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Abstract 

Title: “Repeating the same old things?” -Destination Mexico in Swedish travel magazines 

through a postcolonial perspective. 

 

The theme of this essay arises from problematic pictures which travel journalism can bring 

about foreign countries, and in this specific case Mexico. These pictures can be problematic in 

the way that they can carry colonial elements and form colonial discourses. The main purpose 

of this study is therefore to investigate the Swedish travel magazines, Vagabond, RES and Allt 

om resor, and how they portray places and people in the written texts and photographs. This 

was done with a postcolonial and discourse theoretical framework, whereas empowerment of 

certain pictures can lead to formation of discourses, myths and stereotypes about places and 

people in Mexico. The method used to reveal different aspects of the travel reports was 

semiotic analysis, Norman Fairclough’s critical discourse analysis and critical linguistics. 

These together allowed a closer reading of the texts and the photographs, with regards to the 

context of the text and the magazine’s development. The analysis was conducted with help of 

linguistic tools such as transitivity and lexical structure, and a thematic structure consisting of 

themes such as metropolis Mexico city, Mexico’s hinterland and Mexico’s coast. The result 

showed on many differences and similarities in the nine travel reports which have been 

studied, depending on the theme, magazine and publication year. The articles published in the 

1980’s and 1990’s focused more on people as Indians and Mexicans which mostly were 

described by their attributes rather than their actions, and therefore objectified and stereotyped 

as Indians and cowboys, poor and childish. In articles from the 20th century there has been a 

shift in focus from people to places, these places were often beaches and the sea, constructing 

the myth of the relaxing paradise. Sometimes these pictures were combined with the Mayan 

culture to show a variation of destinations, and to meet new tourism trends such as ethnic and 

culture tourism.  

 

Keywords: travel journalism, travel magazine, tourism, Vagabond, Allt om resor, RES, 

Resguide, critical discourse analysis, postcolonial theory.  
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1. Inledning 

 
I takt med globaliseringen ökar behovet av information om omvärlden och bland annat är det 

mediernas uppgift att tillgodose det ökade informationsbehovet. Människans uppfattning och 

förståelse av omvärlden har därför kommit att påverkas av mediernas rapportering i olika 

grader. Medan nyhetsjournalistiken skildrar vissa bilder av omvärlden och har en 

betydelsefull roll som ett opartiskt medium står sig resejournalistiken unik. Dess roll som 

konstruerande av verkligheten är inte lika självklar och förknippas ofta med nöje och kultur. 

Många resereportage visar således på annorlunda bilder av omvärlden mot för de som 

förmedlas i nyhetsrapporteringen. Dessa bilder kan mystifiera och exotifiera platser för att 

läsaren ska längta bort från ”det alldagliga” till ”det annorlunda”. Frågan är dock om dessa 

bilder repeterar eller utmanar gamla föreställningar om omvärlden, och till vilken utsträckning 

det sker (Ljungberg 2012: 12-14). 

Det gör sig tydligt att resejournalistiken skiljer sig från andra genrer eftersom den kan 

innehålla en blandning av både fakta och fiktion. Många resemagasin anser sig eftersträva en 

objektiv och nyanserad bild av destinationerna, men har på senare tid fått utstå kritik för sin 

okritiska ståndpunkt mot turismindustrin. Forskning visar på att en stor del av materialet i 

resemagasin består av journalistens personliga erfarenheter av de besökta platserna. Det är 

bland annat dessa erfarenheter, resemagasinens arbetsprocesser och värderingar, och externa 

faktorer som trender inom turismen som formar resemagasinens innehåll (Ljungberg 2012: 

30). 

Mycket av forskningen inom resejournalistiken har riktat sig in på områden som Mellan 

östern, Asien och Afrika medan Syd- och Centralamerika har legat mer i skymundan. Liksom 

dessa områden har också stora delar av Syd- och Centralamerika sin historia i kolonialismen. 

Framför allt är det tidigare koloniserade länder som har ökat i popularitet och blivit 

sevärdheter för omvärlden i resejournalistiken. Turism och resejournalistik har på så sätt fått 

en nära relation till postkolonialismen och därför blivit ett område inom postkolonial 

forskning (Hall & Tucker 2004: 2).  

Istället för ”klassisk kolonialism” kan destinationer numera ses som turistkolonier eller 

turistimperium. Ett utav dessa turistimperier är Mexikos halvö Yucatan som är beläget i 

Karibien och städerna Cancun, Tulum och Playa del Carmen. Dessa platser har utformats på 
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1970-talet på initiativ av regeringen men har allt eftersom kommit att influeras av kapitalism 

och olika trender inom massturismen. Dessa trender har varit allt från att bemöta massturism 

med standardiserade och paketerade reseprodukter till att idag kunna erbjuda unika 

reseupplevelser i form av ekoturism, etnisk turism och historisk turism (Torres, 2002).  

Syftet är att utifrån ett postkolonialt perspektiv undersöka hur platser och människor i 

Mexico representeras i svenska resemagasin. Det för att se om dessa representationer 

anammar stereotypiska bilder av Mexiko och om dessa förstärker eller motverkar den 

koloniala diskursen. För att genomföra undersökningen används dessa frågeställningar: 

 

1. Vilka föreställningar av Mexiko förmedlas i resereportagens text och bild? 

1.1 Hur representeras lokalbefolkningen och platserna i text och bild? 

1.2 Finns det några stereotypiska bilder eller myter och vilka är dessa? 

       2. Vilka diskurser går att identifiera och hur konstrueras dessa i texterna? 

2.2 Finns det några likheter och skillnader i de äldre och nyare artiklarnas utformande 

av diskurserna?  
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2. Tidigare forskning 

 

Reseskildringar har länge funnits för att berätta om omvärlden och har alltid varit av betydelse 

för människans uppfattning av sig själv och omvärlden. Trots det finns det lite forskning om 

resejournalistikens skildringar av omvärlden och hur dessa formar människans 

verklighetsuppfattning. Den forskning som ligger till grund för uppsatsen är två c-uppsatser 

och en avhandling. Dessa berör resejournalistiken utifrån ett postkolonialt och globalt 

perspektiv, och anses intressanta för analysen eftersom de visar på olika perspektiv av 

resejournalistiken. 

Resejournalistiken som genre har förändrats över tiden från att vara mer inriktade 

specialtidningar till livsstilsmagasin. Dessa förändringar kan ses i resemagasinens layout och 

text, och lyfts fram i Emilia Ljungbergs avhandling Global lifestyles- Construction of places 

and identities in travel journalism (2012). Ljungberg inriktar sig på plats och identitet och hur 

dessa har konstruerats i tidningarna RES och Business traveller/ Pacific under en 25 års 

period. För att söka nya perspektiv inom de två magasinen använder sig Ljungberg av 

globaliseringsteori i tro om att den globala diskursen har kommit att ersätta den koloniala 

diskursen. I analysen berör Ljungberg teman som livsstil och genus, lokala- och globala 

platser samt autenticitet och hur dessa har kommit att förändras över tiden. I slutdiskussionen 

ställer Ljungberg postkolonial teori mot globaliseringsteori och menar att dessa bör fungera 

som komplement för varandra. Med hjälp av globaliseringsteorin kunde Ljungberg nämligen 

spåra en global identitet, särskilt i materialet om syd/öst Asiens metropoler. Postkolonial teori 

bidrog vid analys av texter om lokala platser eftersom de visade på koloniala föreställningar 

(Ljungberg 2012: 236-240).  

I Anna Hulths C-uppsats som heter Vagabond: resor till fjärran ländergenom postkolonialt 

perspektiv (2006) undersöker hon hur länder framställs i det svenska resemagasinet Vagabond 

utifrån ett postkolonialt perspektiv. Denna uppsats påminner om kommande analys men 

skiljer sig åt i val av metod och undersökningsområde. Hulth använder sig av Van Dijks 

kritiska diskursanalys som metod och analyserar flera olika länder genom att systematiskt 

välja en artikel från ett land från respektive världsdel. I studien undersöker Hulth koloniala 

och rasistiska diskurser i resereportagens texter och bilder. För att kunna göra en mer 

djupgående analys valdes sju artiklar. Dessa analyseras utifrån deras tematiska och 

lingvistiska strukturer med hjälp av Van Dijks metod. De begrepp som Hulth har inriktat sig 

på är stereotyp och kolonial diskurs och hur dessa relaterar till invånarna och deras kulturer i 
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Vagabond. Det resultatet visar på är att stereotypiska bilder förekommer. Dessa kantas av 

bilder av landsbygden och det primitiva livet där invånarna ofta förblir passiva. Bilderna 

baseras främst på journalistens egna erfarenheter medan övriga parter som invånare och 

turister får lite utrymme. Hulth avslutar sin uppsats med att påpeka att eftersom dessa typiska 

bilder av folket och platserna var vanligt förekommande i analysmaterialet har de också en 

benägenhet att bli stereotypiska (Hulth 2006: 60-61). 

