vänner föreslår och kanske även en läkare
ordinerar Er att resa bort för att få avkoppling och bli bra, tänk noga efter, om
Ni verkligen orkar med en sällskapsresa. […] Han [reseledaren] har många att
tänka på. Han kan inte bara ägna sig åt en eller två. En person med dåliga nerver
kanske inte tänker på, att det kan vara påfrestande att alltid ha en massa
människor inpå sig, vilket man har på bussresor.183

Det relativa ointresset för att förändra katalogtexten ledde också till att uttalanden
om folklynnen levde kvar längre inom bussresegenren. Som i exemplet med
maten ovan poängteras också den egna svenskheten oftare.

Vi åker sedan genom Danmark och tar färjan till Hälsingborg, där vi först
skall granskas av svenska tullen, innan vi kan känna oss riktigt hemma i vårt
kära Sverige.184

Hos Club Continental talas om ”det danska smilet”, om ”de glada wienarna”
och engelsmännens ”naturliga vänlighet”.185 Vid Porsangersfjorden i Norge får
resenärerna möta ”ishavets fångstmän, dessa väderbitna vikingar”.186 En annan
av Club Continentals resor går i klassisk orientalistisk anda 

181 Club Continental 1971, s. 66.
182 Club Continental 1977, s. 39.
183 Club Continental 1979, s. 4.
184 Club Continental 1971, s. 51. Formuleringen återkommer under hela 1970-talet.
185 Ibid., s. 21, s. 15 och s. 47.
186 Ibid., s. 55.





Över till Marocko, landet så annorlunda våra förhållanden. Här finns moderna
stadsdelar i samma stad som araberna har sin stadsdel med medinor och torg som
försäljningsplatser, och gamla ruckliga hus.187

Fortfarande  år efter Marockos självständighet är de ruckliga husen arabiska
och de moderna stadsdelarna därmed implicit ickearabiska. Såväl i ord- som
motivval har bussreseprospekten – om än ovanligt tydligt hos Club Continental
– en ton som verkar stanna kvar i -talet. Jag tror att detta har att göra såväl
med vilken publik man vände sig till som vilka som producerade resorna. Utan
att kunna presentera några tydliga belägg för påståendet vill jag hävda att buss-
resesektorn i mycket var en kvarleva där såväl producenter som resenärer i stor
utsträckning rekryterades ur samma kretsar som under resformens stora dagar på
framförallt -talet. Genom att de flesta bussresor också producerades och
salufördes av mindre operatörer skedde ingen motsvarande professionalisering av
marknadsföringen som vi kan se i charterturismens storskalighet.

Under -talet blev Club Continentals katalog allt tunnare och  gick
man samman med Vadstena Buss. Utbudet blev avsevärt mindre och bara några
få resmål utanför landets gränser salufördes. Resmålen hade begränsats till buss-
resornas klassiska platser i Österrike, Holland och Paris, och man saluförde även
en resa till Rivieran.188 De sista utlandsresorna i namnet Club Continental
genomfördes hösten . Året därefter användes bara företagsnamnet Vadstena
Buss AB.189

Scandorama

 grundades ett nytt bussreseföretag som snabbt etablerades som ett av de
största. Företaget heter Scandorama och saluförde sina resor i stora broschyrer
med fler färgbilder än vad som dittills varit vanligt i bussresesammanhang.
Scandorama hade som nybildat företag inte något gammalt marknadsförings-
material att falla tillbaks på. Trots detta framställer man sina resmål på ett myck-
et traditionalistiskt och stereotypt sätt. Vid Lugano beskriver man i en närmast
klassisk formulering hur platsen präglas av ”italiensk spontanitet och värme samt
schweizisk folklighet och gemyt.”190 I samma delar av Europa möter vi med
Scandorama även ”det österrikiska gemytet” och ”det glada, trygga folkgemyt

187 Club Continental 1975, s. 48.
188 Club Continental 1979.
189 Club Continental: Resebyrå i Vadstena. Reseprogram vår, sommar höst 1982. 1979 hade man huvud-

kontor på Grev Turegatan 50 i Stockholm, men året därefter fanns man bara i Vadstena. I telefonkatalogen
1983 återfinns bara Vadstena Buss AB, utan något omnämnande av Club Continental. Telefonkatalogen
1983/84: Linköping, s. 71.

190 Scandorama: Vår, sommar, höst 1983, s. 7. Jfr. Lycklig resa med svensk turistbureau, Svenska Journalens
resor 1961: ”Att andas dessa städers [Lugano och Locarno] atmosfär, att känna kontrasten mellan den glad-
lynta, obesvärade italienska levnadsstilen och tysk-schweizarnas mera jordbundna och allvarliga sätt är också
en intressant upplevelse.” (s. 20). 





som för alltid gett tyrolarna en särskild plats i våra svenska hjärtan.”191

Detta var . Året efter beskrivs Lugano istället – men lika traditionalistiskt
– som ”en plats där schweizisk ordning och finess är lika utpräglad som italiensk
spontanitet och värme.”192 Hos Scandorama lever tanken om att alpländerna
bebos av ett ovanligt trevligt och gladlynt folkslag kvar. Lederhosen och horn-
blåsare avbildas frekvent och framlockar uttalanden om ”befolkningens livsgläd-
je och det glada sinnelaget. I Bergenz [i västra Österrike] har var man en sång på
sina läppar!”193Det ser likadant ut under hela -talet. I den sista broschyr som
faller inom ramen för den studerade tidsperioden kan vi läsa: 

Österrike kommer att bli ditt ’Önskerike’. Går du på promenad kan vi lova att
du stöter på en vänligt leende österrikare, för visst är det sant att det är här
gemytligheten har sin hemvist.194

Varför just Österrike och Tyrolen under hela den studerade perioden framställs
som gemytets hemvist ges ingen som helst ledtråd till i marknadsföringsmaterialet.
Folket här verkar bara vara ovanligt vänliga och gladlynta. Ett annat folkslag som
kännetecknas av sin ovanligt stora vänlighet är enligt Scandorama skottarna.195

Hos Scandorama förekommer också den tidigare analyserade föreställningen
om ’det sydländskas’ speciella lockelse. 

Fem långa, sköna dagar i San Remo som sprudlar av värme och livslust. Sex
ljumma, sydländska nätter för nöjen och romantik.196

I det avsnitt som behandlade Spanien framkom att exotismen tonades ned under
-talet och att Spanien kom att framstå som allt mer hemtamt och likt det
egna. Den sydländska lockelsen avtog därmed. Det är en utveckling som skulle
kunna antas vara allmän: att den ökande globaliseringen krymper världen och
gör allt större områden kända och att dessa därmed förlorar något av sin lockelse
som platser där drömmarna om det helt annorlunda kan spelas upp. En sådan
tendens är också tydlig. Men det är ingen förändring som per automatik berör
alla delar av turistbranschen och hos Club Continental, Scandorama och andra
representanter för de klassiska bussresorna är den i stort sett omöjlig att finna.
Scandorama saluförde  en resa till Frankrikes huvudstad med följande rader:

191 Scandorama: Vår, sommar, höst 1983, s. 17 och s. 19. 1985 talar man även om ”det engelska gemytet”
Scandorama: Bussresor i tiden, semesteråret 1985, s. 15.

192 Scandorama: Bussresor i tiden 1984, s. 17. Jfr. t.ex. Upplev Europa med Foggs 1969: ”I Lugano har Ni
skönheten, värmen, den höga schweiziska standarden och den italienska lokalkoloriten på bricka.” (s.7)

193 Scandorama: Bussresor i tiden 1984, s. 23.
194 Scandorama: Buss- och tågresor: De mänskliga sätten att resa, 1989, s. 59.
195 T.ex. Scandorama: Bussresor i tiden, semesteråret 1986, s. 44.
196 Scandorama: Bussresor i tiden, semesteråret 1985, s. 36.





Paris med sitt sydländska temperament. Sin oförglömliga romantik och
pulserande livsglädje.197

Det förefaller vara så att själva resformen – och inte minst genrekravet att
utförligt beskriva resans program dag för dag – håller fast vid formuleringar och
motivval som inte har riktigt samma livskraft i andra sammanhang. Till saken
hör också att bussresorna främst rör sig i nordvästra Europa i områden som
moderniserats på ett sätt som i mycket liknar den svenska utvecklingen. Men
av dessa genomgripande förändringar av såväl hemlandet som resmålet syns
väldigt lite i bussresekatalogerna. För att tydliggöra att det har med resform och
genre att göra kan vi ta exemplet VingBuss . Där förekommer många
karaktäristiker som:

Rhenländarna är kända för sin skämtsamhet och tar gärna första bästa tillfälle
att ordna en fest. Du kommer att trivas med människornas gladlynthet, öppenhet
och gästvänlighet, känt som det rhenländska kynnet.198

Det är kanske möjligt att tolka dessa spekulationer om folklynne som att de vilar
på en rasbaserad förståelse om härstamning och tillhörighet. Men det förekommer
– trots det myckna talet om olika folks glada och gemytliga karaktär – inte längre
några anspelningar på renhet. Tvärtom säger VingBuss i samma katalog som
förklaring av satsen ”Wien är den obekymrade livsglädjens stad” att 

Den ständiga kontakten med olika folkslag skapade wienarna som är öppna, senti-
mentala, realistiska, artiga och förtjusta i glans och elegans. Atmosfären andas
mångtusenårig kultur och staden är som ett enda stort utomhusmuseum.199

Men det mesta är som synes tomt prat som inte säger något om något.200

Bussresornas värld är genom hela den studerade perioden framförallt pittoresk
och dess invånare vänliga. Att försöka utvinna någon information om lokal-
befolkningens situation är som allra oftast omöjligt. De karaktäriseras nästan
uteslutande med tomma etiketter som gör dem trevliga och utan förankring i ett
materiellt och politiskt liv.

197 Ibid., s. 12.
198 VingBuss: vår, sommar, höst 1989, s. 53.
199 Ibid., s. 56.
200 Att atmosfären i Wien, vars äldsta sevärdheter byggdes under 1700-talet, andas mångtusenårig kultur

är märkligt, även om staden kan räkna sina anor tillbaks till det romerska härlägret Vindobona där Kejsar
Marcus Aurelius avled år 180. Den kultur som faktiskt lyfts fram i Wien är också den habsburgska.
Uppslagsord »Wien« i Nationalencyklopedin.





Nya resformer?: exemplen Äventyrsresor
och Läs och Res 1982-1990 

Det är ingen tvekan om att turismen, när den har rätt mål, är en möjlighet för
dialog mellan kulturer och en värdefull fredstjänare. Turismen innehåller
genom sin själva natur element som förbereder för denna dialog. [---] Turismen
för oss i kontakt med andra sätt att leva, andra religioner och uppfattningar om
världen och dess historia. Det hjälper människor att upptäcka sig själva och
andra, som individer och samhällen, nedsänkta i mänsklighetens vida historia,
arvingar till och ansvariga inför ett universum som är såväl hemtamt som
annorlunda. Detta skapar en ny bild av andra som befriar oss från risken att för-
bli stängda i oss själva.201

De förändringar i världssystemets ekonomiska förutsättningar kring den så kallade
oljekrisen  föranledde inte en lika radikal omvärdering av den roll Väst hade i
den nya världsordningen. Det var inte förrän på -talet som västvärlden
uppmärksammade att de ekonomiska grundvalarna för efterkrigstidens tillväxt
hade försvunnit.202 Den optimism som etablerats, och som kan föras tillbaks till
modernitetens breda och väletablerade framstegstro, påverkades ännu inte.

Kanske kan de händelser som kondenseras kring  ha haft ett direktare
genomslag som gjorde att det efterfrågades nya typer av resor som kunde upp-
fattas som mer solidariska och rättvisa? De övertygade reste nog till ideologiska
bröder och systrar i utlandet på egen hand, eller genom sina partier och
intresseorganisationer: ett resande som inte marknadsfördes öppet och därmed
inte figurerar i mitt undersökningsmaterial.

Den läroprocess som Löfgren tecknat fortgår genom hela turismens historia.
Tillsammans med teknisk och ekonomisk utveckling framtvingade den allt län-
gre resor. Det kan vara viktigt att påpeka att det däremot inte ledde till att
resandet blev tillgängligt för hela den svenska befolkningen. Även om utlands-
resandet stadigt ökade fanns det fortfarande betydande klasskillnader som
påverkade resvanorna. Under -talet minskade charterresandet bland icke

201 “There is no doubt that, when properly oriented, tourism becomes an opportunity for dialogue
between cultures and a valuable service to peace. By its very nature, tourism contains elements which prepare
for this dialogue. [—-] Tourism puts us in touch with other ways of living, other religions and other percep-
tions of the world and its history. This helps people to discover themselves and others, both as individuals and
as communities, immersed in the vast history of humanity, heirs to and responsible for a universe that is both
familiar and strange. This generates a new vision of others that frees us from the risk of remaining closed in
on ourselves.” Johannes Paulus II, Message of John Paul II for the 22nd World Day of Tourism 2001, 2001
(8/1-2003]:på http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/messages/tourism/documents/hf_jp
_mes_20010619_giornata-mondiale-turismo_en.html

202 Hobsbawm, Ytterligheternas tidsålder, s. 457, Lars Magnusson, »Anpassning eller självöverskattning?
Sveriges ekonomiska historia under 1900-talet«, i Den svenska framgångssagan?, red. Kurt Almqvist, Kay Glans
och Wilhelm Agrell, Stockholm: Fischer & Co., 2001, s.  33. ”Oljekrisen” innebar att ”mellan 1973 och 1980
mer än fyrdubblades det reala oljepriset.” Eklund, »Från rekordår till stagnation«, s. 57.





facklärda arbetare från  till  procent, medan det bland högre tjänstemän
ökade från  till  procent. De högre tjänstemännen var dessutom bortresta
längre tid på sina semestrar.203

Postturism?

John Urry tar i boken The Tourist Gaze upp föreställningen om att det finns
postmoderna så kallade postturister som även kan njuta av inautenticitet, det
vill säga det man uppfattar som konstlade och kitschiga sevärdheter. Men jag
finner föreställningen om att det finns specifika postturister dåligt underbyggd.
Visst har även upplevelser av artificialitet och kitsch en attraktionskraft: plastiga
souvenirer kan utöva större lockelse än den faktiska sevärdheten. Kommersen
kring Maos mausoleum i Peking är ett exempel. Men postturistandet bör ses som
ett agerande vid en sådan specifik plats. Vid en annan sevärdhet kan samma turist
hänge sig åt den solitära, romantiska turismblicken – till exempel vid Liflodens
dimhöljda sockertoppslandskap. För en annan individ kan förhållandet mycket
väl vara helt omvänt. En gammal maoistisk studentaktivist kan betrakta Maos
kvarlevor med en vördnadsfull blick samtidigt som han vid Lifloden med ironisk
distans betraktar försäljningen av billigt grälla, snedtryckta kopior av de kinesiska
mästarnas landskapsmålningar. Jag vill hävda att den postmoderna turisten inte
alltid är så medveten om att han spelar ett rollspel i en värld av kulisser, som det
framstår hos Urry. Brottet med modernitetens och kolonialismens referensramar
är inte så skarpt som postmodernismen ibland ger sken av.204

Maxine Feifer, som i sin populärt hållna bok om turismens historia myntat
begreppet postturisten, menar att den moderna turisten nu efter en läroperiod
på nästan 30 år har blivit allt mer självsäker. Han (för det är fortfarande mannen
som är norm) vågar ge sig ut på egen hand och har fått smak för utländsk mat.
Postturisten är enligt henne inte heller lika målrationell, snarare låter man
slumpen föra intressanta möten i ens väg, menar Fefier. Den postmoderne tur-
isten lider också av ett ständigt déja vu, allt han möter har han redan sett avbil-
dat många gånger.205

Är då tiden efter -talets mitt postturismens era? Jag tänker inte svara
vare sig ja eller nej. Visst är Fefier något på spåren som vi kan se i resereklamen:
större vikt läggs vid självständighet, och kulinariska seder långt annorlunda de
svenska är inte som i det tidiga -talet något att be om ursäkt för. Tvärtom
tillför det resan attraktionsvärde. Där har världsvanan och viljan att lämna det
hemtama ökat, framförallt i relation till den tidiga charterboomens solresor.

203 Göran Ahrne, Christine Roman och Mats Franzén, Det sociala landskapet: en sociologisk beskrivning av
Sverige från 50-tal till 90-tal, Göteborg, Korpen, 1996, s. 139.

204 Urry, The tourist gaze, s. 100ff. Dea Birkett talar istället om un-tourists. De som inte längre vill kallas
turister på semester utan istället resenärer på äventyr, expedition, mission, trekking och dylikt. Dessa söker aut-
enticitet och ser på kolonialismens ’upptäckare’ med avund och nostalgi. Birkett, »Re-branding the tourist«.

205 Feifer, Tourism in history, s. 259ff.





Men en del av den trend som Feifer tecknar faller utanför min studie. Många av
tågluffarna i Europa och båtluffarna i Grekland, och de därifrån sprungna ryg-
gsäcksresenärerna i framförallt Asien och Australien köpte inga paket. De köpte
en ren reguljärbiljett utan åtföljande organisation. Däremot fanns aktörer som
gränsar till detta resande som man kan kalla postturism. Tydligaste exemplet är
kanske företaget Rosa Bussarna som startade i liten skala redan  med resor
till Indien.206

Fler och fler började också efterfråga ett alternativ till charterresandet. Det
är här viktigt att hålla i minnet den tystnad som valet av material skapar. Alla de
resor som företagits på egen hand med reguljära transporter, eller med privata
fordon, eller liftandes, syns inte i det här genomgångna materialet.
Influerade av -talets hippierörelse sökte sig ungdomar till Indien,
Afghanistan och Sydostasien. The Hippie Trail ledde via Istanbul till
Katmandu och andra destinationer i Asien. Detta resande skapade en marknad
för att erbjuda resor även till dem som inte kunde eller ville ge sig ut helt på egen
hand, men som under en mer begränsad tid ville se platser bortom turistström-
men och uppleva mer. 

Vad är då ’mer’? Jag ska i detta avsnitt gå närmare in på två företag som
representerar ett nytt segment av upplevelseresor på turistmarknaden: Även-
tyrsresor och Läs och Res. På ytan kan dessa företag synas likna varandra, men
samtidigt som de representerar ett likartat utbud skiljer de sig åt i många avseenden
vad gäller resefilosofi och marknadsföringsstrategi.

Äventyrsresor

Vem skulle vara korkad nog att ge   spänn för fyra veckor hos helnakna
vildar, på platser som inte ens finns utsatta på kartan?207

Äventyrsresor grundades  av Tomas Bergenfeldt – som av företaget självt
beskrivs som ”en obotlig resenär som besökt fler delar av världen än de flesta.”
Äventyrsresor marknadsför sig som en föregångare inom ekoturism i Sverige och
är inriktat på resor med naturinnehåll.208 Jag kan inte gå in på hur de realiserar

206 www.rosabussarna.com, 23/5-2004. Om Rosa bussarna säger Läs och Res grundare Christian Jutvik:
”Det är som att göra en skolresa med dina kamrater. De har marknadsfört sina resor med ’Vi var 40 individer
som reste och kom tillbaks som 20 par.’ De äter, lever och bor i bussen och den enda kontakt de får med län-
derna de besöker är om någon ’inföding’ vågar sig fram för att se vad det är för underliga varelser i det där
vidundret till buss.” Citerad i Jessica Nilsson, »En upplevelse rikare« i Arbetaren, no. 33, 2004, s. 8. 

207 Affisch till resebyråer, 1986. Detta är en av Äventyrsresors första annonser.
208 http://www.aventyrsresor.se/main.asp, 23/9-2002.





sina ekoturistiska strävanden.209 Men däremot kan en genomgång av deras
broschyrer visa i vilken mån denna strävan att anordna ekologiskt hållbara resor
även påverkar och förändrar lokalbefolkningens funktion i deras marknadsföring.
Vilka attityder och föreställningar till de lokala människorna kan vi finna i Även-
tyrsresors broschyrer? 

Under säsongen - saluförde Äventyrsresor ridturer i Marocko
(Maghreb al-Aqsa). Detta land har som framgått i tidigare kapitel ofta framställts
som det mest orientaliska. Kan man tänka sig att de principer som enligt dem
själva styrt Äventyrsresor ända sedan starten – och som gör att de kallar sig
ledande inom ekoturism – även påverkat representationen av landet? 

Äventyrsresors broschyr liknar på många sätt de gamla bussresornas prospekt.
Programmet är specificerat dag för dag och presenteras med en längre berättande
text. Vi kan också känna igen en hel del motiv från den etablerade orientalismen.

Sakta går ritten [istället för bussfärden] genom ett landskap fyllt av kontraster –
vattendrag, smala bergspass, höga snöklädda berg och leende byar med smala
gränder. Alla måltiderna äter vi hos berberna, urinnevånarna som flydde hit
upp till bergen under arabinvasionen på -talet. Vi äter på berber-vis, det
vill säga med fingrarna. [---] Vi blir mottagna av mannen i familjen som serverar
och konverserar. [---] De byäldste har mycket spännande att förmedla, och
genom deras historier kliver vi rakt in i en helt annan värld och tid. Kvinnorna
här är inte beslöjade som araberna utan klädda enligt lager-på-lager metoden i
alla tänkbara färger. En vacker kontrast till den röda jorden.210

Marocko skildras fortfarande mot slutet av -talet som ett land av leende byar
med smala gränder. Kanske kan en utveckling ändå skönjas i det faktum att
orientalismen nu framförallt häftas vid berberna, istället för Marockos arabiska
befolkning. Projektionen måste skjutas längre ut i periferin för att framstå som
trovärdig. Hos ”urinnevånarna” kan vi få möta en orörd, förmodern värld.
Berberna är de tidlösa representanterna för en annan värld och förklaras genom
händelser som ligger   år tillbaka i tiden. Deras funktion är estetisk och de
framträder vackert i sin naturliga omgivning. Hos dem råder en god patriarkal ord-
ning där männen genom sin naturlighet kan ge inblickar i det förmoderna och där
kvinnorna är vackra utsmyckningar (och troligen de som arbetar bakom kulisserna). 

Som Magnus Berg visat är öknen och bergen den topografi som lockar de
västerländska frihetssuktande resenärerna. Friheten står enligt Berg sällan att
vinna i orientaliska städer eller välmående, platta jordbruksbygder. Bergen,
däremot, utgör ett jungfruligt landskap som lämpar sig ypperligt som kuliss
för det västerländska subjektets identitetsskapande äventyr. De få människor
som bor där är blott statister, eller får spela rollen som den som Berg kallar

209 Jag vill däremot framföra humanekologen Lotta Frändbergs påpekande att de som arbetar för hållbar
turism väldigt ofta bortser från flygtransporternas stora miljöpåverkan. Frändberg, Distance matters, s. 111ff.

210 Äventyrsresor 1986-87, s. 11.





”den förmoderne orientalen”; en figur som är värdig, hel och trygg i sin patri-
arkala by orörd av modernitetens alla ambivalenser och politiska anspråk.211

Äventyrsresor vänder sig till dem som inte sätter bekvämligheten framför
upplevelserna. Man spelar på den äventyrlighet som ligger i att färdas utanför
allfarvägarnas luftkonditionerade bussar. Men vad är det då man söker? Varför
är det så viktigt att ta sig utanför storstäder och huvudvägar? Är det precis som
i populärorientalismen, att staden inte kan användas som kuliss för iden-
titetsskapande äventyr? Friheten kräver storslagna vidder och överblickbarhet.
Tidigare har jag i relation till folkdräkters popularitet i reklamen talat om turismen
som ett sökande efter det pittoreska, här finns istället beröringspunkter med en
annan estetisk kategori: det sublima. 

Det sublima handlar om mötet med det storslagna, om upplevelsen av det
gränslösa och av vår egen litenhet i världen. Det är en individuell känsla som
framförallt hade en viktig plats i romantiken. På tyska talar man om das
Erhabene, vilket kan översättas som det upphöjda eller storslagna. Det klassiska
bruket av begreppet det sublima försöker fånga just människans bävan inför det
storslagna. Immanuel Kant – vars teori om det sublima är en av de mest betydelse-
fulla, och den som passar bäst för att beskriva turismens relation till det sublima
– menar till skillnad från de flesta andra att sublima omdömen bara kan fällas
angående naturen. Medan andra också talar om en sublim konst hämtar Kant
sina exempel från betraktandet av stora öppna landskap, höga berg eller vind-
piskade hav.212

Det sublima är något som alltid överskrider vår jämförelseförmåga, i det sublima
överväldigas vi av det mäktiga och fasansfulla som ger oss en föreställning av det
ogripbara och oändliga. Det sublima kan inte inneslutas i någon sinnlig form, säger
Kant, det finns alltså inte i naturen. En storm är i sig inte sublim, utan ger upphov
till en sublim känsla hos den som fyllt sitt sinne med idéer. I det sublima mötet
förlorar vi kontrollen och vår inbillningskraft förlorar sin frihet. Men det är viktigt
att skilja upplevelsen av det sublima från en situation då man bara är rädd för
elementens raseri. Sublimiteten uppstår när det överväldigande i naturen upplevs
från en säker position och i viss mån kontrolleras av vår rationella förståelse av det.

211 Berg, Hudud, s. 144ff.
212 De två andra stora namnen i etablerandet av den moderna förståelsen av det sublima är Joseph
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som formulerade sig först av de tre stora menar att det sublima ger oss en självtranscendens i mötet med storhet
(the Great, the Elevated). Vi upplever då en tilltalande skräck (agreeable horror), vi får en bild av frihet som tar
oss bortom det föreliggande livets begränsningar. Burke talar om hur upplevelser av hemska ting ger idéer om
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modern estetik. Paul Crowther, »The Sublime«, i Routledge encyclopedia of philosophy, bd 9, red. Edward Craig,
London/New York, Routledge, 1998, s. 201ff. och Edmund Burke, A philosophical enquiry into the origin of
our ideas of the sublime and beautiful: Edited with an introduction and notes by J. T. Boulton, London, Routledge
and Kegan Paul, 1958, part II, s. 57ff.





Vi tjusas av det upphöjda och överväldigande, men slukas inte av dess formlöshet.
Vi har fortfarande rationell kontroll över det betraktade. Det sublima har nämligen
sin grund i vårt sätt att tänka, inte i något utanför oss.213 Så långt Kant. Hur
hänger hans teorier ihop med turismen?

Öknen är ett klassiskt gränslöst landskap för sublima upplevelser och möten
med andligheten. Jesus gick ut i öknen och kämpade med djävulen och öken-
fäderna sökte ensamhet och askes för att utveckla sin sträva kristendom. Den
kittlande rädslan för att utplånas i öknens intighet verkar locka moderna tiders
äventyrare.214 Men i reklamen – som aldrig låter sin produkt förknippas med
något negativt – är rädslan inte någon framträdande lockelse. Äventyret bjuder på
vedermödor inom kontrollerade gränser. Men äventyrlighetens språk lockar med
möten med det sublima på platser där jaget står ensamt inför den ursprungliga
naturen. Det kräver en helt annan inramning än mötet med det pittoreska som
kan insupas även i arrangerade folkdansuppvisningar. Mötet med naturens
storhet och ursprunglighet kräver vissa vedermödor.

Äventyrsresors resenärer rider och lever enkelt på det som finns tillgängligt längs
resvägen. På så sätt är resan mer ekologiskt hållbar än de stora charterbolagens
resurskrävande utflykter mellan stora lyxhotell. Genom den lokala förankringen
kan också en större del av resenärernas utgifter förväntas komma den lokala
befolkningen till del. Ur ett ekologiskt och ekonomiskt perspektiv förefaller
Äventyrsresors resa således vara bättre anpassad till den lokala befolkningen än de
traditionella charterbolagens. Men lokalbefolkningen har fortfarande samma
plats som estetisk utsmyckning till de svenska resenärernas upplevelser.215

Dessutom tar man bruk av de allra mest inarbetade stereotyperna för att locka
svenskar till äventyret i ”en helt annan värld och tid.” Även Äventyrsresors ryttare
utlovas att så småningom komma fram till Marrakech: orientalismens huvudstad.

I denna sagostad som är som hämtad ur Tusen och en natt stannar vi i två dagar.
På torget Djema el Fnaa i stadens mitt får vi uppleva myllret av sagoberättare,
eldslukare, jonglörer, akrobater, ormtjusare och kryddförsäljare som alla slåss
om uppmärksamheten. Det är lätt att gå vilse i de smala gränderna och ett litet
äventyr att handla – eller att försöka låta bli. När man prutat ner priset till
hälften kan man vara säker på att ha blivit lurad i alla fall!216

213 Immanuel Kant, Werke in sechs Bänden V: Kritik der Urteilskraft (und Schriften zur Naturphilosophie),
Wiesbaden, Im Insel-Verlag, 1957, §§23-29, s. 328-355. Utlagd i Kristian Petrov, »Den ojämna kampen: Om
fyra säkerheter i Kants teori om det sublima«, i Kants tredje kritik: sju essäer, red. Sven-Eric Liedman, Arachne,
15, Göteborg, Institutionen för idé- och lärdomshistoria, 2000.

214 Om öknen som resmål, se Richard Pettersson, »Ökenresenären och civilisationen«, i Villfarelsens blick.
215 Detta är inget som är speciellt för Äventyrsresor. Jim Butcher visar att det är vanligt inom ekoturism

att den lokala befolkningen behandlas som en del av den äkta naturen snarare än som människor med egna
intressen i det världssystem som turismen är en del av. Ekoturisternas kritik av massturismen vilar enligt
honom mer på medelklasssnobbism och en vilja att de egna upplevelserna ska vara exklusiva, än på solidaritet
med dem som bor på resmålen. Butcher, The moralisation of tourism, s. 5ff.
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Detta citat kan jämföras med marknadsföringen av en av de första resorna efter
andra världskriget.

Nästa hamn är Casablanca på Nordafrikas västkust, och här stiga vi rätt in i
’Tusen och en natts’ sagovärld. Hela Österlandets mystik strömmar emot oss,
och de upplevelser, som vi få vara med om i Marrakech och Rabat bland frukt-
månglare, ormtjusare, akrobater och dansare i medionor [sic] och souker,
kunna ej beskrivas. Här får vi en fläkt av genuin och spännande orient.217

Som hos Svenska Lloyd  är Äventyrsresors Marrakech myllrande försäljare
och skojare som påminner om en sagovärld som var nostalgiskt inriktad redan
på -talet.218 I Äventyrsresors Marrakech kan man dessutom vara säker på att
bli lurad: oavsett hur man försöker är den listige araben slugare. Ingen rationalitet
finns i prissättning eller gatuplanering. Det är lätt att gå vilse. Vad som väljs ut
för presentation av provinshuvudstaden och universitetsstaden Marrakech –
med en knapp miljon invånare vid tiden för Äventyrsresors besök – är helt
bestämt av den orientalistiska förförståelsen. Fortfarande står torget Djema el
Fnaa i Gamla stan i fokus för intresset. Där låter de orientalistiska fantasierna sig
bäst levas ut. På marknadsföringsnivå gör Äventyrsresor intet för att ge en mer
nyanserad bild av Marocko, tvärtom: man använder alla de schabloner man kan
för att utlova ett spännande äventyr i Landet Annorlunda, ett land som är sig likt
genom hela den här undersökta perioden. Äventyrsresor använder också högst
traditionella bilder av till exempel en gammal skrynklig grekisk man med bild-
texten ”Den grekiska befolkningen är vänlig och gästfri.”219 Bilden och bildtex-
ten kunde lika gärna ha förekommit i någon av de stora charterbolagens kataloger.
Men Äventyrsresor håller stort avstånd till dem.

Den grekiska övärlden har blivit ett populärt resmål. Och den grekiska idyllen
lever ännu – bara man kommer bort från massturismens invaderade områden.220

I Äventyrsresors broschyrer är äkthet ett av de mer positivt laddade orden. För att
se det äkta måste man röra sig bortom turistströmmarna. Det kan man göra med
Äventyrsresors hjälp, utlovas det. Men vad är det då som är äkta? Vad kännetecknar
det äkta livet? Jo, att det är oförvanskat av modernitet och västerlänningar. 

Om man idag vill uppleva något av det mest äkta i Afrika får man bege sig långt
från storstäder och huvudvägar. Man måste vara beredd att bo i tält eller hydda, fär-
das till fots, i terrängbil eller varför inte med en pirog – en lång afrikansk kanot.221

217 Med ’Saga’ till soliga latituder, Svenska Lloyd, 1948.
218 Magnus Lundquist, Något om Tusen och en natt och sagoforskningen, Bonn, 1959, s. 13ff.
219 Äventyrsresor 1986-87, s. 13.
220 Ibid., s. 14.
221 Ibid., s. 17.





Livet måste framstå som enkelt för att kunna uppfattas som förmodernt äkta.
Det äkta Afrika är hos Äventyrsresor ett Afrika som det förmodas ha sett ut
innan européerna kom dit. ”Vi når utanför turistbyråernas allfarvägar och kan
söka upp människor och miljöer som ännu inte påverkats av västerlandets civil-
isation”, utlovar Äventyrsresor i Kenya.222 Målet synes vara att få spegla sig i det
man inte är. 

Fortfarande gäller det hegelska påståendet att Afrika ligger utanför historien.
Det må ha varit ett slags deskriptivt påstående, men i äventyrlighetens diskurs
har det lyfts till ett normativt påstående. För att vara äkta måste Afrika stå utanför
historien. Det äkta Afrika ska vara orört av västerlandet, av Anden. I Afrika finns
inget utrymme för utveckling, och som i artonhundratalets reselitteratur är
afrikanerna i hegelska termer varelser-i-sig-själva som saknar förmåga att bli
varelser-för-sig-själva.223 Det som inte har någon historia eller något politiskt liv
kan istället beskrivas med hjälp av en tidlös antropologisk klassificering.

Samburustammen är ett nilo-hamitiskt folkslag med pastoralt levnadssätt och
vi har möjlighet att stifta bekantskap med representanter för denna uråldriga
kultur. [---] Färden går [även] genom Pokotfolkets land och i dessa ödsliga trak-
ter av Kenya kan man få en glimt av det traditionella Afrika som det en gång
gestaltade sig före européernas ankomst. Pokotfolket är en stam av boskapsno-
mader som invandrat till Östafrika från de inre delarna av Sudan.224

Förnekandet av samtidighet är grundstrukturen i Äventyrsresors broschyr, inte
bara vad gäller Afrika. Att få se människor orörda av Tiden och Historien är ett
av Äventyrsresors återkommande försäljningsargument. 

Under vår vistelse i ’Gyllene Triangeln’ skall vi också försöka ta oss in över
gränsen till Burma. Vi kommer helt säkert att träffa flera mycket intressanta folk-
stammar i bergstrakterna. Få västerlänningar har haft liknande möjligheter.225

Språket är fyllt av anspelningar på den klassiske resenären som upptäcker och
lägger under sig. Vi ska få ta oss ”över gränsen” till det okända, till en värld som
få andra haft möjlighet att beskåda.226 Äventyrsresor inbjuder oss till att bli

222 Ibid., s. 18.
223 Valentin Yves Mudimbe, The invention of Africa: gnosis, philosophy, and the order of knowledge, African
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en resenär som lägger under sig nya oinmutade områden. Kanske är detta
allra tydligast i en resa till Indonesien i samma katalog som vi uppehållit oss
vid hittills i analysen.