Sandra Nordlund har i sin C-uppsats En plats i solen: bilder av omvärlden i resemagasinen 

RES och Allt om resor ur ett postkolonialt perspektiv (2013) studerat hur världen beskrivs i 

resereportagen utifrån ett postkolonialt perspektiv. Nordlunds undersökning bygger på åtta 

nummer under året 2012 från de svenska resemagasinen RES och Allt om resor. För att 

systematiskt kunna välja artiklar har en kvantitativ undersökning utförts för att se vilka teman 

som är genomgående och hur dessa skiljer sig i tidningarna. Därefter analyserar Nordlund 

både text och bild mer djupgående genom att använda sig av Van Dijks kritiska diskursanalys 

och semiotisk bildanalys. Totalt är det åtta reportage som analyseras där bland annat intervju 

med chefredaktör används som stöd för resonemangen i analysen. Utifrån frågeställningarna 

undersöker Nordlund reportagets utrymme i tidningarna, bildens språk och vilka teman som 

framträder i texterna. Resultatet visar både på likheter och skillnader i båda resemagasinen. I 

RES var texterna både fler och längre än i Allt om Resor medan bildmaterialet tog stor plats 

oavsett tidning. Skillnader gick också att se på innehållet där RES använde sig av teman och 

Allt om resor skrev mer generellt om sol och badresor. I bildmaterialet fanns det referenser till 

koloniala diskurser i och med frånvaron av modernitet och närheten till naturen. Det var 

främst skribenterna som var aktiva deltagare i reportagen och deras personliga åsikter som 

framfördes. Däremot kunde inte Nordlund tyda några rasistiska beskrivningar av befolkning, 

men stereotypiska och förskönade bilder var vanligt förekommande i resereportagen 

(Nordlund 2013: 31). 
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3. Teori 

3.1 Kritisk diskursanalys som teori 

Såväl teoretiskt som metodologiskt tar analysen avstamp i språkforskaren Norman 

Faircloughs ansats av kritisk diskursanalys. Inom det diskursanalytiska fältet är metod och 

teori oskiljbara, men kommer att kompletteras av postkolonial teori i analysen. Kritisk 

diskursanalys utgår från grundtanken att det inte går att skilja en text från sin samhälleliga 

kontext då dessa formar varandra. De sociala strukturerna som finns i samhället finns också 

inbyggda i texten som är förknippad till den. Genom att dessa påverkar varandra kan en text 

både forma, reproducera och förändra sociala strukturer. Tanken med det valda teoretiska 

ramverket är därför att lyfta fram underliggande strukturer som kan ge uttryck åt ojämlika 

maktförhållanden i form av koloniala diskurser. Problemet med diskurser är att dessa kan 

agera neutraliserande av ideologiska element i texter och kan därmed bli bärare av exempelvis 

koloniala föreställningar. Ideologikritik som sådan, liksom begreppen diskurs och hegemoni 

är centralt inom området för diskursanalys och postkolonial teoribildning (Winther Jørgensen 

& Phillips, 2000: 70-73). 

För att kunna förstå innebörden av kolonial diskurs bör vi återgå till definitionen av 

diskurs. I en vidare betydelse beskrivs diskurs som “ett bestämt sätt att tala om och förstå 

världen”, men begreppet är mer komplext än så eftersom dess innebörd varierar beroende på 

disciplin (Winther Jørgensen & Philips 2000: 7). I analysen har Fairclougs definition av 

diskurs valts på grund av att valet av metod och teori syftar på texten och dess kontext som 

formgivare av diskursen. Enligt Fairclough är en diskurs en social praktik som bidrar till 

skapandet och upprätthållandet av den sociala världen genom språkbruket. Diskurs innefattar 

således två betydelser; språkbruket och den sociala praktiken. Med den sociala praktiken 

menas det sociala sammanhanget som diskursen äger rum, det vill säga den samhälleliga 

kontexten. Hur samtliga begrepp fyller sin funktion i Faircloughs ansats av kritisk 

diskursanalys följer härnäst (Fairclough 1995: 18-19). 

Enligt Fairclough konstrueras diskursen av ett språkbruk som är synonymt med en 

kommunikativ händelse. I det här fallet är det resereportagen, men det kan också vara en 

nyhetsartikel eller en ljudinspelning. Den kommunikativa händelsen kan delas in tre olika 

dimensioner vilka är texten, den diskursiva praktiken (konsumtion och produktion av texten) 

och den sociala praktiken (den samhälleliga ramen för texten). En diskurs kan således sträcka 

sig över flera dimensioner och det innebär att de kan komma att överlappa varandra i 

analysen.  
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Det är främst relationerna mellan olika diskurser som Fairclough syftar på att undersöka 

genom att lyfta texten till nya dimensioner. Där kan det finnas komplexa nätverk av olika 

diskurstyper som Fairclough kallar för diskursordningen. Inom diskursordningen för 

resereportagekan det finnas exempelvis koloniala diskurser, marknadsdiskurser och 

turismdiskurser som tillsammans påverkar och förändrar varandra. I analysen kommer fokus 

dock att ligga på att upptäcka diskurser snarare än att studera deras relation till övriga 

diskurser. Det kommer att ske med hjälp av Fairclougs tredimensionella modell som beskrivs 

närmare i metodkapitlet (Fairclough 1995: 54 - 57).  

 

3.2 Postkolonial teori 

Postkolonialism och kolonialism är två begrepp som ligger nära varandra. Postkolonialismen 

har sina rötter i kolonialismen och avkoloniseringsprocessen som sträckte sig från 1700-talets 

Amerika till att den avslutades i Sydafrika på 1970-talet. Kolonialism innebär en kontroll och 

erövring över andra människors land och ägodelar. Det betyder att kolonialism innefattar även 

andra ockupationer och erövringar än de som utfärdades av stormakten Europa. I uppsatsen 

förhåller sig begreppet kolonialism till utvidgningen av den europeiska makten under 1500-

talet och framåt. Det historiska förloppet av kolonialismen skiljer sig dock åt beroende på 

vilket land eller region och tidpunkt, särskilt under den förindustriella och industriella tiden. 

För att skapa en helhetsbild av kolonialismens utveckling fram tills på mitten av 1900-talet 

kom cirka 85 procent av jordens land att koloniseras av Portugal, Spanien, Italien, 

Storbritannien och Nederländerna. Även om Sverige inte var en del av denna process har 

Sverige liksom många andra europeiska länder kommit att präglas av kolonialismen (Loomba 

2006: 27-32).  

Istället för att definiera postkolonialismen som kolonialismens slut som termen post syftar 

på är det ett sätt att ifrågasätta den koloniala dominansen och dess påverkan på omvärlden. 

För att fastställa begreppet postkolonialism kan det därför beskrivas som återkomsten av 

koloniala förhållningssätt. Det innebär att postkolonialism inte syftar till ett direkt styre över 

områden som under kolonialismen utan mer hur länders kultur, ekonomi och politik blir 

kontrollerad av andra parter. Människor lever än idag under olika former av förtryck som 

skapades under kolonialismen och det är dessa som postkolonial teori undersöker. Och detta 

sker med fokus på hur språk och makt samverkar i texter (Loomba 1998: 7-10).  

Frågor rörande kontrollerande makt öppnar upp för tankar om hur det har kommit att bli så 

att härskarklassens ideologi blev den dominerande och hur de förtryckta klasserna kommit att 
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bli övertygad av denna, än fast de är i majoritet. Bland dessa frågor rör sig  den marxistiska 

och politiska filosofen Antonio Gramscis (1930) som försöker besvara dem med sitt begrepp 

hegemoni. Hegemoni innebär att makt utövas både i form av tvång och samtycke. Denna 

betydelse av makt har visats vara användbar inom postkolonial forskning eftersom 

makthavare har använt sig av andra metoder än våld och tvång för att säkerställa deras 

maktpositioner. Exempelvis favoriserades vissa koloniserade grupper för att skapa en illusion 

av att det finns en högre kultur som ska ”hjälpa” de lägre stående. Ett annat sätt var att 

inkorporera västerländska tankemönster genom utbildning och uteslutning av inhemska språk 

och traditioner. Det är därför inte fullt ovanligt att människorna bortom västerlandets gränser 

skildras som barn som är i behov av både uppfostring och undervisning av västerländska 

tankemönster (Loomba 1998: 46-47).  