Våra expeditioner går till Irian Jaya, landets indonesiska del. Endast något
hundratal utlänningar har hittills haft möjligheten att tränga in i det enorma och
orörda sumpområdet Asmat. [---] Vi har alltså goda utsikter att få vara med om
djävulsutdrivning, adoption, invigning av kanoter eller sköldar eller någon
annan fascinerande ceremoni. På kvällarna samlas männen i manshuset. Vi
somnar till trummornas rytmiska ljud som fortsätter hela natten. (min kur-
sivering)227

Resenären ska få ”tränga in i” det orörda, utlovar Äventyrsresor. Det går att
associera till manliga fantasier om oskulders sexuella lockelse. Liksom i Mörkrets
hjärta pulserar natten av ”trummornas rytmiska ljud” och vi befinner oss mitt
inne i den koloniala fantasin där den handlingskraftige resenären ser, bestämmer
och nedlägger världen.228

Men vad vill egentligen Äventyrsresor? I deras broschyr för - finns på de
inledande sidorna några ord om vart man syftar med sina resor. Där står att läsa:

Vår strävan är att ge våra resenärer en så djup och allsidig bild som möjligt av
de kulturer och miljöer vi besöker. Kunniga turledare är givetvis allra viktigast.
[---] Innan årets slut hoppas vi inför varje resa kunna skicka ett mycket läsvärt
material till deltagarna samt i möjligaste mån även hålla ett informationsmöte.229

Det är naturligtvis viktigt att hålla i minnet att min analys bara gäller reklam-
material, och inte hur resorna faktiskt genomförs eller hur människor som köpt
varan har upplevt sin resa. Där har mycket riktigt reseledaren en stor roll att fylla.
Men det är samtidigt alldeles uppenbart att de bilder Äventyrsresor använder sig
av i sin marknadsföring går på tvärs med de intentioner de redovisar. I den katalog
som inleds med de ovan redovisade orden kan vi läsa en mängd exempel på att
kunskap inte är ett så självklart begrepp. 

I bergstrakterna i norra Thailand finns sex olika folkgrupper; Meo, Lahu, Akha,
Karen, Yao och Lisu. Dessa är i sin tur uppdelade i många mindre stammar, var
och en med eget språk, traditionell klädedräkt och kultur. Bergstammarnas
ursprung är oklart. De utgör en blandning av Sino-Tibetansk och Sino-
Burmesisk härstamning, och har gradvis under flera århundraden emigrerat till
norra Thailand. De flesta är anhängare av animismen (tron att allt i naturen är

227 Äventyrsresor 1986-87, s. 24.
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besjälat), även om kristendomen är spridd i vissa områden. Den färgranna [sic]
opievallmon odlas på stora fält, trots FN:s försök att introducera en mindre
lömsk gröda.230

Här redovisas en kunskap som är fast i en kolonialistisk antropologi som klas-
sificerar efter en rasföreställning med klart dubiösa kontaktytor. Ingen som
helst plats för självdefinition ges till dessa människor, de är inte individer
utan representanter för bergsstammar som fullt ut bestäms av sin härstamning.
Dessutom naglas de fast av ett förtingligat religionsbegrepp som inte lämnar
några öppningar för egna formuleringar. De ges en plats i den europeiska
kunskapens religionsschema som reducerar dem till att tro på en besjälad natur.
Om den politiska och sociala situationen för minoritetsfolk i Thailands gräns-
trakter till de krigsdrabbade Burma och Laos sägs inget utom att opievallmo är
vackert men ogillas av FN. Istället för att de betraktas som kämpande deltagare i
en politisk och kriminell globaliserad världsordning bestäms de av sin stamtavla.231

Läs och Res

Förr var vi kolonialister, senare kom de multinationella företagen och nu kommer
vi som turister. Ofta struntar vi hänsynslöst i traditioner, regler och lagar i
landet vi besöker.232

Företaget Läs och Res grundades  av den tidigare SIDA-arbetande sociolo-
gen Christian Jutvik. Som det inledande citatet visar har Jutvik och Läs och Res
framställt sig som ett alternativ till den etablerade turistindustrin.233

Under den period som avhandlingen täcker var Läs och Res ett litet företag
under Jutviks ledning med enstaka medarbetare. Resorna leddes på plats av
inhemska reseledare. Reklammaterialet var begränsat till enkla kopierade häften
där kommande års resor presenterades. Inga bilder eller någon säljande layout
förekom. Läs och Res häften inleds alla med en diskussion om varför och hur
man bör resa. Att resa är viktigt, menar Jutvik:

230 Ibid., s. 11.
231 Om Gyllene tringeln och den globala kriminella ekonomin, se Manuel Castells, Informationsåldern:
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De erfarenheter du får genom att resa är mer betydelsefulla än de kunskaper
du tillägnar dig i skolbänken och genom massmedia. Under resan är du själv
en del av omgivningen. Du möter människor; bjud den i trasor klädde rick-
shawföraren på te och acceptera inbjudan från den välbeställde affärsmannen!
Du glömmer dem knappast. Och du kan lära dig mycket väsentligt om männi-
skans levnadsvillkor och troligen också om dig själv. Du kan identifiera män-
niskorna du möter med de mer övergripande frågorna.234

För att resenärerna ska kunna göra de erfarenheter som Jutvik tycker är viktiga
spelar det enligt honom ingen egentlig roll var man reser, det viktiga är på vilket
sätt man reser. Det är viktigt att själv delta och möta människor som ger nya
kunskaper och insikter. För att detta ska vara möjligt krävs kunskaper och företagets
namn – Läs och Res – visar på grundidén i Jutviks resefilosofi (som han själv
kallar den). Varje resa förebereds genom en studiecirkel om landet som skall
besökas, vilket ses som en förutsättning för en seriös resa. Även Äventyrsresor
och Vingresor påpekade som refererats tidigare behovet av att läsa och lära sig för
att kunna tillgodogöra sig en resa till utlandet. Men kunskap är som vi såg i dessa
fall inte något entydigt. Vad är det då som Jutvik vill lära sina kunder?

LÄS och RES genomsyras av en ambition att motverka både kulturella och
ekonomiska avigsidor av konventionell turism. Därför bor vi enkelt och reser
med tåg och bussar, i stället för att bo på lyxhotell och flyga. Vi träffar männi-
skor hela tiden och lär känna deras levnadsvillkor. På en traditionell sällskapsresa
behöver du inte tala ett ord med en infödd under den korta tid en sådan resa
varar. Dina pengar betalar medelklasshotell, reseledare, tolkar, rickshaw-förare
etc, och kommer därför breda inkomstskikt i samhället tillgodo. Vi ställer också
krav på resenärernas uppträdande och t o m klädsel. En konsekvens av vårt sätt
att resa är att resan blir mycket billig, så billig att vi kan stanna ute längre tid.
Denna tid behövs verkligen i ett intressant och spännande land.235

På samma sätt som hos Äventyrsresor påpekas här behovet av att kunna bo och
färdas enkelt för att få tillgång till den värld som den etablerade turismen inte
når. Men vad denna värld bortom turismen består av skiljer sig markant mellan
de två bolagen. Hos Äventyrsresor var målet att nå ”människor och miljöer som
ännu inte påverkats av västerlandets civilisation” såsom till exempel ”[s]amburu-
stammen [som] är ett nilo-hamitiskt folkslag med pastoralt levnadssätt”.236
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För Läs och Res är en av ambitionerna att genom det enklare resandet tillföra
det lokala samhället inkomster och att få tala med de infödda. Bägge företagen
lockar i sin marknadsföring med att resenären kommer att få möjlighet att tala
med de infödda i de spännande länder som resorna går till. En skillnad är som
vi kan se att Jutvik hela tiden går ett steg till och därmed bryter mot en av
reklamlogikens grundläggande regler: att aldrig förknippa sin resa med negativa
eller farliga saker. 

Ovanstående låter ju tjusigt, men resorna ställer också krav på dig. Det är inga
rekreationsresor. Först och främst är det psykiskt krävande att konfronteras
med en ny kultur och med fattigdom. Det är också påfrestande att leva på
en lägre standard, vad avser bekvämlighet och hygien, än den du är van vid
hemifrån. Hotellen är enkla, ibland smutsiga.237

Men även dessa varnande ord om hur jobbigt det är att ta del av Läs och Res resor
är naturligtvis inordnade i en säljande strategi som i slutändan visar att dessa
uppoffringar ger tillträde till ”[e]n riktig RESA – en intressant och spännande
resa!”238 Men hela tiden påpekas att målet att sälja resor aldrig kan överordnas
den filosofi som ligger till grund för att Jutvik gav sig in i resebranschen.
”Förhoppningsvis återvänder du med ett stärkt engagemang och en förändrad
syn på den värld vi alla lever i.”239 Resornas upplägg sägs vara bestämda med
detta övergripande mål som ledstjärna. Detta leder bland annat till att Läs och
Res med åren allt mer undviker ”sk sevärdheter och turistcentra. Även om detta
sker till priset av färre resenärer.”240 På anmälningsblanketten till Läs och Res
resor måste kunden fylla i svar på frågor som ”[m]otivera kort varför du vill göra
den här resan”.241 Och innan man anmäler sig till resan uppmanas man också att
ställa sig bland annat följande frågor:

Stämmer mina egna intressen någorlunda överens med målsättningen och
uppläggningen av den här resan, som jag nu tänker anmäla mig till? Eller är det
främst priset som är attraktivt? Kommer jag verkligen att trivas med att bo på
enkla hotell? [---] Hur kommer jag att känna mig när jag reser med skramliga,
ganska smutsiga tåg, som dessutom ofta är fullpackade med folk? Ställer jag upp
på kravet att helt (och med glädje) acceptera vad som erbjuds mig när jag bor
hos privatfamiljer i fattiga byar?242

237 Läs och Res 1989, s. 6.
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Även här kan vi se att det finns ett subtilt utlovande av bruksvärde i betoningen
av att man verkligen kommer att få frottera sig med den fattiga lokalbefolkningen.
Priset är dessutom så lågt att man kan förledas att följa med bara av den anled-
ningen.

Om möjligheterna att resa i enlighet med de uppställda målen inte längre
föreligger sägs i broschyren att det kan finnas risk att resan inte kan genomföras,
som i fallet med  års sommarresor till Tibet som ställdes in som en följd av
de antikinesiska upploppen i Lhasa hösten .

Att vandra mellan byar, att också bo där, att över huvud taget få någon vettig
kontakt med tibetaner, är nu inte möjligt. Skulle förhållandena ändras till som-
maren , så kommer jag omgående att organisera en resa dit. Att under
nuvarande förhållanden resa till Tibet för att fotografera Potala-palatset, anser
jag vara meningslöst.243

Ett viktigt mål för Jutviks reseverksamhet var således att väcka engagemang för
den värld vi alla lever i, som han säger. Det är viktigt att poängtera att Läs och
Res var ett mycket litet företag. Nästan tre miljoner svenskar åkte på charterresa
1988, Läs och Res hade samma år  deltagare på sina resor.244 Som en del av
turistindustrin var Läs och Res således försumbar vad gäller antal resenärer.
Skälet att jag ägnar dem detta utrymme är att de är det enda företag jag funnit
som i sina broschyrer försöker intala läsaren att det är krävande att besöka
världen på ett sätt som inte fångas av den koloniala strukturen. Men samtidigt
som Läs och Res kännetecknas av en större medvetenhet om de sociala och poli-
tiska dimensionerna med turism så innehåller även deras framställning av sina
resmål ståndpunkter som kan granskas mer ingående. 

Om landskapet [i Rajasthan] kan synas sterilt, så är människorna desto
färggrannare. Männen med omfångsrika turbaner i klara pastellfärger. Kvinnorna
bär blusar i starka färger och de röda kjolarna lyser upp ett landskap som i övrigt
kan te sig grått. Ofta är kvinnorna draperade i silversmycken från fotknölarna till
hjässan. För en västerländsk besökare är förmodligen Rajasthan en av de mest
exotiska och spännande delarna av Indien.245

Som citatet ovan visar finns även i Läs och Res material en fascination för
det som kallas exotiskt, det som skiljer sig från oss, som kan förefalla vara en
upptagenhet av ytan, av det sevärda. Att man undviker så kallade sevärdheter

243 Ibid., s. 3.
244 Ahrne, Roman och Franzén, Det sociala landskapet, s. 48 och Läs och Res 1989, s. 22.
245 Läs och Res 1987, s. 19.





betyder inte att det besökta samhället och dess människor inte behandlas
som en sevärdhet och att turismblicken inte skulle vara med och styra vad som
är intressant på orten. Emellertid förefaller det omöjligt att föreställa sig ett
intresse för världen som inte tillåter ögats lystnad efter det annorlunda någon
som helst plats.246

Som diskuterades i kapitlet om folkdräkter finns inom stora delar av tur-
istindustrin föreställningen om att man är med och skyddar kulturer som är på
väg att dö ut. Låt oss rekapitulera Jane Desmonds slutsatser i frågan utifrån
hennes analys av turismen på Hawaii. Hon talar där om ’räddningsparadigmet’
(the salvage paradigm), som omfattar en föreställning om att det mest naturliga
är hotat och på väg att försvinna och således behöver räddas från undergång.
Desmond kallar detta en liberal attityd med potentiellt konservativa resultat.
Det verkar som om räddningsparadigmet hyllar och vill skydda kulturella skill-
nader, men i själva verket placerar det vissa människor och regioner utanför och
betraktar dem som representanter för det ursprungliga och äkta. De blir en källa
till räddning för den stressade nutidsmänniskan och bör räddas för vår skull
snarare än för sin egen.247 Träffar denna kritik även Läs och Res? I någon mån
står väl allt nöjesresande till områden som betraktas som utanför den egna kul-
turen i en problematisk relation till räddningsparadigmet. Men för att konkre-
tisera diskussionen ska jag citera ett stycke om Läs och Res Indonesienresa .

Resorna in i Kalimantan [den indonesiska delen av Borneo] varieras hela tiden.
Tyvärr är det inte möjligt för en större grupp att komma upprepade gånger till
byar eller småstäder. Tjusningen av att vara ’först’ på platsen med all dess upp-
ståndelse, nyfikenhet och genuint intresse förloras och övergår lätt till kom-
mersiella förväntningar. Det är roligare för oss och för våra värdar om besöket
är unikt. I vissa avlägsna trakter på Kalimantan bor bybefolkningen fortfarande
i gemensamhetshus. Ofta felaktigt kallade ’långhus’, eftersom de här är
kvadratiska. Myndigheterna motarbetar gemensamhetsboendet, eftersom det
anses omoraliskt, och dessa jättehus försvinner i mycket snabb takt. Eftersom vi
träffar människor som kanske helt saknar erfarenhet av utlänningar är det av
extra stor vikt att vi alla är fullständigt beredda på att (med glädje) acceptera de
villkor som erbjuds.248

Läs och Res presentation rör sig i räddningsparadigmets gränsområden. I de
avlägsna trakterna som resan tar oss med till bor befolkningen fortfarande i jättehus
som snabbt försvinner. Detta är en av de sista chanserna att få se det äkta livet i

246 Jfr. Klas Grinell, »Gränslandet: Anteckningar kring Gunnar Ekelöfs bysantinska diktvärld«, i Om
utopier: en vänbok till Nils Eriksson, red. Sven-Eric Liedman och Johan Kärnfelt, Arachne, 17, Göteborg,
Institutionen för idé och lärdomshistoria, 2002.
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248 Läs och Res 1989, s. 30f.





regnskogen, säger man och ansluter sig till den väletablerade ’åk nu, innan det
är för sent…’-föreställningen som är nära knuten till den moderna framstegstron
och det hegelska historieschemat. Tjusningen i att vara den första är också den
väletablerad hos moderna resenärer genom historien, turismens inriktning på att
möta det oberörda vilar enligt Hans Magnus Enzensberger på romantikens strävan
att förverkliga de drömmar man projicerat på det fjärran.249 Läs och Res öppnar
emellertid i sin framställning för ett visst mått av ömsesidighet, både vi och dom
har något att vinna på att besöket sker i en anda av genuint intresse som för-
modas försvinna om mötet blir en del av en turistekonomi. Men det är också
tydligt att det rena och äkta solkas och svärtas av att komma i beröring med
turismen. Det är inte möjligt att återvända till samma plats, oskulden förlorar
man bara en gång.250

Det citerade avsnittet om besöket i Kalimantans avlägsna trakter föregås av
en diskussion om den svårt hotade regnskogen. Besöket i byarna med gemensam-
hetshus har däremot ingen direkt koppling till detta och det är oklart varför det
är viktigt att genomföra dessa besök, annat än att det är något lockande annor-
lunda med människor som aldrig träffat utlänningar och som bor på ett sätt som
snart kommer att vara utdött. Kanske är tanken med besöket att resenärerna
ska få ett ökat engagemang mot skövlingen av regnskogen genom att möta de
människor vars livsstil är beroende av denna skog.

Läs och Res framställning av världen präglas alltså av en maning till engage-
mang mot fattigdom och förtryck. Men det är samtidigt en lovsång till det
intressanta i andra människors sätt att leva och vara. Ett av de mest frekventa
adjektiven i Läs och Res broschyr är ”intressant”. Oftast är det kulturer som
betecknas som intressanta. Vad är då en kultur?

Södra Indien är mer traditionellt, gammaldags än Norra Indien. Mycket av den
gamla hinduiska kulturen som förstördes kring Gangesslätten, fortlever intakt i
söder. Ariernas köttätande är ovanligt och de allra flesta är strikta vegetarianer,
oavsett ekonomisk ställning. Här finns en överväldigande mångfald av urgamla
tempel. Astrologin betyder mycket mer än vi som främlingar kan förstå. Även
politiskt finns skillnader mellan norr och söder. I Tamil Nadu dominerar sedan
ett antal år ett lokalt parti den politiska scenen och det var i Kerala som den första
demokratiskt valda kommunistiska regimen kom till makten. I sydindien såg
många den forna kolonialmakten som en garant mot nordindisk dominans och
självständighetsrörelsen var där därför inte lika stark. Engelska är viktigare som
överordnat språk än hindi och du klarar dig bra på engelska i sydindien.251

249 Enzensberger, »Eine Theorie des Tourismus«, s. 156.
250 ”Christian Jutvik har ingen förståelse för Klas Grinells kritik utan tycker att det är sånt som är lätt att
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Till skillnad från den dominerande marknadsföringen väver Läs och Res hela
tiden in sociala och politiska dimensioner i sin framställning som gör att kultur
inte på något enkelt sätt reduceras till natur. Men samtidigt finns här stråk av att
kultur uppfattas som det statiska och traditionella som bestämmer människor. I
Sydindien är den gamla kulturen intakt med mängder av tempel, vegetarianer
och en astrologi som vi inte kan förstå betydelsen av. I framställningens ”den
gamla hinduiska kulturen” förmedlar alla tre orden föreställningar knutna till en
kultursyn som har svårt att samsas med ambitionen om att möta människor på
lika villkor. 

”Gammal hinduisk kultur”

Jag tänker börja min analys av ”den gamla hinduiska kulturen” med bestämningen
av kulturen som just hinduisk. Det hinduiska sägs fortleva intakt i söder, till
skillnad från i området kring Gangesslätten där det förstörts, en förstörelse som
troligen syftar på att muslimer från och med -talet erövrade och flyttade in
i området. Hinduisk kultur kännetecknas i citatet av ”en överväldigande mång-
fald av urgamla tempel”, ”[a]strologin betyder mycket” för befolkningen och
man är ”strikta vegetarianer”, vilket ställs mot ”[a]riernas köttätande”. 

Vad betyder då hinduisk? På frågan kan olika svar ges. Den begreppshistoria
som jag ska anknyta till är inte först och främst ämnad att tillrättalägga Läs och
Res, eller visa att de talar uppåt väggarna. Istället kan en undersökning av själva
ordet hinduisk visa på problem med att uppfatta kulturer som monolitiska hel-
heter som äger bestånd genom historien. Ordet hindu kom till svenskan via
engelskan kring sekelskiftet . Ordet är skapat utifrån sanskritordet sindhu
som syftade på Indusfloden. Detta blev på persiska hindoo och användes för att
beteckna människor från Indusregionen (som till största delen återfinns inom
gränserna för dagens Pakistan). Enligt SAOB har hindu i svenskan varit en
beteckning på ”invånare av arisk härstamning i norra delen av Främre Indien.”252

Läs och Res motsättning mellan hinduisk kultur och arier förefaller utifrån det
märklig. Men kanske syftar motsättningen istället på sydindierna och arierna.
Arisk är ett ord som tidigare var vanligt som beteckning på de nordindiska
språken (idag kallas de indoariska), mot de sydindiska som kallades dravidiska.
Inom språkvetenskapen är man alltmer försiktig att knyta skillnader i språk till
ord och uttryckssätt som antyder rasmässiga skillnader.253

Redan på - och -talen började ordet hindoo användas som egen-
beteckning av människor för att skilja infödda från främmande. Enligt Richard
King var det först i och med kolonialismen och det orientalistiska studiet av Indien

252 SAOB. Även Richard King, Orientalism and religion: post-colonial theory, India and the mystic East,
New York, Routledge, 1999, s. 98ff.
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på -talet som termen hinduisk kom att beteckna något religiöst. King häv-
dar att den föreställning om hinduismen som en religion som idag finns såväl i
Väst som i Indien har skapats under inflytande från protestantiska forskares
försök att förstå det religiösa livet på den indiska kontinenten. Som sådan är det en
förklaring av detta religiösa liv såsom stammande ur de vediska och brahminska
skrifterna som beror av en protestantisk tro på texters fundamentala betydelse för
en religion. Att tala om hinduism innan den brittiska koloniseringen av Indien
är enligt King därför anakronistiskt. Det förefaller således vanskligt att tala om en
hinduisk kultur som förstörts av den muslimska erövringen.254 Induskulturen
sträckte sig dessutom inte in på Gangesslätten och det blir som synes tämligen
förvirrande när man försöker reda ut hur de olika kulturerna relaterar till
varandra i Läs och Res lilla presentation av Sydindien. Varje generalisering är i
någon mån möjlig att kritisera på liknande grunder som de jag presenterat
ovan. Ändå klarar vi oss inte utan generaliseringar när vi ska försöka beskriva
karaktären hos till exempel en plats. Kanske ligger inte problemet i citatet ovan
främst i generaliserandet, stycket drivs till del av en vilja att förklara politiska
skillnader mellan olika delar av Indien. Men genom att anta att Indien är en
enhet som genom historien överensstämmer med dagens nationsgränser före-
faller saker mer oföränderliga än de är. För att förklara vad jag menar ska jag göra
ett nedslag i begreppet kultur. Vad är det för associationer knutna till uttrycket
”den gamla kulturen”? 

Kultur betydde en gång i tiden odling och djurhållning och i överförd bemärkelse
odling och skötsel av det själsliga livet. Kultur står i nära samband med samhälle
och ekonomi, och dessa tre begrepp används för att beskriva människans sociala
liv. Raymond Williams menar att vi inte kan förstå dessa ord, och än mindre
relationerna mellan dem, om vi inte för in det på -talet skapade begreppet
civilisation. Under det sena -talet var civilisation och kultur utbytbara termer,
säger Williams. Fernand Braudel är av samma åsikt, men menar att det allra
viktigaste ordet vid -talets slut var civilisation. Civilisationsbegreppet är
enligt Braudel ett upplysningsbegrepp, dess alltid antydda motsats är barbariet
som civilisationen med hjälp av upplysning skall besegra och övervinna.
Romantikernas angrepp på civilisationens ytlighet gav sedan ordet kultur dess
betydelse av en mer inre utveckling som ställdes mot den civilisation som snarare
knöts till samhället. Kultur syftade allt oftare främst på konst och litteratur, men
även i vidare mening på hela det andliga livet. Men tiden gick och ordens bety-
delser förändrades ytterligare. Kultur kom att bli ett populärt begrepp inom
antropologi och sociologi och därmed närmade sig betydelserna av de två orden
– kultur och civilisation – varandra igen. En konstant huvudbetydelse av de bägge
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orden kan sägas kretsa kring en föreställning om mänsklig utveckling.255

Men för att reda ut kulturbegreppet måste detta också relateras till Johann
Gottlieb Herders tankar kring folk och kultur under 1700-talets andra hälft i en
situation av gryende nationalism i Europa. Kulturer kom att uppfattas som
organiska helheter som var knutna till språk, land och blod. Centralt i detta
nationalistiska tänkande var föreställningen att en kultur kännetecknas av fasta,
kollektiva egenskaper. Det gick att dra klara gränser mellan olika kulturer, och
dessa kulturer sades ha specifika och beständiga egenskaper. Kulturbegreppet
relaterar således även till ordet tradition. Men tradition betyder inte att något är
oföränderligt. Varje nytt utförande av en tradition sker i en delvis ny och förändrad
situation och det innebär att det alltid och ofrånkomligen smyger sig in en aldrig
så liten förändring i kulturen.256

Edward Said har på ett sätt som kan vara belysande i sammanhanget
diskuterat hur synen på olika delar av amerikansk kultur har förändrats, hur den
inhemska befolkningen gått från att i filmer beskrivas som rödskinn som ska
utrotas eller tämjas, till att bli native americans och offer för den vita civilisationens
grymma framfart. Vad gäller synen på de svartas och kvinnornas roll i samhället
har förändringarna i USA varit än större, säger Said. En kultur förändras
ständigt, men det gör också beskrivningen av den. Vad en kultur är beror i hög
grad på hur de som lever den uppfattar dess tradition. Förändringar i samtidens
syn på traditionen kan således orsaka stora förändringar i vad som anses vara
värdefullt och kännetecknande för en kultur.257 Naturligtvis gäller det även ”den
gamla hinduiska kulturen”. 

Läs och Res kulturbegrepp verkar ligga nära ett braudelskt civilisations-
begrepp. Enligt detta är civilisationer något mycket beständigt, en mycket trög
dimension av den historiska tiden som i och för sig innehåller en mängd motsatta
tendenser. Braudel exemplifierar civilisationernas tröghet med hur överlagrat ett
språk är. För att fullt ut behärska ett språk måste man känna till orden ända ner
till deras rötter för hundratals, eller kanske tusentals år sedan. Det finns mängder
av sådana ting i en civilisation som beror av de faktiska geografiska förhållanden
som fjättrat livet i specifika banor.258

Men även i relation till ett sådant civilisationsbegrepp finns det stora öpp-
ningar för regionala skillnader beroende av alla de skillnader i vardagslivets
struktur som de olika delarna av den indiska kontinenten erbjuder. Och
Braudels långa tidsspann (longue durée) bör även det förstås i relation till den

256 Raymond Williams, Keywords: a vocabulary of culture and society, London, Fontana, 1976, s. 48ff., s.
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av Said påtalade benägenheten att omdefiniera historien i ljuset av samtidens
politiska och sociala situation. Även om vardagslivets struktur utgör en mycket
trög ström förändras förståelsen av den av förändringar i referensramarna. En
avgörande sådan förändring i relation till livet på den indiska kontinenten –
såväl för svenskar som lokala – är det koloniala utforskandet av området och dess
historia. Det var först då som generaliseringar som hinduisk religion uppstod
och som den gamla kulturen började uppfattas på ett sätt som möjliggör Läs och
Res framställning av den. Framförallt har, som Braudel insisterar, civilisationer
inga tydliga gränser. En specifik nation lever som oftast i en geografisk miljö
påverkad av flera överlagrade civilisationer, och en civilisation har inga gränser
som överensstämmer med nationalstaternas eller nationernas.259

Vilken blir då slutsatsen? Det finns ingen entydig sådan, mer än att framställ-
ningen av kulturer som uråldriga och fasta ofta döljer mer än vad den förklarar
och att den bär på en tveksam last av nationalistiska och rasistiska konnotationer.
Samtidigt menar jag att man måste erkänna att geografiska förutsättningar skapar
mycket tröga dimensioner av det mänskliga livet som ibland kan vara viktiga för
att förklara skillnader mellan olika regioners politiska och sociala situation. Men
det ger inget underlag för en föreställning om att något gammalt som försvunnit
i norra Indien skulle finnas kvar i samma form i södra Indien. De geografiska
skillnaderna har alltid funnits mellan dessa regioner, och bägge har de i djupet
förändrats av kolonialismen, till exempel av de nya jordbruksprodukter som
därmed introducerades i samhället och förändrade vardagslivets strukturer.

259 Ibid., s. 209ff.





Del IV: Konklusioner

Inledning

I avhandlingens två föregående delar har en rad omvärldsbilder presenterats. Ett
antal olika förklaringar och kontextualiseringar av dessa bilder har utförts längs
vägen. Jag kommer inte att försöka sammanföra alla de olika delanalyserna till
en samstämmig helhet. Det är alltför lätt att hamna i fällan och tillskriva världen
större konsistens än vad den faktiskt äger. Jag är snarare ute efter att ge en rad
förklaringar till likartade fenomen som sammantaget ökar förståelsen, även om
de ibland rent av kan förefalla att motsäga varandra. Men det vore alltför lätt att
ta det till ursäkt för att inte alls försöka fundera kring hur de olika teorier som
jag lanserat genom texten så här långt faktiskt går ihop. Och varför de inte alltid
gör det. 

I denna avslutande del skall jag först presentera några huvudresultat och
dessutom lyfta fram de förändringar som jag funnit under den studerade perioden.
I det avslutande kapitlet skall jag sedan reflektera kring hur alla dessa samtids-
förnekande och stereotypa bilder av resmålens innevånare kan ha en sådan livskraft
och spridning, och även återknyta till några av de teoretiska ansatser jag lanserat.



Förändringar

Det har i min undersökning varit tydligt att den lokala befolkningen väldigt sällan
figurerar i turistindustrins marknadsföring av sina resmål. Det är en iakttagelse
som kanske inte fått så stor plats i min framställning. Det går ju fort att konstatera
och kräver ingen närmare utläggning. På de flesta resmål märks ingen lokal-
befolkning, punkt. Men det är viktigt att inte mäta argumentens tyngd efter den
plats det tar att lägga ut dem. Det första och viktigaste resultatet av min under-
sökning är just detta att den lokala befolkningen väldigt sällan väcker turismens
intresse. Det är viktigt att alla andra slutsatser kommer efter denna. 

När människorna på resmålen någon gång framträder är det som visats
genom del II och III framförallt som färgrika och ursprungliga, eller tidvis som
vänliga och älskvärda. Alla världens människor framstår som vänliga i turismens
värld. Marknadsföringsmaterialet ger bilden att de vänligaste och gladaste män-
niskorna i världen påträffas i Österrike. Om befolkningen i Skandinavien någon
gång omnämns är det ofta den väl etablerade myten om det danska gemytet man
stöter på. Någon gång har även norrmännens trevliga sinnelag påpekats, men det
allt överskuggande intresset för Norge kretsar kring fjällen.

Raslärans försvinnande

När jag hävdat att avsnittet kallat konjunkturer analyserar hur stereotypa
föreställningar om lokalbefolkningen kommer till uttryck i vissa politiskt
brännbara situationer är det bara halva sanningen. Avsnittets olika kapitel visar
också på när olika uttryck stod som starkast. De rasanspelningar som undersöktes
i ”Rasföreställningar” försvann successivt under -talet. Även de under -
talet så populära tecknade nationalkaraktärerna förlorade nästan helt sin plats
under -talet.1 Det går att se att det ökade engagemanget för tredje världen
som framträder i den svenska offentligheten och även i Sveriges världspolitiska
hållning i FN kom sida vid sida med de grova nationalkaraktäristikernas minskande
popularitet. Man kan hävda att folkhemmets referensramar under -talet
rensades på de starkaste uttrycken för en öppen etnocentrism och rasism. Men
även om uttryck som ’spanjorerna är…’ blir mindre vanliga fortsätter man i
resereklamen att framställa människor i folkdräkt och anspela på ett liv bortom
moderniteten. Dessutom finns det genom hela den studerade perioden gott om
exempel på nationalkaraktäristiker som förändrats ringa sedan -talet. 

Som tydligt framgår genom delarna II och III så fortlever många stereotypa

1 Det vore självfallet önskvärt att presentera tydliga belägg för dessa påståenden. Men hur visar man att
något inte längre finns? De flesta slutsatser jag framför angående förändringar är av det slaget att det är svårt
att ge precisa hänvisningar till var de kan iakttagas. Det handlar om linjer som framträder först när det undersökta
materialet ses som helhet.





föreställningar genom perioden, även om de uttrycks på olika sätt i olika tider.
Stereotypernas koppling till tydliga ideologier försvagas däremot genom den
studerade perioden. På -talet var det fortfarande vanligt och tämligen oproblem-
atiskt att förklara lokalbefolkningens bristande samtidighet utifrån deras annorlunda
– och oftast sämre – rasliga förutsättningar. Det fanns på samma sätt en vedertagen
och allmän tro på folkliga egenskaper som mycket väl må bero av miljöpåverkan,
som hos sydlänningen, för vilka varje enskild representant är ett uttryck. Under
denna tid gick ideologi och mentalitet i någon mån ihop, och rasideologin
innehöll föreställningar om andra människor som bara just börjat förlora sin
position inom vetenskapen. Men från att fram till -talet ha innehållit en
förklaring blir bilderna av den typiske folkrepresentanten därefter mer och mer
till estetiska objekt. Trots att förklaringen har misskrediterats inom vetenskapen,
och därmed också så sakteliga tonar bort, så finns bilderna kvar. Allra tydligast
är detta i fallet Afrika där ’negrerna’ har kvar samma egenskaper som de tillskrevs
i raslärorna, trots att det nu saknas en förklaring. Stereotypen lever vidare ändå. 

En ökande estetisering

Stereotyperna får alltmer en estetisk funktion. Detta beror delvis, som jag
diskuterat, på varusfärens tillväxt. Medan den klassiska sevärdhetsresan fort-
farande bar spår av bildnings- och pilgrimsresande – man reste för att se och lära
och besöka de vördade kulturella platserna – behandlas världen i charterresan
alltmer som en vara. Det är en vara man konsumerar för att få sol, paradisiska
sandstränder och varma bad, och lokalbefolkningens roll i varan är som estetiska
objekt snarare än som värdar. Gemensamt för hela den studerade perioden är att
inget egentligt intresse visas för de socioekonomiska eller politiska förhållandena
på resmålen. Turisterna kommer för att konsumera den upplevelse som saluförts
till dem i hemlandet, om det är ett tempel eller en soldränkt sandstrand gör
ingen större skillnad. Lokalbefolkningens livsvillkor är i sammanhanget obetydliga.
Det förefaller ur detta perspektiv vara så att den av Ludwig Fischer beskrivna
varuestetiken är mer betydelsefull än den rationalisering av varupresentationen
som Orvar Löfgren behandlar. Inte så att de inte båda äger rum. Men den av
Löfgren beskrivna standardiseringen och byråkratiseringen av resan gjorde ingen
egentlig skillnad för beskrivningen av lokalbefolkningen. Den ledde blott till att
katalogerna strukturerades så att man i enlighet med Konsumentverkets riktlinjer
höll isär de faktaredovisande sidorna från dem där resmålet introducerats. De
introducerande sidorna exemplifierar Fischers tes. De estetiserar och gör
lokalbefolkningen till ett fantasiting som symboliserar semestern som en
värld bortom den egna.2

Innan jag går vidare till nästa punkt vill jag bara poängtera att raskategori-

2 Se s. 187ff. för en diskussion om detta.





seringarnas och nationalkaraktärernas förlorade plats är faktiska och betydelsefulla
förändringar – för att inte säga förbättringar – som också avspeglar en viktig
förändring i de svenska referensramarna. Den strukturella rasismen led ett betyd-
ande bakslag under -talet, något som många också sett i till exempel svenska
skolböcker.3 Men, det betyder inte att allt blev bra och att vi därefter lever i en
värld där alla människor ser varandra som lika värda. I den officiella retoriken är
det möjligen så, och direkt nedsättande attityder till andra länders invånare före-
faller inte längre accepterade. Men varför är turismens bilder ändå så konstanta?

En slutsats är att folket endast kommer in i marknadsföringsmaterialet om
det väcker turismblickens intresse. Som vi kunnat se är lokalbefolkningens
uppgift som den framstår i marknadsföringsmaterialet att vara estetiska
objekt för turismblicken, och/eller att passa upp på turisterna. Detta förhållande
kan sägas vara i det närmaste konstant genom hela den undersökta perioden. En
undantagsperiod utgör åren just efter andra världskriget då många bolag visade
ett deltagande med de krigets offer som man ofrånkomligen mötte längs
Europas resvägar. Enstaka undantag finns naturligtvis också i övrigt, men de är
få. Det jag behandlat mest utförligt är det mycket lilla företaget Läs och Res och
deras mer solidaritetsinriktade resor.  

Det går att hävda att lokalbefolkningens roll i den svenska utlandsturismens
marknadsföringsmaterial bestått i att vara exotiskt blickfång. Det gäller genom
hela den undersökta perioden. Men denna konstanta roll har iscensatts på olika
sätt i olika tider och miljöer. Strukturen ger även utrymme för förändringar.
Rollen kan inte bara iscensättas på olika sätt, den kan också ha olika innebörder
och tas emot och tolkas olika beroende på mottagarens egen plats och tid.
Liksom i inledningen vill jag reservera mig för det enskilda mottagandet av de
stereotyper jag analyserat. Ansatsen är i vid mening ideologianalytisk. Det betyder
att avhandlingen syftat till att visa vilka referensramar som förekommit i den
svenska resereklamen. Det betyder inte att turisterna varit fångade i detta garn,
eller att det inte funnits möjligheter att se världen med andra ögon än turism-
blickens. 