På 50- och 60- talet i samband med anti-koloniala röster påbörjades studier av 

kontrollerande makt genom kolonisering av Franz Fanon. Fanon studerade i sitt verk Svart 

hud, vita masker (1952) klass- och rassamhället i Afrika och hur detta hierarkiska system har 

gett uttryck för rasistiska stereotyper. Nästa steg inom postkolonial forskning kom att bli 

Edward Said där han i sitt verk Orientalism (1978) undersöker hur kunskap om ”de andra” 

konstrueras i västerländsk litteratur om ”orienten”. Medan öst förknippades med attribut som 

sensualism, irrationalitet, bakåtsträvande, despotism och kvinnlighet, målade väst upp sin 

självbild i termer av rationalitet, progressivitet, demokrati och manlighet. Det var under den 

här tiden postkolonialism kom att kallas för koloniala diskurser. Koloniala diskurser innebär 

de föreställningar som bygger på en skillnad mellan västvärlden och den övriga världen för att 

legitimera kolonialismen. Indelningen av det västerländska och icke-västerländska sker bland 

annat genom skapandet av motsatsförhållanden (så kallade binära oppositioner) och 

stereotypisering. Det finns många olika begrepp inom postkolonial teori, men dessa är de som 

kommer att användas under analysens gång (Thörn, Eriksson & Baaz 1999: 15-20).  

Saids verk Orientalism lever vidare idag men i nya tappningar. En utav dessa är boken 

Beginning postcolonialism skriven av John McLeod, universitetslektor i engelska och 

postkolonial teori. I boken finns det sex stereotypiska antaganden som kan komma att 

användas som stöd i analysen vilka är: 

 
 

Orienten är tidlös. 

Medan väst utvecklas genom historien anses Orienten stå still i tiden. Eftersom den inte 

utvecklas ses Orienten därför som primitiv. 
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Orienten är konstig.  

Orienten är inte bara annorlunda, utan konstigt annorlunda. I Orienten är saker och ting  

bisarra, udda och fantastiska. 

 

Orientalism gör antaganden om ras. 

Orientens människor framstår ofta i förhållande till stereotyper baserade på antaganden om 

ras. Exempel på detta är att araben skulle vara våldsam eller att indiern skulle vara lat. 

 

Orientalism gör antaganden om kön. 

Stereotyper om kön är även något som är vanligt bland västvärldens föreställningar. Orientens 

män anses inte vara tillräckligt maskulina och manliga. Kvinnorna exotiseras ofta och anses 

oblyga och väldigt sexuella.  

 

Orienten är feminin. 

Orienten anses feminin där utgångspunkten är klassiska könsstereotyper. Orienten anses 

exotisk, passiv och lockande medan västvärlden tvärtom ses som aktiv, dominant och 

rationell. 

 

Orienten är fördärvad. 

Orientens människor anses besitta typiska svagheter som exempelvis lathet, rädsla, 

våldsamhet och åtrå. (Mc Leod 2000: 44-46) 

 
 

Enligt sociologen Stuart Hallär stereotypisering ett sätt att begränsa en grupp människor till 

ett par huvudsakliga egenskaper och fixera grupper till särskilda kategorier. Det är ett sätt att 

normalisera stereotyper och göra dessa representationer naturliga för samhället. Vidare 

diskuterar Richard Dyer i sin avhandling Stereotyping (1977) skillnaden mellan begreppen 

stereotyp och typ på grund av deras nära relation till varandra. Likt stereotypisering 

kategoriserar också begreppet typisering. Genom att klassificera objekt, människor och 

händelser efter olika typer skapar människan bättre förståelse av världen. Det är dock dessa 

typer som stereotypiska bilder bygger vidare på genom att överdriva, förenkla och fixera dem 

till särskilda drag. Det stereotypiska sättet att representera en typ innebär att denna fastslås 

och blir svår att förändra. Stereotypisering är därför ett maktmedel som de dominanta 

använder för att skapa ”vi” och ”dom” och fixera skillnader mellan grupper och det som är 

”normalt” och ”oacceptabelt” (Hall 2013: 247-248).  

Inom postkolonialism finns en stark betoning på språkets funktion som genom skillnader 
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och kontraster skapar mening. Binära motsatser som kvinna/man, vit/svart och modern/natur 

strukturerar språket på det sättet att begreppet får betydelse genom sin motsats. Genom att det 

ena begreppet blir dominerad av det andra skapas ojämnlika förhållanden, exempelvis där vit 

är överordnat svart. Stereotypisering och binära motsatser är likartade eftersom båda är 

reduktionistiska i den meningsskapande processen och bidrar till skapandet av olikheter 

mellan ”den andre” och västlandet eller ”det onormala” och ”självet” (Thörn, Eriksson & 

Baaz 1999:18).  

Eftersom kolonialismens historia har sett annorlunda ut beroende på geografiskt området är 

det svårt att fixera den postkoloniala eran till en tidpunkt och en betydelse. Kolonialismens 

effekter bör därför bejakas med hänsyn till landets historia både innan och efter 

koloniseringen. Samtidigt tenderar postkolonial till att generalisera och vissa menar att det är 

nödvändigt för att kunna behålla en mer objektiv synvinkel. Denna balansgång mellan 

subjektiv historia och objektiv generalisering samt postkolonialismens tvetydiga betydelse är 

det som har utsatts för mest kritik inom postkolonial teori (Loomba 1998: 23-28). 
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4. Material och avgränsning 

Materialet utgörs av nio reportage som har hämtats från upplagor publicerade 1981–1995 och 

2005-2013. Under dessa perioder valdes reportage från tre resemagasin som fanns tillgängliga 

i magasinet på Umeå universitetetsbiblioteket.  

De tre resemagasinen som har valts för analysen är pappersvarianterna av Vagabond, RES 

(har också kallats för Resguide) och Allt om resor som ägs numera av Aftonbladet. Analysen 

förhåller sig således inte till webbmaterial. Anledningen till varför specialiserade tidningar har 

valts är för att resereportagen i dessa är oftast mer omfattande än i exempelvis 

nyhetstidningar. Dessa tidningar uppfattas dessutom som väletablerade magasin på den 

svenska marknaden då Vagabond har varit verksamma sedan 1987, RES sedan 1981 och Allt 

om resor sedan 1998. Tidningarna har också ett varierande omfång av läsare. Enligt Orvestos 

konsumentundersökning (2012) hade Vagabond en läsarkrets på 166 000, RES hade 86 000 

läsare och Allt om resor hade 157 000 läsare (Orvesto konsument 2012).  

Samtliga resereportage har valts utifrån kriterierna att det textliga innehållet ska vara 

längre än en sida exklusive guider och faktarutor och finnas under kategorin reportage i 

tidningarna. För att kunna jämföra äldre och nyare reportage valdes perioderna 1981 – 1995 

och 2005 – 2013. Det tillgängliga materialet var: 

 

➢ Ett reportage från 1984. 

➢ Tre reportage från 1992. 

➢ Två reportage från 2005. 

➢ Två reportage från 2010.  

➢ Ett reportage från 2011.  

 

Totalt sett blev det nio reportage som varierar i språket och layouten. De äldre reportagen var 

betydligt längre (cirka 10 sidor) än reportagen från 2005-2011 (cirka 4 – 6 sidor) där större 

delen av materialet består av vita marginaler och bilder. För att balansera materialet för 

textanalysen har därför fler resereportage från nyare upplagor valts. Det bör också påpekas att 

två reportage handlar om flera olika destinationer i Mexico och kommer därför att delas in 

utifrån lämpliga teman i analysen. Detta kommer att förtydligas innan analysen av respektive 

tema. 
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5. Metod 

Två olika metoder kommer att användas för att analysera texterna och bilderna i 

researtiklarna. Först presenteras metoden kritisk diskursanalys som utgår ifrån Faircloughs 

tredimensionella modell. Utav dessa dimensioner kommer analysen att inrikta sig på 

textanalysen som har kompletterats med Roger Fowlers kritiska lingvistik. Tills sist beskrivs 

metoden semiotisk bildanalys som följs åt av en metoddiskussion.  

 

5.1 Kritisk diskursanalys som metod 

Denna typ av samhällskritiskforskning bedrivs på grunder av att ifrågasätta fenomen som 

formas och konstrueras av människan genom språket. Språket kan agera neutraliserande av 

ojämlika förhållanden och på så sätt dölja maktstrukturer. Syftet med analysen är därför att 

blottlägga dessa maktstrukturer och det sker med hjälp av Norman Faircloughs metod av 

kritisk diskursanalys (Winther Jørgensen & Philips 2000: 3).  