I avsnittet om Volendam koncentrerade jag mig på att visa hur folkdräkter
genom hela den studerade perioden var ett av de viktigaste tecknen på något
ickemodernt och sevärt. Men den estetiska blicken berör uppenbart subjektets
relation till, och upplevelse av, världen. Att det turistande subjektet genomgått
stora förändringar under den studerade perioden verkar uppenbart. Intresset för
”Volendams färgglada nationaldräkter”  utspelade sig i en värld där nations-
gemenskaper sågs som självklara och antogs uttrycka sig genom alla delar av folket.
När Scandorama  lockade sina kunder med ”det folkloristiska Volendam”
användes ett begrepp som tyder på att volendamarna hade förvandlats till ett
enkelt tecken på det sevärda: det som skall besökas för att det är sevärt. Här finns

3 Se kapitlet ”Svenska omvärldsbilder”.





även plats för en mer postturistisk attityd, även om det kan vara svårt att se post-
turister köpa in sig i Scandoramas något gammalmodiga gemenskap. De betraktande
subjekten kan således skilja sig kraftigt åt, men de referensramar de har att
förhålla sig till är ändå i grunden de samma.

En manlig blick

I presentationen av materialet och marknadsföringen som genre talade jag med
hjälp av David Uzzell om hur turismens vara framställts som vore den tänkt att
konsumeras av män. Den sexuella laddning som tidvis förekommit kom från en
manlig blick och vände sig till manliga konsumenter. Kommentarer om sköna
kvinnor förekom frekvent. Som behandlats i avsnittet om Marrakech var Brodin
Touring ett av de företag som var mest uppenbart manligt sexuellt orienterade.
Under -talet använde de ren studiopornografi i sina broschyrer med
förledande bildtexter som ”Beduinflicka i öknen” till en bild där en ung flicka
står med händerna bakom nacken med ett blottat bröst, blommor bakom öronen
och ett försiktigt, förföriskt leende.4 När resmålet så erbjöd var det emellertid
fler som gärna införde bilder på barbröstade kvinnor, med bildtexter i stil med
”Ung skönhet från Kartung, dit en av våra utfärder går.”5 Så här kan
beskrivningarna i ord se ut:

Bland kvinnorna finns verkliga skönheter, slanka och välväxta. De har naken
överkropp och rör sig graciöst, medan alla deras smycken klingar som klockor.6

Materialet kan sägas domineras av ett homosocialt tilltal där män talar till män och
kvinnor bara förekommer som objekt.7 Den öppna sexismen blev hand i hand
med rasismen allt ovanligare efter decennieskiftet 1970. Men under studiens allra
sista år återfanns följande bildtext till en bild på en beslöjad kvinna i Tunisien hos
Atlasresor: ”Två ögon i en slöja kan säga mer än hundra kroppar i bikini.”8 Det är
kanske en ovanligt öppen redovisning av den manliga turismblickens begär, men
den är på intet sätt väsensskild från många andra avbildningar och beskrivningar
av resmålens kvinnor. Men även i detta fall kan en förändring skönjas kring de
första åren på -talet då man i högre grad verkar vakta sin tunga. 

4 Se Europa med Brodin Touring Sällskapsresor 1955, s. 37f.
5 Vingresor: Hösten, vintern och våren 1972-73, s. 40.
6 Kenya, Tanganyika, Zanzibar med Europaresor, 1959, s. 6f. Texten handlar om masaikvinnor.
7 Jean Lipman-Blumen definierar begreppet ’homosocial’ som ”the seeking, enjoyment, and/or preference

for the company of the same sex. It is distinguished from ’homosexual’ in that it does not necessarily involve
[…] an explicitly erotic sexual interaction between members of the same sex.” Jean Lipman-Blumen, »Towards
a homosocial theory of sex roles: an explanation of the sex segregation of social institutions«, i Women and the
workplace: the implications of occupational segregation, red. Martha Blaxall och Barbara Reagan, Chicago,
University of Chicago Press, 1976, s. 16.

8 Atlasresor: Höst · vinter ·vår 1990-91, s. 125.





Förändrad Israelbild

Ytterligare en förändring som ägde rum vid -talet mitt var att det därefter
inte förekom några presentationer av Israel som betonade landets framsteg och
modernitet. Fram till kriget  hade de få företag, av vilka Reso var det mest
positiva, som överhuvudtaget nämnde kriget ett utpräglat israeliskt perspektiv.9

Efter detta år verkar Israel-Palestina-konflikten ha blivit alltför infekterad och
landet beskrevs främst som Bibelns land. Israel var emellertid aldrig något stort
resmål och det är därför svårt att dra några egentliga slutsatser av den antydda
tendensen.

Folkhemmet och de svenska referensramarna

I del I hävdade jag att folkhemmet kan beteckna den svenska moderniteten från
andra världskriget till början av -talet. Vad hände sen? Ändrades konstruk-
tionen av den kulturella formation som tecknades där under -talet? Kan vi
säga att brottet i den ekonomiska tillväxten i Sverige vid tiden kring den så
kallade oljekrisen också föranledde en förändring i referensramarna?
Folkhemmets förlorade status hade att göra med djupgående internationella
strukturförändringar. 

Sociologen Manuel Castells menar att den informationella kapitalismen
sedan -talet tagit över industrikapitalismens tidigare roll som skapare av
utveckling och tillväxt, och detta är en förändring som lett till en ny
samhällsstruktur, nätverkssamhället.10 Den nya samhällsstrukturen påverkar
också moderniteten så djupt att många funnit det berättigat att tala om en ny fas
i moderniteten, som kan kallas postmodern, alternativt en andra eller tredje
modernitet.11

Enligt statsvetaren Jacob Torfing var välfärdsstaten, av vilken folkhemmet är
ett specifikt exempel, en artikulation av stat, ekonomi och civilt samhälle till ett
historiskt block som förmådde generera rikedom, välfärd och social harmoni.12

Staten och ekonomin länkades samman med hjälp av John Maynard Keynes
idéer, medan ekonomin och det civila samhället sammanfördes efter fordismens
tanke om att massproduktionen av varor gav högre löner och möjlighet till ökad
konsumtion. Staten och det civila samhällets samhörighet förklarades med hjälp

9 Se t.ex. RESO: Solsemester med Reso & Scanair, 1961: ”Israel är det demokratiska samhällsbyggandets
utpost i en del av världen, där diktatur och ofrihet i århundraden präglat människor. Israel är därför landet
Annorlunda! [---] är till och med ett turistbesök ett stöd för landet Utopia, som blev verklighet snabbare än
de flesta vågat hoppas och tro.” (s. 20) 1966 anordnade Reso speciella kibbutzresor. I prospekten för dess
står bl.a. ”Israel har mer och mer kommit att framstå som ett mönsterland i Mellersta Östern.” Kibbutzresor
1966. Men också t.ex. Reso semesterhandbok 1973: Utlandsresor, s. 26, SAS: Främre Orienten och Afrika 1968-
69 och Lingmerths resetjänst: Till bibelns länder 1972. 

10 Castells, Millenniets slut, s. 379ff.
11 För en diskussion om detta, se Thörn, Globaliseringens dimensioner, s. 223ff.
12 Jacob Torfing, New theories of discourse: Laclau, Mouffe and Zizek, Oxford, Blackwell, 1999, s. 227f. 





av William Beveridges idéer om det sociala välfärdsystemet. Internationellt insti-
tutionaliserades detta historiska block i och med Bretton Woods-systemet och
dess institutioner Världsbanken, IMF och GATT. I början av -talet hamnade
Bretton Woods-systemet och de moderna välfärdsstaterna i stora problem, på
grund av att den tilltagande internationaliseringen upphävde balansen mellan
inomstatlig blandekonomi och internationell frihandel och att den fordistiska
utvecklingsmodellen kollapsade. Keynesianismens svar ledde till vild inflation.13

I Sverige kan socialdemokratins nederlag i valet  tas som ett tecken i den
statliga sfären på den upplösning av det historiska block som Torfing beskrivit.14

Sverige hade under omvandlingscykeln i perioden från  till  lägre
tillväxt än alla andra ”utvecklade industrinationer”. ”I början av -talet hade
Sverige förvandlats till ett ordinärt europeiskt land i inkomsthänseende”, skriver
Lennart Schön.15

Att något radikalt hände under det som kan kallas ett långt -tal är en
allmän uppfattning, oavsett om vi ser globalt eller nationellt, till höger eller vän-
ster, eller talar om socioekonomi eller kultur. I en presentation av de senaste
decenniernas västerländska idéhistoria ses förändringarna vid åren kring  i
ljuset av såväl filosofi och vetenskaplig utveckling, som kärnkraft och
miljöförstöring.16

Dessa omvandlingar skulle ha kunnat leda till artikulerandet av en slags
post-modern föreställningsvärld som vilade på en annan självbild och därmed
öppnade rum för en annan bild av andra européer och världsinvånare.

[P]lötsligt började man se svenska flaggor lite varstans, också som hotfulla
tatueringar, och höra nationalsången i alla möjliga sammanhang, också som
skrämmande skanderingar.17

13 Torfing, New theories of discourse, s. 228 och s. 238ff., Manuel Castells, Informationsåldern: ekonomi,
samhälle och kultur bd 1, Nätverkssamhällets framväxt, Göteborg, Daidalos, 1999, s. 32ff. och Hettne, Från Pax
Romana till Pax Americana, s. 102f. Beskrivningen är mycket övergripande. Att gå in på hur de olika sam-
manlänkningarna ser ut skulle ta alltför stort utrymme och leda in på ett sidospår. I detta avsnitt vill jag bara
visa på den utbredda föreställningen om välfärdsstatens sönderfall, utan att i detalj beskriva de olika för-
klaringarna av detta sönderfall. Enligt Fernand Braudel upplevde världsekonomin 1973-74 en viktig vändpunkt
som skulle komma att följas av en långvarig tillbakagång. Vid denna tid nådde nämligen den så kallade kon-
dratjevcykeln som tagit sin början omkring 1945 sin topp och en lika lång ekonomisk nedgång var att vänta.
Braudel befarade även att den mycket långa sekulära våg som varit under tillväxt alltsedan artonhundratalets
sista år nådde sin topp 1974 och att världsekonomin alltså står inför en lika lång nedgång, som inte förklaras
av en ny form av kapitalism. Braudel, Världens tid, s. 66ff.

14 Jonsson, ”Att anpassa sig efter det möjliga”, s. 97.
15 Lennart Schön, En modern svensk ekonomisk historia: tillväxt och omvandling under två sekel, Stockholm,

SNS förlag, 2000, s. 469. I övrigt s. 435ff.
16 Bosse Holmqvist, »Epilog: De senaste decennierna«, i Framstegets arvtagare: Europas idéhistoria, 1900-

talet, red. Nils Runeby, Stockholm, Natur och kultur, 1998, s. 277ff.
17 Linnell och Löfgren, »Inledning« i Svenska krusbär, s. 18.





Denna nyväckta form av nationalism som de i del I omtalade krusbärsredaktörerna
förvånas över verkar emellertid inte leda till några radikalt annorlunda identifika
tionsformer som avspeglar sig i resereklamen. 

Det verkar som framkommit ovan snarare vara så att den mest betydelsefulla
förändringsperioden för de svenska referensramarna infaller under -talet,
något som också framkommit i annan forskning om svensk omvärldsbild.18

Vilka kan då orsakerna vara till att rasföreställningar och de mest utpräglade
objektifieringarna tonade bort ur de svenska referensramarna under -talet?
Det förefaller inte föreligga något enkelt samband mellan det ekonomiska brott
många tecknat kring början av -talet och de observerade attitydförskjut-
ningarna. Attitydförändringarna kom snarare före än efter de materiella och
sociala förändringar som andra forskare tecknat. Som jag tidigare refererat stod
det före -talet för de flesta inte klart hur genomgripande de kriser som
genomlevdes under -talet var.19 Anders Frenander menar att den vänstersväng
som den svenska debatten tog kring  är svår att härleda till materiella föränd-
ringar i Sverige, utan att den istället hämtade inspiration från världspolitiska
händelser som har att göra med kolonialismens fall, brutal apartheidpolitik i
Sydafrika och USA:s krig i Vietnam (till dessa bör läggas medborgarrättskampen
i USA).20 Det torde vara ett argument för kolonialitetens centrala betydelse också
för förståelsen av svensk modernitet. Med stor sannolikhet hade också den
knäckta tillväxten betydelse för att den allmänna framstegstron, och den
därmed sammankopplade tron på de andras osamtidighet förlorat något av sin
trovärdighet, även om inga tydliga belägg för detta kunnat presenteras utifrån
resereklamen.

Den ideologiska förändring som den svenska debatten genomgick under
-talet brukar också sägas vara ett uttryck för ungdomens nya plats i samhället,
en förändring som kan förklaras av efterkrigstidens ekonomiska tillväxt och
välfärdsstatens sociala reformer som skapade en zon mellan fysisk och social
vuxenhet där den konsumtions- och identitetsinriktade ungdomskulturen växte
fram. Man kan här tala om ett generationsskifte som ledde till nya förhåll-
ningssätt i offentligheten.21 Kanske kan det vara ett sätt att förstå bussreseformens
relativa oföränderlighet: den vände sig under den studerade perioden egentligen
aldrig till denna nya generation. Club  är däremot ett tydligt exempel på ett
företag som anknöt till ungdomens konsumtionskultur, medan Läs och Res kan
sägas vända sig till dem som influerats av -talets samhällskritik.

18 Se även kapitlet ”Svenska omvärldsbilder”.
19 Hobsbawm, Ytterligheternas tidsålder, s. 457.
20 Frenander, Debattens vågor, s. 286 och s. 304ff.
21 Ibid., s. 310ff.





Diskussionen om folkhemmets upplösning eller fortlevnad är alltför ofta knuten
till en hegelsk historieuppfattning som inte tillåter att Förnuftet är på mer än ett
ställe i taget. Historien framstår då som alltför rätlinjig, och nya fenomen antas
alltid ersätta och upphäva gamla. Men historiska skeenden är i hög grad parallella.
Även om det finns materiella tecken på att ett slags systemskifte ägde rum på
-talet är det ännu svårt att avgöra hur genomgripande förändringen var. Det
nätverkssamhälle Manuel Castells beskrivit är fortfarande bara verkligt för det
avantgardlika fåtal som Castells fokuserat. Ännu  hade de förändringar
många beskrivit inte föranlett något brott i de svenska referensramarna, dessa var
fortfarande knutna till moderniteten. Som Håkan Thörn påpekat levde också
folkhemmet i högsta grad kvar som identifikationspunkt i den svenska offent-
ligheten. Det var fortfarande ett laddat begrepp, om än med en del andra bety-
delser än under den epok (- och -tal) då samförståndet kring att
folkhemsmodellen skulle leda till ständig ekonomisk tillväxt och samhällelig
harmoni var som starkast. Thörn vill därför hellre tala i termer av ett fragmenterat
folkhem där ”olika element av folkhemmets politiska struktur kan fortleva som
fragment, alltså lösgjorda från varandra och med skiftande och förändrade
innebörder.”22

En förståelse av historien som en mångfasetterad rörelse av parallella skeenden
ger också en öppning till att skriva in fler aktörer i modernitetens historia. Vi
måste förstå moderniteten som ett komplext fenomen, och se hur olika grupper
kan uppfatta sig som moderna på olika sätt. Det gäller även för modernitetens
geografiska utbredning.23 Detta gäller såväl dem som likt Äventyrsresor talar som
om de bröt med allt det gamla, som lokalbefolkningen vilken i högsta grad deltar
i moderniteten, om inte annat så just i kontakten med den internationella
turistindustrin. Sammanfattningsvis kan också sägas att de förändringar som
noterats i undersökningen måste få sin förklaring såväl i relation till kolonialiteten
som till folkhemmets eller modernitetens utveckling eller förmodade fall.

22 Thörn, Globaliseringens dimensioner, s. 85f.
23 Andrew Davison, Secularism and revivalism in Turkey: a hermeneutic reconsideration, New Haven, Yale

University Press, 1998, s. 31.





Fördjupningar

Jag har en tendens att betrakta världen utanför Sverige som något litterärt,
något som förekommer i böcker och tidskrifter. Mycket stora avstånd skrämmer
mig. Paris är något som finns i bröderna Goncourts dagböcker, det modernaste
London är det i Aldous Huxleys tidiga romaner. Om jag verkligen kom till
dessa platser skulle jag troligen inte känna igen mig. Jag skulle uppfatta dom
som ovidkommande. Jag ser i Länstidningen att det finns skyskrapor i Paris
numera. I mitt system är det olika tid på olika platser. I Paris till exempel har
knappast murbruksdammet från Kommunen hunnit lägga sig än. Vad är det för
tid här? Nutid.24

Syftet med min historieskrivning har som framgått varit kritiskt. Genom att
lyfta fram svagheter och problem i den undersökta branschen vill jag visa att de
till synes oskyldiga stereotyper som marknadsföringen använder faktiskt är en
del i upprätthållandet av en världsordning som vilar på ett förtryck av stora delar
av jordens befolkning. Men det är inte bara turismbranschen i sig som undersökts.
Jag har använt reklammaterialet som en spegel för den svenska modernitetens
referensramar.

Stereotypernas funktion

Framförallt i del III – Konjunkturer – försökte jag visa hur stereotyperna använts
för att dölja och gå förbi fattigdom, politiska oroligheter och andra missförhål-
landen. Men frågan är om det kan leda till någon förändring? Kan rationella och
empiriskt grundade motargument sprungna ur en kontrapunktisk läsning förändra
de sega referensramarna? 