Analysen kommer att utgå ifrån Faircloughs tredimensionella modell. Detta sker genom en 

textanalys på en mikronivå och analys av diskursiv praktik samt social praktik som avspeglar 

den samhälleliga kontexten på en makronivå. Utifrån dessa steg kommer fokus att ligga på 

textanalysen och hur denna bidrar till formandet av diskurser. De övriga stegen i Faircloughs 

modell som berör produktionsförhållanden (diskursiv praktik) och diskursordningen (social 

praktik) är mer intressanta som reflektion under analysen. Här följer en mer utförlig 

beskrivning av Faircloughs modell och hur den kommer att appliceras i analysen (Fairclough 

1995: 57).  

 

5.1.1 Textanalys: kritisk lingvistik 

På denna nivå innebär att text analyseras med syfte att lyfta fram till exempel syntax och 

ordval. Eftersom textens struktur och ordvalens betydelse inte alltid går att se explicit i texter 

har Roger Fowlers ansats av kritisk lingvistik valts för analysen. Textens olika beståndsdelar 

kommer att analyseras med hjälp av verktygen transitivitet och lexikalitet som beskrivs i 

Fowlers bok Language in the news (1991). Resultatet av textanalysen kommer därefter att 

användas för att beskriva diskursen och användas vid tolkningen av densamma i de två övriga 

dimensionerna (Fairclough 1995: 58).  

Transitivitet används för att analysera texter utifrån meningens uppbyggnad för att den 
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formar de olika perspektiven av en händelse eller en relation och det kan få ideologiska 

konsekvenser. Att journalisten väljer att framställa vissa händelser eller personer på ett 

särskilt sätt kan vara både en medveten och omedveten process som påverkas av hens egna 

värderingar, upplevelser och rådande diskurser. I en transitivitetsanalys undersöks samspelet 

mellan aktörerna (”agenter” och”mottagare”), predikaten (”handlingar”, ”processer” och 

”tillstånd”) och omständigheterna. Fowler skiljer på intransitiva och transitiva verb, transitiva 

verb har ett objekt eller ett mål medan intransitiva verb inte har det. Genom att lägga till ett 

objekt eller ett mål framför ett verb görs subjektet aktiv och i kontroll av sig själv, och kallas 

då för agent. Subjekt som däremot blir påverkade av handlingar och passiviseras kallas för 

mottagare (”patient”). Handlingar som utgörs av en aktiv agent kallas för handling (”action”), 

övriga handlingar som inte utförs av en specifik agent kallas för processer (”processes”). 

Fowler talar också om ”states” eller så kallade tillstånd som inte implicerar någon förändring 

alls, exempelvis adjektiv som beskriver ett objekts utseende. Ett ojämlikt maktförhållande kan 

tolkas som att dominanta grupper ofta placeras i agentrollen och utför makt över patienten. 

Patientens makt kan också förkastas genom att denna beskrivs utifrån sitt fysiska tillstånd och 

blir till ett objekt (Fowler 1991: 69-76). 

Med verktyget lexikalitet undersöks vokabulärens utformning och struktur. Genom att 

analysera dessa aspekter går det att kartlägga nyckelord, objekt, processer och relationen 

emellan dessa i reportagen. Ordet får sin betydelse utifrån sammanhanget, d.v.s. relationen till 

andra ord och de mentala föreställningar dessa skapar tillsammans. En specifik diskurs kan 

skapas genom att ord tillsammans skapar en specifik innebörd av texten. Exempelvis kan 

platserna och lokalbefolkningen beskrivas med en särskild vokabulär som ger tyngd åt den 

koloniala diskursen. Det kan vara upprepningar av vissa termer, generaliseringar eller också 

kluster av termer som är relaterade till varandra (Fowler 1991: 80-82).  

 

5.1.2 Diskursiv praktik 

På den andra nivån analyseras den diskursiva praktiken som beskrivs enligt Fairclough att 

vara hur texter produceras, konsumeras och distribueras. Två begrepp som kan komma att 

användas på denna nivå är intertextualitet och interdiskursivitet vilka fungerar som en brygga 

mellan textanalysen och den diskursiva praktiken. Intertextualitet innebär att texten 

analyseras i relation till andra texter medan interdiskursivitet berör textens uppbyggnad 

utifrån olika diskurser, både innan och utanför ramen för resejournalistiken. I analysen av den 

diskursiva praktiken kommer fokus att ligga på produktionsförhållande utifrån 
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resejournalistiken och de enskilda resemagasinens särskilda premisser. Det innebär att 

beroende på vilken inriktning resemagasinet har kan diskurserna ha formats olika. Exempelvis 

tenderar Allt om resor att inrikta sig på charterresor medan Vagabond inriktar sig mer på 

livsstil. Detta kan i sin tur komma att skapa olika diskurser, intertextuella och interdiskursiva 

element (Fairclough 1995: 58). 

 

5.1.3 Social praktik 

Den sista dimensionen är social praktik, eller sociokulturell pratik som Fairclough kallar den 

för. I denna dimension sätts diskursen i ett större socialt sammanhang genom att se hur den 

diskursiva praktiken kan relateras till rådande sociala ordningar. Här kan en fråga sig om den 

diskursiva praktiken bidrar till att reproducera eller omstrukturera rådande sociala 

ordningarna och vilka konsekvenser det kan få. Det kommer att ske genom att de äldre och 

nyare reportagen jämförs för att se om det har skett någon förändring i rådande diskurser och 

om dessa kan relateras till begrepp som hegemoni (Winther Jørgensen & Phillips 2000: 76). 

Kritik har riktats mot Faircloughs ansats av kritisk diskursanalys utifrån ovissheten om vad 

som är diskursivt och icke-diskursivt och hur dessa påverkar varandra. Fairclough är 

dessutom otydlig med vilken mängd av social analys denna modell lämpar sig för. Annan 

kritik har också varit att Fairclough inte utvecklar sitt antagande om att diskursen bidrar till 

skapandet av sociala identiteter, relationer och kunskapssystem. Anledningen till det är 

bristen på forskning om textkonsumtion då det är tänkt att denna ska förenas med 

textanalysen. I analysen kommer aspekten textkonsumtion att bortses från för att intresset är 

att undersöka hur svenska resemagasin framställer Mexiko, snarare än hur läsaren uppfattar 

dessa bilder (Winther Jørgensen & Phillips 2000: 93–94).  
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5.2 Semiotisk bildanalys 

Semiotisk bildanalys har valts som komplement på grund av bildmaterialets omfattning och 

dess betydelse i konstruerandet av platserna och människorna i reportagen. Inom semiotiken 

är det tre huvudområden som studeras vilka är tecknet, de koder och system som tecknet 

organiseras i samt den kultur de verkar i. Enligt semiologiska termer kan ett tecken förstås 

som ett betydelsebärande element i ett system (Fiske 1997: 61).  

Bildanalysen kommer att utgå från Roland Barthes begreppsmodell av konnotation och 

denotation, relä, förankring och myt. Barthes utgår ifrån det strukturalistiska synsättet och 

lingvisten Ferdinand de Saussures modell där tecknet består av två beståndsdelar. Den ena 

delen är betecknande och är bilden eller ordet, den andra delen är betecknat vilket innebär den 

idé eller koncept som kopplas till bilden eller ordet. Dessa tillsammans skapar mening i form 

av tecknet. Saussures modell är fundamental inom semiotiken och utgör första nivån i Roland 

Barthes modell. Denna nivå kallas enligt Barthes för den denotativa nivån och beskriver 

tecknet i mån av vad som ses. På den andra nivån som kallas för konnotativ nivå får tecknet 

en vidare betydelse. På den konnotativa nivån sker tolkningsprocessen av texten och bilden 

vilket sker beroende av mottagarens kulturella och kunskapsmässiga referensramar. Det är 

också på den konnotativa nivån myten kommer till liv (Barthes 1977: 15-17).  

Myt är känt som en slags berättelse men defineras istället utifrån Barthes som ett slags 

yttrande. Det är dock inte yttrandets innehåll i sig som är myten utan snarare hur det uttrycks i 

det kulturella sammanhanget. Myten får sin sanna betydelse i konstruerandet av världen när 

den kopplas till ideologi och makt. Detta kan komma att ses i skapandet av ”vi och dom” eller 

hur vissa subjekt framställs som aktiva medan andra som passiva (Hall 1997: 32). Bildernas 

betydelse kan också styras genom bildtexterna med det som Barthes kallar för relä och 

förankring. Med förankring menas hur ord och rubriker fixerar bildens betydelse och kan 

upphöra att vara mångtydiga. Relä innebär att ord och bild kompletterar varandra (Barthes 

1977a: 38; 1977b: 25). Eftersom bilder och texter kan påverka varandra används dessa 

begrepp för att kunna göra en mer heltäckande analys. Bildanalysen av resereportagens 

kommer att genomföras enligt följande: 

 

- Denotativ nivå: Vad beskriver bilden?  