Homi Bhabha har kritiserat Edward Said för att han i boken Orientalism
fokuserar alltför starkt på representationerna av Orienten. Som jag diskuterade i
kapitlet om orientalism skiljer Said ut en manifest och en latent orientalism. Det
jag har gjort i de föregående kapitlen kan kanske förklaras som att jag först och
främst visat att de manifesta bilderna av resmålens lokalbefolkning inte är korrekta.
Men en sådan metod antyder att det finns en sann essens som inte har fått
komma till uttryck – något vare sig Said eller jag menar. Men även om en
representation aldrig kan vara fullödig och sammanfalla med det representerade,

24 Lars Gustafsson, En biodlares död, Stockholm, Natur och kultur, 1996, s. 28f.





kan de vara olika representativa.25 Att nöja sig med att visa på andra möjliga repre-
sentationer som tar större hänsyn till de källor som finns tillgängliga förutsätter för
att vara effektivt ett sanningsbegrepp som är svårt att sammansmälta med mina
horisonter. Istället kan man då – som jag gjort – försöka visa vilket latent
innehåll bilderna har, hur de anspelar på drömmar, fantasier och myter som
hämtar sin näring i svenskhetens referensramar. 

Men, säger Bhabha, vi kan inte nöja oss med att kartlägga stereotypernas
form och innehåll. Deras oerhörda livskraft beror av den funktion de spelar för
konstruktionen av annanhet, inte på deras innehåll. Stereotypen svävar mellan
det som alltid redan är på plats, alltid redan känt, och något som ängsligt måste
upprepas. De koloniala stereotypernas kraft beror just av att de framställer de
koloniserade som något som är helt annorlunda, men samtidigt totalt synligt
och förståeligt: man kan utan tvekan veta att de är irrationella och oförståeliga.
Det är också tack vare sin ambivalenta status som stereotyperna kan överföras
till, och upprepas i, olika historiska och diskursiva sammanhang.26

Stereotypens ambivalenta funktion är enligt Bhabha kärnan i dess effektivitet,
och han går till psykoanalysen för att förklara dess viktiga roll i den koloniala
identifikationen. Man kan som sagt inte ersätta stereotypen med en sannare bild,
den måste istället avfärdas.27 Det förefaller märkligt att människor under flera
hundra år ’lurats’ av stereotyperna och trott att de representerat levande män-
niskor av kött och blod. Men om man släpper själva representationen och istället
inriktar sig på subjektet och dess kamp för att upprätthålla en identitet kan det
vara lättare att förstå stereotypernas livskraft, och enligt Bhabha blir det då också
lättare att helt avfärda dem som de fantasispöken de är. 

Bhabha ser en strukturell och funktionell likhet mellan stereotypen och
den sexuella fetischen. Fetischismen är ett sätt att förneka en oacceptabel skillnad:
Sigmund Freud hävdar att könsskillnaden förnekas genom att frånvaron av

25 För en mer utförlig diskussion om representationsbegreppet och historieskrivning, se Klas Grinell, »Att
representera det förflutna«, Ennen ja Nyt 1, 2001. Jacques Derrida diskuterar i Marx spöken problemen med
att empiriskt försöka motbevisa världsförklaringar man finner felaktiga (där Francis Fukuyamas tanke om
historiens slut). Det empiriska fältet är svårfångat och alla kan trolla med empiriska iakttagelser för att stödja
sin tes. Snarare än att ge sig in i den kampen mot Fukuyama vill Derrida införa en annan logik där man inte
längre ”litar till en generell temporalitet eller en historisk temporalitet skapad genom den successiva samman-
länkningen av närvarande ögonblick som är identiska och samtida med sig själva.” (s. 115) Så länge man själv
kännetecknas av sina ideal och de andra av sin praktik kan ingen empirisk beskrivning av en konflikt sträcka
sig bortom motsättningen. Derrida, Marx spöken, s. 98ff. En argumentation som förlitar sig på det empiriska
exemplet riskerar också att ställa alla andra, mindre kända exempel, utanför, i skuggan. Derrida, On cos-
mopolitanism and forgiveness, s. 6.

26 Homi K. Bhabha, The location of culture, London, Routledge, 1994, s. 66f.
27 Här ligger Bhabha nära Slavoj Zizeks analyser av antisemitismen: ”Det riktiga svaret till antisemitismen

är därför inte ’judarna är inte sådana’ utan ’den antisemitiska idén om juden har ingenting att göra med judar-
na: den ideologiska judiska figuren är ett sätt för oss att täcka över inkonsekvenserna hos vårt eget ideologiska
system’. Vi kan därför inte heller göra oss av med ideologiska fördomar genom att ta hänsyn till de vardagliga
erfarenheternas förideologiska nivå.” Slavoj Zizek, »Hur Marx uppfann symptomet«, Ord & Bild, no. 4-5,
1993, s. 122.





moderns fallos döljs, en frånvaro som enligt Freud leder till pojkens rädsla för att
hans egen penis skall tas ifrån honom. Skillnaden förnekas och döljs genom att
pojken istället fokuserar på ett annat objekt – fetischen.28

Genom att tillskriva fetischen makt, och sedan ändå styra över den, skaffar
sig fetischisten kontroll över vad som annars skulle vara en skrämmande
obestämbarhet. ”Fetischen är sålunda ett kompromissobjekt [som uppstår] i
konflikten mellan den oönskade varseblivningen och styrkan hos motönskningen”,
skriver Anne McClintock.29 Problemet är att Freud på grund av sin plats i sin
specifika lokalhistoriska miljö såg kvinnors olikhet som en objektiv brist och
därmed antog att alla gör det i den formerande barndomen. Något som inte kan
sägas vara självklart. Det finns många olikheter som kan ge upphov till fetis-
chism, också andra än sexuella. Fetischismen är inte heller någon exklusivt man-
lig perversion, vilket såväl Freud som Lacan hävdat.30

Även om stereotypen fokuserar skillnaden, i motsats till fetischen som döljer
den, finns enligt Bhabha samma bakomliggande funktion att tämja en skräm-
mande skillnad. Stereotypen möjliggör en identitet som bygger på lika delar
behärskning och njutning som ångest och försvar, skriver Bhabha.31

Det finns några viktiga skillnader mellan den freudianska fetischismteorin och
Bhabhas användning av den för att diskutera en rasistisk diskurs. Den sexuella
fetischen är en hemlighet, medan huden – som är huvudtecknet för rasskillnad
– är den mest synliga av fetischer. Att huden avslöjar en grundläggande skillnad
framstår som allmänkunskap och garanterar stereotypens alltid obevisbara
riktighet. Men för att vara något mer än bara olikfärgat skinn måste huden
aktivt ha skapats och gjorts till ett tecken för diskrimineringsgrundande skillnad,
något som underlättats av att det gått att anspela på det synligas direkta
beviskraft. ’- Jag har ju sett det själv… hans hud var svart!.’ Men vad har egentligen
bevisats med en sådan iakttagelse? Stereotypens innehåll är ju märkligt kluvet.
Negern kan till exempel vara såväl vild kannibal som lydig uppassare, han är
övererotisk samtidigt som han är ett skrattande barn. Han är primitiv och imbecill
men också en driven lögnare. Dessutom är det omöjligt att avgöra var på den
rosa/beige/brun/svarta hudfärgskalan gränsen mellan svart och vit går.
Stereotypen är framförallt en behållare för koloniala fantasier, men genom att

28 Sigmund Freud, »Fetischism«, i Ord & Bild, no. 4-5, 1995, s. 112ff. 
29 Anne McClintock, »Den kvinnliga fetischismens återkomst och fiktionen om fallos«, Divan, no. 3-4,

1998, s. 19. 
30 McClintock, Imperial leather, s. 184ff. McClintock ifrågasätter även användandet av fallos som ett rent

abstrakt begärets tecken: ”Om ’kastration’’ betyder något mycket mer metafysiskt, till exempel ’begärets gräns’
eller ’brist-i-varat’, är det svårt att förstå varför denna polymorfa brist (som upplevs olika av män, kvinnor, i
olika klasser, i olika etniska grupper och så vidare) skall beskrivas med hjälp av en enda metafor som betecknar
manlig, sexuell förlust – om det inte råkar vara så att man är teoretiskt hängiven en exklusiv, manlig logik och
en enhetsekonomi. Varför kalla ’bristen-i-varat’ för en kastration om det inte har något att göra med att ha eller
inte ha en penis?” McClintock, »Den kvinnliga fetischismens återkomst och fiktionen om fallos«, s. 29.

31 Bhabha, The location of culture, s. 74f. 





dölja de koloniserade subjektens mänsklighet underlättar stereotypen också
utövandet av den koloniala makten, säger Bhabha.32

Tanken om att stereotypen i väldigt liten mån har att göra med dem som
beskrivs med hjälp av den är viktig. Det verkar inte hjälpa hur många empiriska
motbevis som presenteras, stereotypen kan bära en massa motsättningar utan att
förlora sin kraft. 

Jag tror trots det ovan sagda att det är viktigt att inte enbart bedriva kritiken
på den höga abstraktionsnivå där Bhabha arbetar. Genom att som i de tidigare
avsnitten visa hur stereotyper lever vidare nästan oavsett hur sammanhangen
förändras blottläggs deras motsägelsefullhet. Men om man inte vill försvara
möjligheten till rent objektiva världsbeskrivningar är det viktigt att inte stanna
där. Blotta konstaterandet att stereotyperna inte har med verkligheten att göra är
alltför platt. Eftersom de lever kvar måste de fylla en funktion – en funktion som
närmast kan förklaras med deras betydelse för identitetsarbetet. 

De stereotyper jag tecknat har inte mycket med utövandet av kolonial makt
att göra. För det första har Sverige i mycket liten skala utövat någon direkt kolonial
makt, för det andra är turismen en industri som besöker en mängd platser som
är svåra att skriva in i det koloniala schemat. Men som Walter Mignolos begrepp
modernitet/kolonialitet pekar på är kolonialiteten en konstitutiv del av moder-
niteten och Sveriges moderna projekt berördes således ofrånkomligen också av
kolonialiteten. I förhållningssättet till framförallt lokalinvånarna i Afrika låg
man mycket nära kolonialismen och försvarade också fram till -talets början
så gott som enstämmigt dess roll som moderniseringskraft. Däremot finns fall –
varav Volendam väl är det mest uppenbara – där det är svårt att analysera stereo-
typerna utifrån kolonialitetens perspektiv. Moderniteten innebär en upplevelse
av att tiden går allt fortare, att saker händer slag i slag.33 ’Den moderna mannen’
är den identitet som haft högst status och för att tillägna sig den måste subjektet
knyta an till den flyktiga samtiden. Då behövs motbilder som tydligt tillhör det
förflutna – som kan visa fram den svårgripbara och ångestladdade skillnaden
mellan att vara med och att vara passé. Jag menar alltså att förnekandet av
samtidighet är modernitetens grundläggande relation till omvärlden. 

32 Ibid., s. 78ff.
33 Reinhart Koselleck, Futures past: on the semantics of historical time, Studies in contemporary German

social thought, Cambridge, MA, MIT Press, 1985, t. ex. s. 252ff.





Förnekandet av samtidighet

När man vandrar omkring bland människorna och byggnaderna här [i Tunis],
måste man ibland nästan nypa sig i armen för att se att man inte drömt sig rakt
in i Tusen och en Natt. Här tycks tiden nämligen ha stått stilla i flera hundra år.34

Att vara svensk är att vara modern och att vara modern är att ligga före alla andra.
’Vi’ har ”nyktra nutidsögon”.35 Hur ser relationen mellan modernitet och tid ut?

För att försöka förstå upplevelsen av att världen lever efter olika tidsskalor
ska jag här ta avstamp i den moderna kunskapsteorins huvudfigur Immanuel
Kant. Kant menar att vi för att kunna uppfatta något måste placera det i tid och
rum. Alla erfarenheter måste komma till oss genom dessa åskådningsformer. De
är alltså inte empiriska begrepp utan istället nödvändiga föreställningar som ligger
till grund för allt åskådande, alla upplevelser.36 Det kan kanske förefalla som ett
uttjatat påpekande, men det är ändå en viktig utgångspunkt för vår förståelse av
den svenska moderna nationalidentiteten. En identitet är alltid placerad i tid och
rum – såväl imaginärt som fysiskt. 

Inom Torsten Hägerstrands så kallade tidsgeografi betonas att alla händelser
och processer äger rum och tar tid. En människa kan inte vara på mer än en plats
i taget och all mänsklig verksamhet kan beskrivas utifrån det tidsuttag det kräver,
av en enskild individ eller av en grupp människor. Inte heller kan två existenter
(tidsgeografins begrepp för alla ting i rummet, såväl materiella som levande)
uppta samma plats vid samma tid utan att på något sätt deformeras. Att gestalta
skeenden med hjälp av kartor eller att lyfta ut objekt ur sina sammanhang för att
studera dem experimentellt begränsar dem. Kartor är statiska avbildningar av en
värld av ständig rörelse, det är en analytisk abstraktion att skildra världsliga ting
genom bara en av dimensionerna tid och rum. Inom tidsgeografin talar man
istället om enheten tidrum.37 Tidrummets utsträckning varierar i relation till vad
man vill beskriva, på individnivå menar Hägerstrand ”att varje person under sitt
liv är inbäddad i en räckhållsrymd, som på varierande sätt sträcker sig utåt åt
sidorna, bakåt mot det förgångna och framåt mot det eftersträvade.”38 Genom
begreppet tidrum kan vi lättare få insikt om att Kants bägge åskådningsformer
alltid samverkar när det rör sig om annat än tomma föreställningar och

34 Flyg söderut med Stjärnresor och Reso resebyråer: Vintern, våren och sommaren 1974, s. 52. Citatet
diskuteras också på s. 181.

35 AB Nordisk Resebureaus Sällskapsresor 1930, s. 11. Se även s. 69f.
36 Immanuel Kant, Werke in sechs Bänden II: Kritik der Reinen Vernunft, Wiesbaden, Im Insel-Verlag,

1956, §§ 1-7, s. 71-86.
37 Hägerstrand, Om en konsistent, individorienterad samhällsbeskrivning för framtidsstudiebruk, s 25ff. och

Torsten Hägerstrand, »Tidsgeografi«, i Om tidens vidd och tingens ordning: texter av Torsten Hägerstrand, red.
Barbro Sollbe, Lennart Perlenhem och Gösta Carlestam, Stockholm, Byggforskningsrådet, 1991.

38 Torsten Hägerstrand, »Att skapa sammanhang i människans värld - problemet«, i Om tidens vidd och
tingens ordning, s. 188.





Hägerstrand poängterar även att tiden inte bara är en åskådningsform utan också
en existentiell dimension som ständigt påverkar våra möjligheter i livet.39

Begreppet tidrum kan också hjälpa oss att se hur olika rumsliga konstruk-
tioner (som nationen) alltid är relaterade till en specifik tidsuppfattning. När
någon formulerar en framstegstanke går det alltid att även fråga var framsteget
är (oftast i Västerlandet). Men man kan också fråga när nationen är (nu) och se
dess koppling till framstegstanken. Begreppet tidrum tydliggör denna koppling
mellan tid och plats i ideologiska formuleringar.40

Dessa inledande kommentarer är ämnade att fungera som en öppning till en
fördjupad diskussion om tidsdimensionens betydelse i beskrivningen och försäl-
jandet av resor i rummet. Jag ska försöka utveckla tanken om ett grundläggande
förnekande av samtidighet utan att komma alltför långt in i den framförallt
fenomenologiska tidsfilosofiska diskussionen. Man finner där, redan hos
Augustinus på -talet, en motsättning mellan objektiv och subjektiv tid, mellan
världens tid och själens tid.41 Som Paul Ricoeur så poetiskt sammanfattar det:
”I jämförelse med den kosmiska tiden är vår livslängd obetydlig, men ändå är
denna korta tid då vi uppträder på världens scen den ort där alla frågor om
betydelsen ställs.”42

Men det finns däremellan enligt Ricoeur en tid som slagits som en bro över
klyftan mellan kosmisk tid och levd tid. Ricoeur skiljer ut tre kopplingar dem

39 Hägerstrand, Om en konsistent, individorienterad samhällsbeskrivning för framtidsstudiebruk, s. 50f. Det
tidsgeografiska betraktelsesättet är som sagt utvecklat av Torsten Hägerstrand. Dess främsta intresse är att
undersöka de generella och oföränderliga ramar som begränsar aktörers handlingsfrihet. Det handlar alltså
mycket om att beskriva begränsningar och vad som inte kan hända i ett givet tidrum. Tidsgeografin arbetar
ofta med att grafiskt beskriva olika aktörers banor i tid och rum. En människas liv kan beskrivas i en individ-
bana som avgränsas av en födelsepunkt och en dödspunkt, denna individbana kan delas i till exempel dygns-
banor eller veckobanor. De banor tidsgeografin ritar är beskrivningar av en aktörs olika målinriktade projekt.
Johan Asplund, Tid, rum, individ och kollektiv, Kontenta, Stockholm, LiberFörlag, 1983, s. 185ff.

40 Thörn, Modernitet, sociologi och sociala rörelser, s. 185ff. Termen tidrum har tillkommit med inspira-
tion från den moderna fysiken. Inom fysiken och matematiken används termen rumtid för ett begrepp om en
fyrdimensionell rumtid. Tankarna om en rumtid utarbetades i början av 1900-talet av bl.a. den ryske matem-
atikern Hermann Minkowski, och Albert Einstein vidareutvecklade den sedan i sin allmänna relativitetsteori
1916. Där beskriver Einstein hur och varför rumtiden är krökt och inte rätlinjig som den newtonska fysiken
uppfattade det. Thord Silverbark, »Den nya fysiken och kunskapens möjligheter«, i Framstegets arvtagare, s.
107f. Thörn är snarare inspirerad av Michail Bachtin och hans text »Kronotopen: tiden och rummet i roma-
nen« i Michail Michajlovic Bachtin, Det dialogiska ordet, Gråbo, Anthropos, 1991.

41 Denna tradition refereras och diskuteras i Ricoeur, Time and narrative, framförallt bd 3, del IV, sektion
1 för den fenomenologiska traditionen. 