- Konnotativ nivå: Vilka konnotationer ger bilden upphov till?  

 

 



15 
 

5.3 Metoddiskussion 

Vilken metod som lämpar sig för studien baseras på studiens syfte, frågeställningar och 

teoretiskt ramverk. Eftersom både text och bild bör analyseras har kritisk diskursanalys, 

kritisk lingvistik och semiotisk bildanalys valts som metod. Dessa utgår från en kvalitativ 

ansats som möjliggör en närstudie av resereportagen. Metoderna anses fördelaktig på grund 

av materialets språkliga innehåll och den begränsade mängden av material som fanns 

tillgängligt för analysen. I reportagen cirkulerade bland annat uttryck som ”kritvita stränder”, 

”magisk verklighet” och ”nonchalant tillbakadragen” för att beskriva platser, kulturer och 

människor i Mexiko. Eftersom uttrycken får större betydelse i dess kontext bör de därför 

också tolkas i relation till denna. Det gör att andra metoder som kvantitativ analys kan 

uteslutas då dessa syftar till att räkna företeelser utan hänsyn till textens helhet (Bergström & 

Boréus 2005: 53).  

Tolkningen av text och bild är av stor betydelse för analysen och det kan medföra problem 

i fråga om reliabilitet. Reliabiliteten innebär att mätningarna och tolkningarna är tillförlitliga. 

En annan aspekt av reliabiliteten är intersubjektiviteten som innebär att resultatet blir 

densamma oavsett vem som utför analysen. En god nivå av intersubjektiviteten kan bli 

komplicerat i analysen eftersom tolkningarna kan skilja sig åt beroende på forskarens 

värderingar och kunskaper i ämnet. För att förbättra möjligheterna till god intersubjektivitet 

kommer därför analysen att beskrivas steg för steg i metoden och resonemang stödjas av 

tidigare forskning och teori (Bergström & Boréus 2012: 42). 

Validitet betyder undersökningens giltighet och innebär att forskaren undersöker det som 

verkligen ska undersökas för att kunna besvara frågeställningen och möta syftet. 

Diskussionen om valididet vilar på de valda teorierna kritisk diskursanalys och 

postkolonialism, och syftet med uppsatsen (Bergström & Boréus 2012: 41). En närstudie av 

språket i reportagen anses nödvändig eftersom koloniala föreställningar sällan går att 

upptäcka med blotta ögat. För att kunna genomföra studien valdes kritisk diskursanalys och 

postkolonial teori eftersom dessa utgår från ett kritiskt förhållningssätt till studier av språk, 

makt och ideologi. Att det teoretiska ramverket är tydligt förankrat med metoden på det här 

sättet medför både för- och nackdelar. Fördelen är att det skapar en sammanhållen metod. 

Nackdelen är att det finns en risk att resultatet kan förutspås. För att undvika det används 

öppna frågeställningar och tidigare forskning som uppmärksammar även andra perspektiv 

som kan komma att finnas med i resereportagen (Bergström & Boréus 2012: 406). 
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5. Analys 

För att undvika upprepningar av reportagets innehåll kommer analysen att utgå från teman 

från respektive tidsintervall 1980-1995 och 2005-2015. Under båda perioderna handlade 

reportagen om Metropolen Mexiko city, Mexikos inland och Mexikos kust. Utifrån dessa 

teman kommer både skillnader och likheter mellan reportagen och tidsintervallerna att 

diskuteras.  

 

Metropolen Mexiko city 

 
Det finns fyra reportage som handlar om Mexiko city vilka är: 

 

1) ”De äter ångkokta blommor och tacos” (s. 31 – 32) i Mexico Transit, Resguide (1984).  

2) Mexico city, RES (1992). Sex bilder, två och en halv sidas text. 

3) Mexico city, Vagabond (1992). 29 bilder, en och en halv sidas text. 

4) ”Mexico city, metropol som överraskar” (s. 32) i Mexico – landet runt, Vagabond 

(2005). Tre bilder och ett stycke text.  

 

Reportagen kommer hädanefter att nämnas som text 1, 2 osv. för enkelhetens skull. Dessa 

analyseras tillsammans eftersom de utgår från samma tema, Mexiko city. I samtliga texter 

finns det gemensamma drag i beskrivandet om Mexico city som ett storstadskaos med många 

olika intryck och sevärdheter. I texterna från 80- och 90-talet (1, 2, 3) lägger journalisterna 

betydligt mer fokus på människorna i Mexiko city, särskilt i bilderna. Stilen uppfattas att vara 

dokumenterande eller resedagboksliknande eftersom dom handlar främst om journalistens 

upplevelser av Mexiko city, istället för vad som bör ses och göras. Det bör tilläggas att 

texterna från 80 och 90-talet är betydligt längre än de från 2000-talet, och rymmer därmed 

mer av journalistens egna reflektioner. Samtidigt som Nordlund (2013: 29) påpekar att den 

resedagsboksliknande stilen på resereportage är vanligt förekommande, har också 

tidningarnas målgrupp som förrut var backpackers betydelse för innehållet. Text 4 från 2005 

är betydligt kortare och framhåller det som absolut bör göras och andra ”mindre viktiga” 

sevärdheter. Text 4 ingår i ett reportage där journalisten beskriver även andra resmål som 

”stillsamt liv i Oaxaca” och ”Sol och bad i Cabo” för att med variation kunna tilltala en större 

läsarkrets. I jämförelse till de äldre texterna tar journalisten avstånd till människor, och 
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fokuserar mer på stadens atmosfär och aktiviter. Emilia Ljungberg (2012: 101-102) bekräftar 

att fokus i resereportagen har förflyttats från människorna till platserna på senare tid, men 

också att skiftningar i vilka människor som har representerats. Härnäst diskuteras skillnaderna 

och likheterna angående platsen och människorna utifrån texternas uppbyggnad, lexikalitet 

och transitivitet. 

Journalisterna formulerar sig relativt likartat i början av texterna då Mexiko city ofta 

beskrivs som en smutsig, men ändå vacker stad med miljontalsinvånare. Andra ord som står 

synonymt med Mexiko city är ”metropol”, ”civilisation” och ”världsmetropol”. Dessa ord är 

återkommande i beskrivningar om Mexiko city i samtliga texter. Metropolen Mexico city 

beskrivs också ofta som ”bullrig”, ”förvirrande” och ”skitig” men samtidigt ”magisk” och 

”överraskande”. Denna lexikalitet väger Mexiko city både mot positiva och negativa 

egenskaper, men skapar också kontraster. Dessa kontraster är återkommande i texternas språk 

och innehåll, och berör staden, dess historia, sevärdheter och folk. Kontrasterna och alla 

möjligheter till aktiviteter skapar ett högt tempo i texten som påminner om tempot i 

storstaden, och uppfattas därför att vara en slags dramaturgisk stil. Medan journalisterna i text 

2, 3 och 4 nämner Mexico city i mer neutral ton, skriver journalisten i text 1 att: 

 

Peter och Ann tycker inte om staden som sådan, men som alla världsmetropoler kan den 

erbjuda fantastiska sevärdheter. (Resguide 1984: 31) 

 

Konstruktionen av metropolen beskrivs av Emilia Ljungberg (2012: 107) att kunna vara 

motsats till det lokala. Här finns det kultur istället för natur, och sevärdheter som kända barer, 

gallerior och museer. Staden som sådan beskrivs ofta med verb som ”överraskar” och 

”erbjuder” och uppfattas därför att stå till förfogande för turisten. I de äldre texterna står även 

människorna till förfogande genom att vara tillmötesgående och besvara journalisten med 

”glittrande ögon”,”leenden” och ”skratt”.  

 

Hon tittar upp på månen och hennes ögon glittrar. (RES 1992: 48) 

Bohemia. Bra val. Skål, säger mannen brevid mig och glittrar med ögonen. (Vagabond 1992: 

82) 

 

Även om metropolen besitter vissa moderna element, beskrivs också Mexico citys slitna 

kvarter och platser. Metropolen är enligt journalisternas ord inte endast en enastående stad 

med massa nöjjen, utan också en stad som rymmer fattigdom. Det stannar vid fattigdom och 
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slitna kvarter, och journalisten utelämnar kriminalitetens mörka sidor i Mexiko city.  

Som jag nämnde tidigare tar människorna desto mindre plats i nyare texter. Dessa 

påminner många gånger om försäljningspitchar där de viktigaste poängerna med resmålet 

beskrivs i de första raderna av reportagen. Den marknadsförande stilen erfaras även av Emilia 

Ljungberg (2012: 161) i sin analys av resereportage. Samtliga journalister picthar Mexiko city 

som en folktät stad, full av avgaser och buller. I början av text 4 (2005) beskrivs staden och 

människorna med dessa ord:  

 

Resultatet blir en bullrig, skitig och lyckad metropol. Som överraskar med vackra byggnader 

och nyfikna människor. (Vagabond 2005: 33) 

 

Här kan vi även se hur journalisten jobbar med kontraster som skitig – lyckad, men också hur 

människor görs till jämlikar med vackra byggnader. I text 4 blir de till generaliserade objekt 

som staden överraskar med, medan i de äldre texterna beskrivs människorna oftast utifrån 

sina yrken, aktiva handlingar eller framtidsdrömmar. Exempelvis möter journalisten folk som 

arbetar i baren, inom filmbranschen (text 3)och diskuterar sociala problem i Mexiko (text 2), 

eller så beskrivs de bara som passagerarna eller människorna. Det är alltså inte på tal om en 

särskild mexikanare som enbart är tillmötesgående och servar turisten, utan snarare människor 

som är aktiva i sitt förfarande. Utifrån transitiviteten förknippas alltså människorna främst 

med aktiva handlingar, men det finns också undantag. 

 Den text som skiljer sig mest från mängden är text 2. Denna tar upp om sociala problem i 

Mexico city som fattigdom och normer, och uppfattas därför att ha en mer ”dokumenterande” 

stil än övriga. Här får vi följa Blanca och Francesco och deras liv på soptippen, och träffa 

medelklasskvinnorna Monica och Aida. Först följer ett inledande stycke om Zona Rosa ”de 

västerländska kvarterna” och ”turisternas egna colonia” i Mexiko city, för att sedan skapa 

kontraster till Mexico citys ”riktiga ansikte” och fattigdom. Här dyker Francesco och Blanca 

upp, ”hon är klädd i för stora gummistövlar och en småblommig städrock” och ”han ser ut 

som en bekymrad medelålder man fången i en tioårig pojkes kropp”. I till skillnad från 

medelklasskvinnorna Monica och Aida som ofta citeras i viktiga samhällsfrågor, för Blanca 

och Francesco sällan sin egen talan utan beskrivs främst utifrån sitt utseende. Om det beror på 

en språkbarriär mellan dem och journalisten är omöjligt att säga. Detta är en återkommande 

representation i samband med andra fattigasamhällsgrupper i reportagen, exempelvis 

indianerna. Även dessa beskrivs främst utifrån deras fysiska attribut, eller tillstånd som det 

kallas enligt transitivitetens terminologi. Emellanåt beskrivs de också utifrån deras handlingar 
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och i sammanhang med marknader eller gatuförsäljning, men indianernas värld ställs i 

kontrast till en annan värld. 

 

Mitt inne i city sitter indiankvinnor på trottoaren och väver skärp och band på vävstolar som 

sträcks mellan nacke och fötter. De väver och väver och ser imiterade Gucciskor passera. 

(Resguide 1984: 31) 

 

I ovanstående citat från text 1 ställs indianernas liv på gatan i kontrast mot de som passerar i 

sina Gucciskor. Indianerna är i det här fallet aktiva i sina handlingar då ”de väver och väver”, 

men tittar man på kontexten uppfattas det som att det är något dom kan ha gjort länge och 

anspelar därför också på tidlöshet. Enligt McLeod syftar en aspekt tidlöshet på ett samhälle 

som har stannat i tiden. Dessa representationer av indianerna blir dock allt vanligare i de äldre 

texterna om Mexikos inland och mayakulturen. Kan kontrasterna mellan indianerna och det 

exklusiva förenas med binära motsatsers sätt att skilja på västerländskt och icke-

västerländskt? Det finns några indikationer på motsatser, dessa står i hur journalisten väljer att 

presentera indianernas och andra fattiga samhällsgrupper, i kontrast till de rika västerländska 

kvarteren och ting. Detta gör att de fattiga grupperna framstås som ännu mer utsatta, och 

vårdslösa.  

En sista likheten mellan de äldre reportage, särskilt i text 2 och 3 om Mexiko city, är 

referenserna till västerlandet och västerländsk kultur. Här följer några exempel: 

 

1) Likt en modern amerikansk storstadsenklav ligger Zona Rosa och glittrar som en nytillverkad 

juvel mitt bland allt mexikanskt. ”Den rosa zonen” är turisternas egen ”colonia”. (RES 1992: 

44) 

 

2) Vi sitter på Mexico citys motsvarighet till Café Opera, La Nueva Opera och dricker öl och 

diskuterar kvinnans roll i det mexikanska samhället. (RES 1992: 46) 

 

3) Hon är en mexikansk Rambo. (Vagabond 1992: 84) 

 

Att jämföra med västerländsk popkultur påpekar Emilia Ljungberg att vara ett vanligt 

fenomen inom resejournalistiken för att skapa förståelse mellan kulturer och resemagasinens 

läsare (Ljungberg 2012: 161). Däremot uppfattas det som att västerländsk kultur upphöjs 

gentemot mexikansk kultur i exempel 1) då journalisten uttrycker sig att ”de västerländska 
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kvarteren” Zona rosa glittrar som en nytillverkade juvel mitt bland allt mexikanskt. Eftersom 

det inte sker vid åtskilliga tillfällen är det svårt att tala om dessa referensers egentliga 

innebörd, och hur dessa kan relateras till makt och privilegier. 

 

Bildanalys 

 
Eftersom reportagen har olika ingångar i materialet, vissa mer ”dokumenterande” medan 

andra mer ”pitchande”, har det kommit att forma bildvalet. Andra viktiga faktorer är också 

teknikens utveckling som har kommit att förbättra fotografens möjligheter till att fånga 

spontana ögonblick och manipulera foton (Hulth: 28). I detta avsnitt kommer bildmaterialet 

att analyseras utifrån denotativa och konnotativa element, och jämföras allt eftersom. Med 

denotation innebär vad som ses i bilden, medan konnotation innebär vad bilden har för 

betydelse. I materialet är det främst människorna i Mexiko city som uppenbaras i bilderna. 

Skillnaderna i bildmaterialet ter sig i antalet bilder, kompositionen, färg, layout och hur 

motiven presenteras. Första uppslaget i text 3 täcks av ett kollage främst med bilder av 

människor i aktiva handlingar som genom layouten förstärker känslan av en kaotisk storstad. 

Bildernas layout och innehåll påverkar på så sätt reportagens övergripande karaktär avsevärt. 

Resemagasinen må alltid ha haft ett gemensamt mål vilket är att paketera och sälja platser 

som produkter. Detta uppfattas dock ske från olika utgångspunkter i bilderna, turistens blick 

och journalistens dokumenterande blick. Utifrån turistens blick uppfattas det som att bilderna 

har tagits för att bemöta läsaren med behag och tillfredsställelse, inga direkta överraskningar, 

medan den dokumenterande blicken uppfattas vara mer slumpmässigt tagna bilder. Dessa 

knyter an till texterna på olika sätt och förstärker de äldre texternas dokumenterande stil (text 

1 – 3) och den marknadsförande stilen i den nyare texten (text 4). Dessa texter såsom bilder 

agerar således olika inom olika konceptuella ramverket och anspelar på olika diskurser, dock 

inga som refererar direkt till några koloniala diskurser. 

Bilderna i det nyare reportaget (text 4) uppfattas att vara mer ”konstlade” än i de äldre 

reportagen eftersom de är väl kompositionerade. Den ena bilden föreställer ett barn placerad i 

mitten av bildens förgrund och en miljö med pyramider med bildtexten ”på toppen av månens 

pyramid”. Den andra man med cowboyhatt som pressar apelsinjuice med bildtexten ”Pressad 

apelsinjuice, direkt på gatan. Supergott!”. Med starka kulörer, inbjudande bildtexter och 

människor som leer förstärker det bilden av ett Mexiko city som behagar turistens blick.  

De äldre bilderna som är svartvita, uppfattas däremot att vara tagna i förbifarten på grund 
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av dess oskärpa och motiven av människor i aktiva handlingar. För att exemplifiera fortsätter 

jag med text 3 vars bilder uppfattade ge intrycket av en kaotisk sorstad. Reportagets första 

uppslag består av ett kollage av 13 bilder i varierande storlekar, men med samma vita ram 

bildas ett organiserat intryck. Dessa föreställer både närbilder och helkroppsbilder av 

människor i utförandet av aktiviteter, på väg någonstans, spelandes något instrument eller 

bara stillaståendes. Aktiviteterna liksom oskärpan i många bilder förstärker myten om 

storstaden Mexiko city som kaotisk och aktiv. 