42 Paul Ricoeur, Från text till handling: en antologi om hermeneutik, Moderna franska tänkare, 1,
Stockholm/Stehag, Brutus Östlings bokförlag Symposion, 1992, s. 215. Gayatri Spivak försöker å sin sida reda
ut denna motsättning genom att diskutera (upp)levd tid i termer av timing och den kosmiska tiden som Time.
Hon diskuterar hur Tiden hos Hegel blir till en Lag och hur alla andras timing underordnas den som skriver
Lagen, dvs. det västerländska subjektet. Alla andra förvandlas till native informants som bara kan ge informa-
tion som de kunskapande subjekten i centrum kan skriva in i Tiden. Deras tillträde till Tiden förnekas. Gayatri
Chakravorty Spivak, A critique of postcolonial reason: toward a history of the vanishing present, Cambridge, MA.,
Harvard University Press, 1999, s. 37ff.





emellan som visar på historiens poetiska funktion och som gör att historieberät-
tandet kan vara en förmedlande länk mellan kosmisk tid och levd tid. Denna
tredje tidsform som historieberättandet kan påminna oss om kan enligt Ricoeur
närmast beskrivas som en mytisk tid, en föreställning om en ’stor tid’ som omfattar
all verklighet och som kommer till uttryck i riten.43

Historikern arbetar i sitt berättande med att nygestalta tiden på ett sätt som
liksom den mytiska tiden kan vara en länk mellan kosmisk och levd tid.  Denna
kontakt sker bland annat i det Ricouer kallar kalendertid som berör datering och
en föreställning om en ny början som sammanbinder astronomisk tid med
högtider, arbete och dagar och därmed skriver in den levda tiden i den kosmiska
tidens förlopp. Sammanlänkningen sker också i och med generationsskiftet som
ger oss en insikt om att varje människa tillhör en generation som ersatt tidigare
generationer, samtidigt som vi lever tillsammans med försvinnande och kommande
generationer. En tredje koppling mellan kosmisk och levd tid blir synlig i dokument,
monument och spår av det förflutna, märken som efterlämnats och blivit kvar
från ett för alltid frånvarande förflutet och som samlats i arkiv som kommer att
leva kvar in i framtiden.44

Det jag vill få fram med denna snabba skiss av Ricoeurs analys av tidens
betydelse för (det historiska) berättandet är att det finns kopplingar mellan kosmisk
tid och levd tid, det finns sätt att relatera dem till varandra som gör att vi kan se
vår plats i historiens tidrum.

I det moderna framstegstänkandet, och också i framstegstron har det funnits en
tendens att nedvärdera myten och den levda tiden och istället uppfatta den kos-
miska tiden som den enda sanna tiden. Men varje människa läser ofrånkomligt
in sitt eget nu i varje historisk tid som han/hon betraktar och varje stund är på
så sätt påverkad av flera tider.45 I moderniteten placerades som sagt den kosmiska
tiden – som hos Hegel – som en tid oberörd av ett eget nu och som den enda
sanna tiden, som stadigt rörde sig framåt och lämnade det som varit för alltid
bakom sig. 

Ett – vid sidan av Hegel – mycket tydligt och ofta citerat exempel på
föreställningen om historien som ett antal stadier som följer på varandra och skapar
större och större framsteg är Condorcets Människosläktets andliga förkovran från
 som delar in historien i tio stadier där det tionde ligger i framtiden.
Condorcets samtid befann sig tack vare figurer som Newton och Voltaire på
historiens nionde stadium, medan ett land som Kina på grund av despotism och

43 Ricoeur, Time and narrative, bd 3, s. 104f.
44 Ibid., s. 104-126.
45 Walter Benjamin, »Historiefilosofiska teser«, i Bild och dialektik, Moderna tyska tänkare A-Z, 4,

Stockholm/Stehag, Brutus Östlings bokförlag Symposion, 1991, s. 185ff.





vidskepelse stannat kvar på det tredje stadiet, trots att de en gång legat före alla
andra nationer.46

Som vi kunnat se ovan: framsteget uppfattades inte bara som pågående i
tiden, utan också i rummet. Jag har i del I lyft fram det hegelska historieschemat
som det idealtypiska exemplet på denna formulering av framstegstanken.

Amerika tillhörde enligt Hegel inte historiens spelrum, medan däremot Alexis de
Tocqueville lät utvecklingen vandra vidare västerut även över Atlanten och i början
av 1800-talet såg (Nord)Amerika som det mest moderna.47 Tocqueville
företräder en föreställning som är allmän i det turistreklamen, och som ger
Sverige en ambivalent inställning till USA. Idéhistorikern Nils Runeby har
diskuterat hur USA under -talet i svensk debatt ofta framfördes som
demokratins försvarare och som besittande möjligheten till fullkomning av den
europeiska civilisationen.48 Historikern Michael Adas menar å sin sida att första
världskrigets destruktiva kaos i Europa skapade en förnyad och förhöjd tro på
USA som framtidslandet.49

Genom delarna II och III har jag diskuterat hur Sverige konstrueras som den
modernaste nationen i världen, som den mest samtida. Men det finns faktiskt
exempel på sådana som är osamtida genom att vara före. På många sätt framstår
USA i det undersökta materialet som än mer modernt än Sverige – som ju ska
vara det mest moderna landet. Men där finns också ett visst uttryck för att USA
kanske är alltför modernt, oförnuftigt modernt. 

Låt oss börja med det rena konstaterandet att USA är det mest moderna av
länder, som i sin till synes beskrivande hållning innefattar en övertygelse om att
historien går längs en rät linje som alla måste följa. 

Utvecklingen har gått framåt i en så hastig takt, att man genom att studera
Amerika av idag kan få en ganska god uppfattning om, hur vi själva komma att
ha det i framtiden.50

På -talet uttrycktes samma tanke av Allt-i-etts broschyr, fast nu kanske det
kan anas en viss ironisk distans: ”Amerika – framtidslandet i väster – störst,
modernast, intressantast.”51 Även hos Globetrotter  kan man finna en
anspelning på USA:s hypermodernitet, som inte heller är självklart positiv: visst

46 Marie Jean Antoine Nicolas Caritat de Condorcet, Människosläktets andliga förkovran, Lärdomshistoriskt
bibliotek, 1, Stockholm, Carlssons, 2002, s. 36ff och 128ff. Om Kinas roll hos Condorcet i Adas, Machines as
the measure of men, s. 95.

47 Ambjörnsson, Öst och väst, s. 85ff. 
48 Nils Runeby, »USA som ’Det Andra’: En kommentar till en 1800-talsdebatt«, i Bilden av det andra: texter

från ett tvärvetenskapligt symposium 1986, red. Ronny Ambjörnsson, Idéhistoriska skrifter, 8, Umeå,
Institutionen för idéhistoria, 1988.

49 Adas, Machines as the measure of men, kap. 6.
50 Amerika lockar: Svenska Amerika Linjen, 1936.
51 allt-i-ett, 1966, s. 23.





är det imponerande, men lite vulgärt.

Den [resan till USA] kommer att ge Er en utmärkt bild av amerikanernas liv,
dynamiken och framstegstanken i det stora landet där ’biggest’-tanken till synes
dominerar allt och alla.52

Det bör i sammanhanget poängteras att det inte salufördes något större antal
resor till USA, och att det sällan förekom mer värderande texter i samband med
dessa resor. Oftast innehöll USA-prospekten saklig produktinformation om flyg,
hotell och dylikt. Resenärerna verkar förväntas ha vetat varför landet var värt ett
besök. Ofta marknadsfördes resorna som släktresor, det vill säga att målet var att
besöka utvandrade släktingar. Men även andra länder än USA kan bli alltför
moderna. Inte minst de som inte tillhör modernitetens kärnländer.

Oljan har gjort Kuwait till ett av världens rikaste länder [sic] med en modern
prakt som vida överträffar sagans ’Tusen och en natt’. I takt med oljefontäner-
na har shejkernas palats skjutit upp ur den heta sanden – hypermoderna byg-
gnader som är Hollywooddrömmar av lyx och komfort. Magnifika lyxbilar –
det sägs att oljeshejkerna byter bil när askkoppen är full – glider fram på breda,
rensopade boulevarder.53

I en inskjuten bisats läggs reservationen fram i insinuationens form; ’det sägs’. En
shejk hör egentligen bäst hemma i Tusen och en Natts sagovärld, han passar helt
enkelt inte in i det moderna. Bakom Kuwaits rensopade och hypermoderna yta
döljer sig fortfarande den excessivt njutande araben, utan känsla för sans eller
vett.54 ’Araben’ hyser inte den rätta respekten för modernitetens tekniska framsteg;
han skapar en Hollywoodversion av den; han slösar och är inte målrationell.

Men låt oss återvända till föreställningen om förnekandet av samtidighet. I
boken Time and the Other analyserar Johannes Fabian hur antropologin skapat
och fortsätter skapa världen som ett anakronistiskt rum – en värld där rumsligt
avstånd också innebär ett historiskt avstånd. Liksom andra som diskuterat fram-
stegstänkandet fäster Fabian stor vikt vid sekulariseringen av den judisk-kristna
framåtskridande tiden, en sekularisering som Fabian menar tog sin början i och
med renässansen och blommade ut i upplysningen. Det är så långt inget
uppseendeväckande med Fabians resonemang. Tidens sekularisering under
upplysningen ledde enligt Fabian till en uppfattning med två element som kom att
bli betydelsefulla för utvecklingstänkandet som det formulerades under -talet: 

– Den sekulära tiden uppfattades som immanent i världen; som samexisterande
med världen.

52 Globetrotter: Amerika runt på 22 dagar, 1969.
53 allt-i-ett, 1966, s. 18.
54 Typen finns beskriven bl.a. i Berg, Hudud, 74ff.





– Relationer mellan delar av världen uppfattades som temporala relationer;
avstånd i rummet visade på avstånd i tid.55

Ett viktigt tillskott till denna framväxande tidsförståelse var Charles Lyells
Principles of Geology från , och den där propagerade uniformismen: teorin
om att de faktorer som påverkat förändringar av jorden alltid varit desamma som
de vi känner idag. Fabian menar att Lyells största betydelse ligger i att den bibliska
tiden slutligen förlorade sin kraft. Ofta har man i framställningar av den nya
tidsuppfattningen som geologin möjliggjorde fokuserat på att den korta bibliska
tidsskalan slutligen misskrediterades.56 Men, säger Fabian, det var inte där
huvudpoängen låg. Den bibliska tiden var inte främst för kort, den var snarare
fel sorts tid. Bibelns historieskrivning är uppbyggd kring en kröniketid som inte
tillät tiden att vara en variabel oberoende av de händelser den markerade. Först
i och med att den bibliska tiden övergavs kunde vetenskapsmännen börja reg-
istrera ’händelselösa’ data som inte kopplades till viktiga händelser.
Utvecklingstänkarna och den framväxande antropologin tog till sig denna nya
vetenskapliga, naturaliserade tid, och spatialiserade den. De ’händelselösa’ data
som insamlats ympades in som grenar på ett utvecklingsträd som var en metafor,
en filosofisk konstruktion, som trots de empiriska ideal som samtidigt omhul-
dades var grundläggande för kunskapsinhämtningen. Stor möda lades sedan på
bestämningen av de olika stadierna i människans utveckling, som kunde studeras
såväl i tiden (historia och arkeologi) som i rummet (antropologi och etnologi).57

Fabian menar att kopplingarna mellan kolonial imperialism och antropologi
inte bara är moraliska, utan även epistemologiska. Den uppgörelse med tradi-
tionen som ägt rum inom antropologin har varit en moralisk uppgörelse som
inte gått tillräckligt djupt, utan fortfarande tillåter ett förnekande av de studer-
ades samtidighet. På fältet, i samtal, finns stora möjligheter att samtidighet och
verklig kommunikation uppstår. Men när resultaten av denna kommunikation
sedan ska förmedlas distanserar sig antropologen och tolkar och analyserar mötet
på ett sätt som förnekar den samtidighet som funnits i samtalet.58

Fortfarande på -talet skrev man inom antropologin meningar som ”The
X are matrilineal.”, säger Fabian. Genom bristen på statistiska belägg fortsätter
man att se andra grupper som okomplicerat homogena. Verbet ”are” ger ett
intryck av att det beskrivna samhället är helt statiskt. Sammantaget ges en kate-
gorisk bild av deras samhälle som heller aldrig är riktad till det ’du’ som
antropologen mötte i fältarbetet. Vid förmedlingen av resultaten vänder sig
antropologen till ett dialogiskt ’du’ inom den egna sfären och de beskrivna blir

55 Fabian, Time and the other, s. 2ff.
56 Ett tydligt exempel är Stephen Edelston Toulmin och June Goodfield, Människan upptäcker tiden:

utvecklingstankens historia, Stockholm, Natur och kultur, 1966, främst kap. 7.
57 Fabian, Time and the other, s. 11ff.
58 Ibid., s. 17ff. och s. 32.





automatiskt till ’de Andra’, de som står utanför den samtida kommunikationen.
Detta avlägsnande från den dialogiska situationen är enligt Fabian ett annat sätt
att beskriva förnekandet av samtidighet. Genom dessa diskursiva grepp blir
objektet (andra människors livsvillkor och kultur) något som i första hand ska
observeras.59

I enlighet med diskussionen ovan kan vi säga att de placeras i ett annat
tidrum. Det Fabian beskrivit är ett epistemologiskt problem; ett kunskaps-
teoretiskt felslut som antropologin delat med den koloniala imperialismen, men
som också är de svenska reseprospektens dominerande epistemologi. I konklu-
sionen av sina argument vidgar Fabian perspektivet och visar hur detta handlar
om själva viljan att veta om andra hellre än att lära känna dem. Att klassificera
och upprätta en taxonomi innebär att ta sig en position – ovanför eller nedanför
de studerade – på tidsskalan. Så länge man presenterar sitt objekt främst som
ett resultat av en observation kommer man att fortsätta att förneka dess samtidighet,
menar Fabian.60

Vi kan förstå förnekandet av samtidighet som en grundläggande epistemol-
ogisk konsekvens av blickens hegemoni och den därmed följande tron på att
världen och dess invånare är vetbara.61 Förnekandet av samtidighet är ett kontin-
uerligt huvuddrag i den svenska turistreklamens skildringar av lokalbefolkningen.
Men denna brist på samtidighet som registreras tolkas och förklaras i olika tider
på olika sätt. Där finns utrymme för stora förändringar i förklaringar till bristen
på samtidighet, som kan vila på ras, kultur eller utveckling och ekonomi.

Det borde självfallet vara möjligt att tala om tid utan att hamna i ett förnekande
av samtidighet. Det kan ju vara en värdeneutral empirisk betraktelse att till
exempel säga att det kommer att ta  år för ett land att få ett lika välförgrenat
vägnät som det som finns i det egna hemlandet. Ofta kanske även en sådan
utsaga innehåller ett nedvärderande av andras förmågor, men framförallt innebär
det ett hegelianskt antagande om att historiens lopp inte kan ta någon annan väg
än den vi följt. Men det måste ändå särskiljas från rena förnekanden av samtidighet,
som t.ex. hos Atlasresor .

Tänk er att på några timmar bli förflyttad tillbaka till medeltiden. Att plötsligt
med hjälp av dagens moderna jetplan, bilfärjor och bekväma långfärdsbussar
befinna sig i en miljö, där människorna lever på samma sätt som man gjorde för
fem-sexhundra år sedan. Marocko är kontrasternas land. Medeltidsmiljö och
modern stat sida vid sida.62

59 Ibid., s. 53ff. och s. 80ff. En liknande analys av kopulan ”is” återfinns i Said, Orientalism, s. 72.
60 Fabian, Time and the other, s. 151f.
61 I kapitlet ”Folkdräkterna och turismblicken” har blickens hegemoni diskuterats mer utförligt. 
62 Atlasresor Höst-vinter-vår 70-71.





Alternativ?

Hur ska vi då kunna förneka förnekandet av samtidighet? Enligt Walter Mignolo
ger dagens globalisering oss möjligheter att spatialisera föreställningen om en
civilisationsprocess. Genom att visa på de rumsliga begränsningar som tanken
om världshistoriens framsteg innehåller och att tänka från nya, tidigare
otänkbara, platser skapar vi enligt Mignolo en ny samtidighet. Den nya situation
världen befinner sig i har enligt Mignolo skapat förutsättningarna för vad han
kallar ’ett barbariskt teoretiserande’ där tidigare undanträngda lokala historier
tilltvingar sig samtidigheten genom att upphäva möjligheten till ett privilegierat
epistemologiskt centrum.63 I den snårskog av nya begrepp som Mignolo lanserar
finns det i mitt tycke en mycket viktig och sympatisk förståelse av behovet av att
hela tiden se föreställningar och teorier ur ett geopolitiskt perspektiv. Jag tror
även att han har rätt i att det faktum att tankar idag kan nå oss från såväl
Mexicos djungel som Los Angeles chicanokvarter omöjliggör en världshistoria
skriven ur ett enda perspektiv. Risken finns alltid att objektet kan opponera sig
på ett språk som kan utmana samtidsförnekande uttalanden.

Men som jag påpekade i utredningen av begreppet turismblicken är den
filosofiska förutsättningen för ett förnekande av förnekandet av samtidigheten
ett radikalare förnekande av samtidighetens möjligheter.64 Det kan förefalla som
en lek med ord, men är allvarligt menat. Även om Mignolo visat att moder-
nitet/kolonialitets-kritiken idag kan bli pluritopisk och tala utifrån fler platser är
det viktigt att visa att den också kan bestå i en självkritik inom ramen för cen-
trums eget tänkande. Alla vi som inte har någon naturlig dubbel hemvist är inte
förlorade. Vi kan heller inte skylla på att vi inte tillhör dem som kan bedriva kritik
på ett trovärdigt sätt. Det finns möjlighet för kritik även inifrån traditionen.65

Konstaterandet av omöjligheten att vara närvarande i nuet gör på ett grund-
läggande sätt modernitetens dominerande självidentifikation och kunskapssyn
omöjlig att upprätthålla. Ingen är samtida ens med sig själv, det är något vi alla
delar. Det handlar inte om att bevisa att alla har del i utvecklingen. En
ödmjukare och därmed mer tilltalande väg är att se och känna igen hur alla lever
i en tid som är ur led, kämpande med att komma ikapp den ständigt undflyende
samtiden. 

63 Mignolo, Local histories/global designs, kap. 7, främst s. 309ff.
64 Även Fabian är inne på att kritiken snarare måste negera negationen istället för att enkelt etablera en

alternativ tro på samtidighet. Fabian, Time and the other, s. 156f.
65 Linda Martín Alcoff argumenterar för en vit double counsciousness som samtidigt erkänner vithetens

betydelse i förtryck, och framhåller minnet av alla de vita förrädare mot vita privilegier som arbetat för ett
öppnare samhälle. Även om hennes diskussion är nära bunden till ett specifikt USA-sammanhang kan detta
dubbla medvetande vara tillämpligt även i Sverige. Kritiken kan både påpeka begränsningar och visa att tradi-
tionen inte är enkelspårig. Linda Martín Alcoff, »What should white people do?«, i Decentering the center:
philosophy for a multicultural, postcolonial, and feminist world, red. Sandra G. Harding och Uma Narayan,
Hypatia, Bloomington, Indiana University Press, 2000.