 Det är dessutom många närbilder och porträttfoton av människors ansikten som 

konnoterar ett mer intimt förhållande mellan journalist och folket. Porträttfotona har sällan 

någon direkt kontakt till textinnehållet. Bildtexterna fungerar istället som relä genom att 

förknippa bilderna med ord som ”Mexiko city: 20 miljoner hjärtan”, ”metropolen Mexico 

city”, ”civilisation”, ”människor” och ”världens största stad”, och skapar därmed bilden av 

Mexiko city som en mångmiljonstad. Detta dock med en viss anonymitet eftersom 

personernas namn aldrig nämns i något utav texterna. De äldre närbilderna föreställer 

människor främst med mer allvarliga ansiktsuttryck vilket frambringar det dokumentära 

uttrycket, medan de två bilderna i text 4 föreställer en man och ett barn som ler och behagar 

turistens blick.  

Den röda tråden bland samtliga reportage finns i bilder av barn. Barnets roll i bilderna 

skiljer sig dock från reportage till reportage, men som helhet tar barnet störst plats i 

bildmaterialet. I de äldre texterna befinner de sig oftast på gatorna, i skolan eller på jobbet, 

medan i det nyare reportaget medverkar barnet genom att passivt posera framför kameran. 

Särskilt text 2 konnoterar med sina bilder av barnarbete, ett land med en betydligt yngre 

generation som i fattigdomens tecken blir tvungna att arbeta. Och ett samhälle som knappast 

är rikt eller särskilt utvecklat. 

De bilderna som skiljer sig från den röda tråden finns i text 3 som också innehåller bilder 

av olika kulturella och religiösa symboler, exempelvis av fribrottning, nunneskola, Jesus 

figurer och strejker. Bilderna har sällan någon direkt relevans till  dess text som handlar om 

Mexiko city och dess inneställen, men konnoterar en bild av Mexiko förknippad med religion 

och politisk aktivism. Dessa förstärker bilden av människorna i Mexiko city som aktiva i sina 

egna handlingar. 
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Mexikos inland 

 
Totalt är det fyra artiklar som handlar om Mexikos inland och städer som San Cristobal och 

Palenque (Chiapas), Oaxaca, Taxco och Guadalajara.  

 

1) Mexico Transit. Resguide (1984). Tre sidor text, fyra bilder. 

2) Mexico. Vagabond (1992). Fyra sidor text, sex bilder. 

3) ”Oaxaca: stillsamt liv i berg” (s. 34) Mexico - landet runt. Vagabond (2005). Ett 

stycke, tre bilder.  

4) Mexiko, Chiapas – mayakulturens hjärta. Vagabond (2011). En sidas text, fyra bilder. 

 

Dessa nämns under analysens gång som text 1, 2 o.s.v. där text 1 och 4 berör till större delen 

Mexikos indiankultur, eller mayakultur som det har kommit att kallas för på senare tid. De 

andra texterna (2, 3) handlar om städerna Oaxaca och Taxco utifrån deras mat, sprit, silver 

och miljöer som marknader. I alla finns det en röd tråd både stil- och innehållsmässigt där det 

är främst journalistens åsikter och upplevelser som får komma fram. I texterna från 80- och 

90-talet blir det särskilt påtagligt eftersom dessa främst handlar om journalistens resa genom 

Mexiko och påminner därför också om resedagsboksskildringar. Detta syns i språket där 

journalisten använder sig av jag-form flitigt och ett känslomässigt laddat språk i sina 

beskrivningar. Även den nyare texten (4) handlar om journalistens resa och upplevelser, men 

använder sig av ett mer deskriptivt språk om den mystiska mayakulturen och naturen i 

Chiapas. Den text som skiljer sig mest från mängden är text 3 som är betydligt kortare och 

förhåller sig som en ”försäljningspitch”. Här har journalisten plockat ut vad som erbjuds och 

bör upplevas i det ”stillsamma livet” i Oaxaca. I denna text används inte jag-formen lika 

mycket och det blir därför tydligt när journalisten uttrycker sina personliga åsikter.Samtliga 

texter följer ungefärligen samma struktur där journalisten börjar med att introducera platsen 

genom en kortfattad inledning av platserna, kanske klimatet och människorna. Dessa rymmer 

inte allt för sällan beskrivningar om pittoreska samhällen med vackra stenhus, torg och 

marknader.  

I texterna om San Cristóbal är det mayakulturen och mayaindianerna som tar störst 

utrymme, även stadens koloniala historia och naturen skymtar. Text 1 och 4 som handlar om 

San Cristóbal blir den koloniala historien dock endast en anekdot i jämförelse till resten av 

innehållet. Kolonial historia kan enligt Ljungberg (2012: 223) antyda på återinföring av 

koloniala förhållanden genom att journalisten exempelvis fokuserar på den koloniala historien 
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eller använder sig av platsers koloniala namn. Antydningar till kolonialismen finns i ordvalen 

särskilt i text 1 (1984), dessa är ”spansk kolonistad”,”kolonialmarknad”, ”kolonialtorg” bl. a. 

Ord som ”kolonistad” och ”vackra koloniala byggnader” brukas även i övriga texter, men 

detta sker inte till samma utsträckning som i text 1. Det som dock kan motivera dessa 

ordkluster av kolonialism i text 1 är dess äldre karaktär och därmed närmare relation till 

kolonialismen. Det finns således tendenser till att San Cristobal förknippas med den koloniala 

historien, men för att placera San Cristobal i en historisk kontext. I slutändan handlar det om 

vilken betydelse den koloniala historien i reportaget får för platsen. I text 4 uppfattas det 

första stycket om San Cristobals historia som historisk fakta,  i till skillnad från texten från 

1984 där journalisten ibland vill föra oss tillbaka i tiden och ”föreställa oss” hur det var. Den 

konstanta anknytningen till historien och uteslutning av modernitet är typiskt för den 

koloniala diskursen. 

I varken text 1 och 4 kommer journalisten i någon direkt kontakt med mayaindianer, utan 

dom beskrivs främst av journalisten utifrån sina fysiska attribut och traditionella klädsel. De 

blir således beskrivna främst utifrån transitivitetens tillstånd och processer, och förblir 

passiva och iakttagna av journalisten. 

 

Mayakvinnor som stolta bär upp sina traditionella broderade dräkter och män i cowboyhattar 

passerar förbi. (Vagabond 2011: 62) 

 
Det blir mest anmärkningsvärt i texten från 1984 där indianerna sammanförs med processer 

som för tankarna till djur, kanske duvor (se citat 1).  

 

1) Några indianer sitter hopkurade mot katedralens östra vägg och mornar sig så sakteliga 

med mjuka, varsamma rörelser. (Resguide 1984: 26) 

 

2) De stannar upp:två kisande västerlänningar på ett kolonialtspanskt torg bland indianer i 

sina respektive stammars olika klädedräkter [...].(Resguide 1984: 26) 

 

3) Indiankultur, kolonialkultur...  och snart kommer bilarna, bussarna, de hårdklackade 

affärsidkarna, stojade skolbarn i uniform. Men inte ännu, inte riktigt ännu. (Resguide 

1984: 26) 

 
Betoning av nationalitet är också återkommande i text 1 vid beskrivningar av människorna i 

texterna. Dessa omfattar inte bara indianer utan även övriga resenärer i texten som benämns 
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som exempelvis ”sydamerikatravellers”. Ett annat exempel är paret Ann och Peter där Ann 

”har ett ansikte som är svårt att nationsbestämma” och Peter ”är mer tydligt nordeuropeisk 

både till utseende och tankemönster” (Resguide 1984: 26). Beskrivningar av nationaliteter 

västerlänning – indian (citat 2) och ”den verkliga världen” (symboliseras av bussarna, bilarna 

etc. i citat 3) – ”den mindre verkliga” världen av indiankultur blir varandras motsatser, och så 

fortsätter det genom reportaget i Resguide.  

 
1) Vi kliver in genom porten, in i en annan värld. (Vagabond 2011: 62) 

 

2) De blir fnittriga och gråtfärdiga om vartannat av det overkligt sköna i bilden som de har 

klivit in i. (Resguide 1984: 26) 

 

3) Det är mörkt när de kör in i staden och det varmgula gatljuset får dem att känna som om 

de åker rakt in i en gammal tecknad film. (Resguide 1984: 28) 

 

Bilden av San Cristobal som en mystisk och overklig plats förstärks av att journalisten 

beskriver att det är som att gå in i ”en annan värld”, det ”overkligt sköna i bilden” eller ”en 

gammal tecknad film”. I jämförelse till västvärlden, skapas dessa platser som mystiska och 

annorlunda, och i vissa fall rent av bisarra eller primitiva enligt McLeods definition. Det 

bisarra och primitiva representeras förslagsvis genom att mayaindianerna främst förknippas 

med ockulta handlingar och mayareligion (text 3), eller också långa arbetsdagar av försäljning 

på gator och marknader, och fattigdom (text 1).   