Turistreklamen visar upp de lokala invånarna som objekt, som representanter
för en stereotypt uppfattad kultur. De maktrelationer som möjliggör sorterandet
av människor på resmålen i de tydliga kategorierna lokala och turister göms.
Det skulle inte behövas mycket utrymme för att istället berätta om de besökta
människorna och deras livsvillkor: att låta dem träda fram i en berättelse som
skulle kunna ge möjligheter till reflektioner över de sociala, politiska och
ekonomiska faktorer som för samman turister och lokala på samma plats. Men
det görs inte. Målet är att sälja världen, inte att göra den förståelig. Genom
denna prioritering underlåter de allra flesta aktörerna inom turistindustrin att ta
vara på de möjligheter att skapa en mer jämlik värld som deras näring innehåller.

Men, vi får inte glömma att reklamen inte behärskar hur vi uppfattar världen.
Visst påverkar den. Men möjligheten att resa med en respekt inför de människor
man möter, som varande annorlunda, men jämlika och samtida, finns. Det går
också att berätta om det på ett sätt som inte förnekar någons samtidighet. 

Inne i den väldiga romanska kyrkan trängdes turisterna i halvmörkret.
Valv gapade bakom valv och ingen överblick.
Några ljuslågor fladdrade.
En ängel utan ansikte omfamnade mig
och viskade genom hela kroppen:
”Skäms inte för att du är människa, var stolt!
Inne i dig öppnar sig valv bakom valv oändligt.
Du blir aldrig färdig, och det är som det skall.”
Jag var blind av tårar
och föstes ut på den solsjudande piazzan
tillsammans med Mr och Mrs Jones, Herr Tanaka och Signora Sabatini
och inne i dem alla öppnade sig valv bakom valv oändligt.66

66 Tomas Tranströmer, Dikter: från “17 dikter” till “För levande och döda”, Stockholm, MånPocket, 1990,
”För levande och döda”, s. 216. Jag föreställer mig att Signora Sabatini är en av de lokala. Hans-Georg
Gadamer har också funderat kring skillnaden mellan att betrakta en kyrka som turistattraktion och att besöka
den som en del av en livsvärld. ”Den som oppfatter bygninger som bilder (eller ikke ser på dem, men bare
knipser et bilde av dem), glemmer at de står i rommet og skaper rom. De glemmer at man kan gå rundt dem
og inn i dem, og at de ikke primaert står der av turistiske grunner. De ligger ikke der for å bli beglodd, men
for å fylle en funksjon i dagliglivet – som kirke, rådhus, bank, bad, sportshall eller hva det skal vaere. Plutselig
blir man klar over hvordan noe annet nesten umerkelig kommer til. Noe som tvinger en til å stanse opp, noe
som man oppfatter som et svar og som man gjenkenner seg selv i.” Gadamer, Den europeiske arven, s. 70f.





Efterord

Det blir gärna lite av Oscarsgala-tal av avhandlingars tackord. Tack och kramar
till alla man känner. Det kan ju verka lika tråkigt som en snyftande oscarsbelönad
skådespelare. Ändå verkar förordet oftast vara det enda som alla som får avhand-
lingen läser, så någon lockelse finns det uppenbarligen. 

Det här däremot är ett efterord. Det ska alltså läsas först efter att man har
läst den text som står före det. Dessutom skall jag försöka vara så koncis som
möjligt och bara tacka dem som mer direkt påverkat det arbete som har
redovisats här. 

Men uppslag och idéer kommer ju från de mest osannolika håll. Ofta kan
man inte själv finna fram till när en tanke föddes. Därför kan jag inte urskilja
alla som är värda tack för bidrag till den här avhandlingen. Jag vet att jag inte
hade skrivit den om jag inte hade arbetat inom Vingresor och Scandinavian
Leisure Group under åren  till . Det var funderingar från den tiden som
fick mig att vilja undersöka turistindustrin närmare. Många kollegor och gäster
från den tiden är värda tack. Först och främst Juan Radamez Jacobsson, men
även Olov Alderholm, Amet Avci, Åke Gustavsson, Sören Larsson, Mustafa
Mirkelam, Ömer Tandogan, Marianne Warma och Li Wei.

Min akademiska skolning har jag fått vid Göteborg universitet. Också här
måste några framhållas extra. Den första kretsen: Hazme Akyol, Magnus Mörck,
Lisa Nilson och Magnus Velander. Alla kollegor vid Institutionen för idéhistoria
och vetenskapsteori som skapar en miljö där jag trivs och snappar upp idéer.
Däribland: Eva-Lena Dahl vars glöd och skärpa som lärare och handledare på
B- och C-nivå fick mig att gripas av idéhistorien. Michael Azar, Mikela Lundahl
och Edda Manga, vilkas förmedling av det postkoloniala perspektivet gav mig ett
sätt att närma mig ämnet. Min handledare Amanda Peralta som, med entusiasm
och frigörande glädje, givit mig mod. Vid sidan av Amanda har min bihand-
ledare Nils Eriksson givit trygg praktisk vägledning, och historisk stadga i det
konkreta arbetet. 

Eva-Lena Dahl har också lett det oumbärliga doktorandseminariet med
sporrande engagemang. Viktiga kommentarer längs vägen fick jag av bland
andra Henrik Björck, Sven-Erik Karlsson, Bo Lindberg, Patricia Lorenzoni och
Kristina Svensson. Mitt slutmanus utsattes för generös och konstruktiv granskn-
ing av Erika Alm, Gert Magnusson, Rangnar Nilsson och Bernt Skovdahl. Lena
Hall Nilson bidrog med noggrann korrekturläsning och inte minst allmänna
kommentarer om hur man kan skriva begriplig svenska. 

Genom hela forskarutbildningstiden har teknik- och vetenskapsstudiedok-
toranden Lisa Grinell (vi är gifta) läst, diskuterat och satt ovärderlig prägel på
mitt sätt att tänka och på min avhandling.  

Avhandlingen är skriven inom Museions forskningsprojekt Globalisering,
migration och identitet. Det gav mig ekonomiska förutsättningar. Dessutom hade





jag den stora fördelen att få utveckla min avhandlingsplan i diskussion med
Minoo Alinia, Roland Anrup, Maj-Lis Follér, Maria Eugenia Gonzalez och
Håkan Thörn. Tidigt kom jag också i kontakt med TOUREC:s seminarium och
introducerades i turistforskningen under diskussioner med Annika Hallberg,
Monica Hanefors, Mia Larsson, Kristina Lindström, Lena Mossberg och Eva
Wolf. Jag vill även rikta ett särskilt tack till Centrum för kulturstudier för alla
spännande seminarier. 

Kring projektet RSVP! fanns utrymme för diskussioner och utforskningar.
Tack Johan Forsman, Åsa Gustavsson, Ylva Johansson, Joakim Nilsson, Stina
Svanholm och Anders Thorén. Många spår i avhandlingen har tagit form i relation
till teatergruppen AktÖrs (Johan, Åsa, Stina m.fl.) föreställningar om utlands-
turism (Jag vill se hela världen innan jag dör) och exil (Same same – but different).
Tack för att jag fick vara med på ett hörn. 

Utan Anton Kos hjälp hade min resa till Issjelmeer inte varit så givande.
Utan Oscar Ekmans stipendiefond hade den inte varit möjlig. Utan stipendiet
från Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism hade det faktum att mitt
material fanns på Kungliga biblioteket (KB) i Stockholm vållat större praktiska
besvär. Tack vare den förträffliga personalen på OKAT-avdelningen på KB fanns
alltid rätt material när jag anlände, även när jag gjort felaktiga beställningar eller
inte visste vad jag letade efter. Också Göteborgs universitetsbiblioteks personal
har sin viktiga del i att arbetet kunnat slutföras. Johan Kärnfelt har tålmodigt
och pedagogiskt hanterat datorfrågor. Erik Öster såg till att det blev en bok.
Tack!

Vid sidan av mitt arbete lever jag ett vanligt liv. Men den glädje och trygghet
min familj och mina vänner ger beror inte av mitt arbete. Det är skönt. Deras
betydelse skall inte reduceras till ett tack i ett avhandlingsefterord. Denna bok är
när allt kommer omkring bara redovisningen av det jag jobbat med under min
doktorandtid. Nu är den slut.





Summary

The subject under investigation in this doctoral thesis is how the Swedish
tourism industry has marketed the world outside Sweden. What images of the
people who populate tourist destinations has the tourism industry used to lure
customers abroad? This thesis will seek answers to this question from a body data
comprised of prospecti and brochures put out by Swedish tourism agencies. This
work is connected to a broader field that involves studies of Images of the Other
and studies of Swedish modernity.

Meeting other people is an integral part of being human. During the th

century, direct contact between Swedes and people in other countries has largely
occurred under the auspices of the tourism industry. Moreover, many Swedes
who have never travelled have been exposed to tourism advertising and have
leafed through the industry’s brochures. Thus, tourism is a central element in
modern society that has often been ignored by analytical research.

In this thesis, tourism is defined as an industry whose purpose is to market
the world. An industry that conforms to this definition did not exist in Sweden
prior to the period between the wars. Even though the material that forms the
basis for this thesis is clearly limited to the period between  and , this
study can still be said to cover the entire history of Swedish tourism abroad.
Even though the thesis provides a comprehensive historical overview of Swedish
tourism abroad, its primary goal is to ascertain how tourism and the Swedish
self-image it caters to is related to the modern/colonial era’s ideologies and power
structures. Thus, Swedish modernity’s (folkhemmets or the Swedish welfare
state’s) image of itself and its Image of the Other (or what will henceforth be
referred to as its frames of reference) will be made plain. When the Swedish self-
image is juxtaposed to the Swedish attitude towards foreigners, it becomes clear
how Swedish modernity has been created through comparisons with people who
are not regarded as modern: primitive Africans, exotic Orientals, mañana
Spaniards, peasants in colourful folk-costumes and so on. By juxtaposing images
of the timeless, pre-modern people who populate the destinations marketed by
the tourism industry to inequalities and colonial structures embedded in the
contemporary world system, this thesis will show that these portrayals of blissful
vacation spots are neither objective nor harmless. On the contrary, they are pivotal
to the construction of the modern Swedish self-image as well as the confinement
of other people to marginal roles.

As a coherent starting point for this enquiry, John Urry’s concept of the
tourist gaze is discussed. Its relationship to Foucault’s understanding of modernity
is examined in greater depth and developed as a basis for the thesis. One of the
central themes of this enquiry is that the world constitutes a coherent entity. This
insight is presented primarily in relation to world-systems theory and the work





of Walter Mignolos. Sweden’s role in this world system and Swedish modernity’s
characteristic features are presented, along with Sweden’s historical Image of the
Other, in order to provide the necessary context.

The dissertation’s methodology is firmly rooted in the writings of Edward
Said. Like Said, I use concepts that foster elaborations and connections rather
than attach fixed meanings to things. Above all, it is Said’s insistence on the
essential worldliness of all texts that is the driving force behind this enquiry. In
order to eventually uncover those frames of reference regarding the world outside
Sweden that are implicit in the idea of Swedish modernity, I have made use of a
contrapuntal reading that highlights connections that the texts only hint at. It
should however be pointed out that this is not a “saidistic” study. There is a big
difference between extracting colonial connections from the barely discernable
allusions contained in the great novels, as Said does, and studying the assertions
implicit in advertising texts, as I do. 

The most important phenomena that are analysed are the use of stereotypes
and the denial of coevalness. The denial of coevalness has to do with the idea of
Progress. Tourism advertising portrays Swedes as being the only people in the
world who live in real time, in contemporary time. The populations of other
countries, on the other hand, live in less modern environments and represent
steps on the developmental ladder that Swedes have long since passed. The
dissertation ties this idea of Progress to Hegel’s philosophy of history. The most
common way to transform other people into “people not like us” is not directly
related to racial categorization, and in any case racial categories are too clumsy
to be adapted to these new contexts. Thus, I argue that it is more constructive to
interpret the modern sense of superiority as a denial of other people’s coevalness.

The thesis is divided into four parts. These theoretical and methodological
points of departure are presented in part one:  Horizons.

In the second part – Structures – the fundamental conceptions that are to be
found in the marketing material for the whole period under study are treated.
This section deals with oriental stereotypes that are presented in relation to what
is generally perceived to be the capital of the Orient:  Marrakech. I go on to discuss
conceptions of the southerner, which can be explained with reference to
Montesquieu’s environmental determinism. I also analyse in depth tourist adver-
tising’s obsessive interest in folk-costumes. The interest in folk-costumes is
examined with reference to the aesthetic category of the picturesque, and the vil-
lage that boasts more folk-costumes than anywhere else – Volendam – serves as
a case study. Volendam’s tourist history is laid out and the differences between
the exploitation of the Dutch and colonial Moroccan traditions are elucidated.

The third part of the thesis is called Conjunctures (As can be seen, the
subheadings are inspired by the annales-tradition). Here the historical record is
presented chronologically.  Included in the chapter that traces the development
of the Swedish tourism industry are sub-chapters that treat questions or areas





that are especially relevant to the particular period being studied. Thus, the
’s marketing of the Oberammergau Passion Play, a play much beloved of
Hitler, is touched upon. A fundamental tendency in advertising becomes plain
here:  only what’s pleasant is allowed into the picture. Anything controversial or
problematic is, wherever possible, passed over in silence.

One chapter focuses on how Africa was marketed during decolonisation.
Here it is shown how closely tourism and colonialism were aligned. Political
unrest was presented as primitive hatred and the travel agencies stood firmly
behind Whig imperialist school of thought, which maintained that all agency
emanated from Europeans. Any modern tendencies in the newly created states
continued to be attributed to whites, and Africans were described as people who
had had no contact with the modern world. Another chapter focuses on the use
of racial allusions, a practice that was relatively widespread during the ’s,
only to become progressively less common during the ’s. The last example
dates from .  Here, a clear break with the past can be discerned. Racial
doctrines lost their legitimacy during the ’s, but the significance of this shift
can be exaggerated if the sole focus is on race-based thinking. The denial of
coevalness lives on in other guises, and it cannot be said with any degree of
certainty that this is any less problematic. 

Several of the Swedish tourism industry’s most heavily marketed destinations
have been dictatorships, and from the beginning of the ’s Spain was the
jewel in Swedish tourism’s crown. How travel agencies deal with the fact that
their customers travel to dictatorships is dealt with in a separate chapter that
focuses specifically on Spain. Once again, the tourism industry’s penchant for
avoiding anything unpleasant and downplaying politics to the point of invisi-
bility becomes very clear. Discussions about and reactions to a possible boycott
of Spain are also treated in that chapter. The analysis shows that, by and large,
such political questions dropped off the radar screen with the death of General
Franco in .

Part three of the dissertation ends with chapters on the charter industry, bus
tour vacations and so-called “alternative” tourism from around  to .
During this period, pictures began to supplant words in ads for charter trips, but
that did not result in any significant changes in terms of how local populations
were portrayed. The interest in folk-costumes remained, even though tourism
became more centred on beach vacations. The only discernable difference is that
the locals are more likely to be assigned roles as service staff dancing attendance
on the tourists.

The bus tour vacation sector has not changed since the ’s. The ads contain
more of a narrative, and the stereotypes are the same as those in the bus tour
advertising of the ’s. The bus tour sector, as examples from companies like
Club Continental and Scandorama demonstrate, stands out as the most conservative
segment of the tourism industry.





In the final chapter in part three, I look more closely at two companies,
Äventyrsresor and Läs och Res, both of which bill themselves as alternatives to
traditional tourism. Äventyrsresor offers its customers a world unsullied by
tourism and the stereotypes used to describe this world are all tried and true: the
exotic Orient, the primitive African, a pristine environment unspoiled by the
modern world, whose timeless inhabitants are the gateway to sublime experi-
ences. Läs och Res, on the other hand, goes further with its break with established
practice and is the only company that allows the desire to see the world as it really
is to impinge on its bottom line. Läs och Res is at pains to point out the simi-
larity between tourism and colonial exploitation of the Third World, but even
this company is not above making allusions to the authentic and the primordial,
allusions that demonstrably deny the coevalness of its tourist destinations.

Part four of the dissertation is called Conclusions. In this section, I reconnect
the detailed factual descriptions in parts two and three to the theoretical points
of departure that are presented in part one and develop the pivotal themes that
stem from them. I embark upon an in-depth discussion of the use of stereotypes
and the denial of coevalness in order to give possible explanations of the functions
they fulfil in the shaping of a ‘modern’ identity.

The most important conclusion to be gleaned from the empirical accounts
given in parts two and three is that the people who actually live in tourist desti-
nations rarely elicit tourism’s interest. Only when the locals can be portrayed as
colourful, aboriginal or possibly pleasant (pleasant meaning that they satisfy the
tourist gaze), are they allowed to appear in the ads.

The ’s stand out as a time when many of the overt expressions of racism
and ethnocentricity disappeared. In this context, I discuss the perceived transition
to another form of modernity during the years around  and conclude that
focusing on the denial of coevalness, as this thesis does, helps us realize that
many of the changes in our frames of reference that are usually emphasized in
connection with this transition are exaggerated. Even though, overt manifestations
of racism have disappeared, the world outside Sweden is still regarded as backward.

The significance of stereotypes in the identification with the modern is
discussed from the standpoint of Homi Bhabha’s theories to show that the
power of stereotypes has very little to do with their content. Throughout the thesis,
it is maintained that the denial of coevalness is the foundation of modernity’s
relationship with the rest of the world. The dissertation ends with an indepth
discussion of this concept with reference to Johannes Fabian, who coined the
expression. I draw attention to the connections between the denial of coevalness
and the metaphysics of presence discussed by Jacques Derrida. Presence in the
now is the metaphysical starting point from which the denial of coevalness flows,
and therefore the dissertation ends by linking the analysis of tourism advertising
to contemporary critiques of modernity.  

Translation: Bruce Junkin
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