Oaxaca beskrivs främst utifrån sin historia som en gammal kolonialstad med vackra gamla 

kolonialbyggnader, uteserveringar och marknader. I text 3 upplever journalisten främst maten, 

marknaderna och den lugna omgivningen i Oaxaca, och möter inga människor. I de äldre 

texterna möts både turister, mexikanare och indianer. Text 3 från 2005 inringar Oaxaca med 

ord som ”charmig”, ”behaglig”, ”vackra stenhus”, ”livliga marknader” och ”lokala” 

specialiteter som mescal och kakao. Dessa ord bygger upp stämningen som går i led med 

rubriken ”ett stillsamt liv i bergen” i Oaxaca. Dessa konstruerar en bild av Oaxaca som en 

kulinarisk stad som kan erbjuda diverse rariteter matvägs som exempelvis gräshopper. 

I text 1 beklagar sig journalisten om att ”turistströmmen dämts upp och bildat en 

reservoar” (Resguide 1984: 29) i Oaxaca. Turisterna nämns med negativ ton genom hela 

reportaget, och journalisten uppfattas vara i jakt på äventyr och den naturliga autenticiteten i 

form av natur, gamla tempel och byggnader befriad från turismen. Jakten på autenticitet är ett 

vanligt fenomen inom resejournalistiken, men begreppet som sådan har enligt Ljungberg 
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(2012: 43) en skiftande innebörd beroende på resmål. I det här fallet syftar det till den orörda 

naturen och exotifierar därför platserna. Den orörda naturen som förekommer mycket i 

beskrivningarna om både Oaxaca och San Cristóbal kan också hänföras till McLeods 

stereotypiska antagande om orienten, men också Ljungbergs koncept av det lokala som 

motsatsen till metropolen. I text 1 nämns även mexikanaren med negativ ton som suputer, 

infantila och farliga. Dessa föreställningar varvas dock med beskrivningar om den 

mexikanske mannen som en ”nonchalant, lidelsefull och tillbakadragen” cowboy. 

 
På båda sidorna om vägen ligger fulla, sovande män med näsorna nedtrycka mot gruset, 

omkullvräkta som lyktstolpar av en höststorm [...] när vi är framme i byns mitt har vi passerat 

sex bangade fyllbultar [...]. På en mur på zócalon sitter byns halva manliga befolkning och 

blänger. Flera är aspackade och ler infantilt, andra ser bara fientliga och sur ut. 

(Vagabond 1992: 32) 

 
Dessa föreställningar av mexikanaren fortgår genom reportaget och förknippar mexikanaren 

med ett stereotypiskt beteende som både är infantilt och farligt. Detta är sammankopplat med 

transitivitetens processer i form av män som vinglar fram, skrattar eller gör sig löjliga eller 

också deras tillstånd av onykterhet. Dessa beskrivningar av deras beteenden är mest 

framstående i text 1, men förekommer även i övriga äldre texter. Detta förknippas med 

McLeods antaganden om att orienten är både outvecklad och farlig, och ger därför starka 

antydningar på en kolonial diskurs. Denna baseras både på stereotyper om folket i Oaxaca 

som suputer, barnsliga men också som den ”mindre ansvarstagande och lata” andre. Hulth 

(2006: 42) påpekar i sin uppsats att det råder en slags polarisering mellan barn – vuxen där 

”den andre” beskrivs som det mindre ansvarstagande barn medan ”jaget” i västerlandet ofta 

framstod sig själv som den mer ansvarstagande. Denna polarisation går ofta att se i text 1 

eftersom mexikanaren ofta framställs som redigt full, medan journalistens förfasas av dennes 

beteende.  

 

Bildanalys 

Bilderna som porträtterar städerna i inlandet är i mindre omfattning. Dessa är cirka tio bilder 

som föreställer kvinnor och män i aktiva handlingar, mat och miljöer av marknader och 

kyrkor. Det är således en salig blandning av motiv, men det finns en röd tråd mellan bilderna i 

texterna om respektive stad. Generellt sett så är bilderna oftast väldigt färgglada, särskilt i de 

nyare upplagorna. Detta beror bland annat på tekniska framsteg, men också på grund av att 
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bildernas layout och färg har kommit att få en allt mer betydande roll i magasinen. Vad gäller 

den röda tråden så infinner den sig främst i motiven. 

Texterna om San Cristobal fick staden att framstå både som magisk och främmande för 

västerlänningen. Det beskrevs i texterna bland annat genom att det var som att gå in i en hel 

ny värld. Bilderna tillsammans med bildtexter och texter förstärker detta ytterligare. 

Exempelvis täcks första uppslaget i text 4 med två bilder som föreställer ett tempel i en mörk 

och lummig djungel som sträcker sig bortom horisonten, och en kyrka dit folk är på väg, 

kanske för att praktisera mayaindianska ritualer som bildtexten berättar. På första uppslaget 

uppfattas det som att två olika världar möts, den orörda naturen möter mayareligion. Rubriken 

”I mayakulturens hjärtan” såsom bildtexten ”Mayatemplen i södra Mexiko minner om en 

urgammal kultur som fortfarande frodas och vibrerar av mystik i ett magiskt höglands- och 

djungellandskap” (Vagabond 2011: 60) skapar relä till bilderna och förstärker mystiken av 

kolonialstaden San Cristóbal. Bilder av miljöer som tempelruiner, kyrkor och orörd natur 

förekommer i båda texterna om Chiapas. Den orörda naturen nämner Hulth (2006: 44) är 

vanligt förekommande bilder inom resejournalistiken för att förstärka platsens autenticitet. 

Begreppet autenticitet skapar i det här fallet en exotisk framtoning och kan därför bli 

problematisk. Människor förekommer också i bilderna, dessa föreställer främst gåendes 

kvinnor och flickor bärandes tunga knyten, iklädda färgglada kläder. Både text och bildtext 

antyder att dessa är indianer. Bilderna är tagna från sidan och bakifrån vilket skapar en viss 

anonymitet som förstärker bildernas mystik.  

Bilderna som tillhör texterna om Oaxaca andas en helt annan atmosfär. Dessa föreställer 

platser som marknader där kvinnor och män säljer frukt och grönt. Även dessa bilder 

använder sig av starka kulörer som framhäver myten om Oaxacas som den kulinariska staden. 

Människorna som är en del av denna atmosfär utför alltid någon form av handling, om det så 

är att bära en kalkon eller sälja frukt och grönt. Även här får människorna en viss anonymitet 

genom uteslutandet av namn och ögonkontakt, och uppfattas att kunna vara vilken 

gatuförsäljare och marknad som helst. I text 2 om Oaxaca blev mexikanaren främst beskriven 

som en suput och lidelsefull cowboy. Fotografen har undkommit detta tema i bilderna och 

istället ser vi män och en kvinna som står lite avlägset med sitt barn. Männens kropphållning 

och ansiktsuttryck talar snarare om en stolt mexikanare, eller kanske lite nonchalant som 

författaren uttrycker sig. Det nonchalanta uttrycket går att se i bland annat mannens sätt att ha 

händerna i fickorna och blicken. Eftersom miljöerna uppfattas en aning intetsägande är det 

främst människorna i bilden som står i centrum. Detta gör att dessa bilder skiljer sig från 

övriga som porträtterar Oaxaca främst genom dess mat. Stereotypen mexikanaren som den 
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nonchalanta cowboyen befästs ytterligare genom att män porträtteras med stråcowboyhatt och 

refereras till cowboys i texterna.   

 

Mexikos kust 

 
Detta tema innehåller reportage om Mexikos kuststäder Cancun, Playa del Carmen,Tulum, 

Cabo och öar. Dessa är: 

 

1) ”Strändernas kittvita, gnistrande sand” (s. 26) och ”Baja Californias melankoliska 

ensamhet” (s. 33) i Mexico Transit.  Resguide. (1984). En sidas text, tre bilder. 

2) ”VIII” (s. 36) i Mexico. Vagabond (1992). Ett stycke, ingen bild.  

3) Mexicos svalkande stränder. Allt om resor (2005). En sida text tre bilder. 

4) ”Cabo San Lucas, Sol, bad och alkohol” (s.33) i Mexico - landet runt. Vagabond 

(2005) En halv sidas text, tre bilder.  

5) Mexico, ett billigare Västindien. Allt om resor (2010). Två sidors text. 20 bilder. 

6) Mexico, Yucatans kritvita stränder. Vagabond (2010). En sidas text. 18 bilder.  

 

Samtliga resemagasin uppfattas att ha olika ingångar i reportagen, än om de oftast 

återkommer till samma tema av sol-och-bad semester med gnistrande vita stränder, dykning, 

snorkling och massa olika aktiviteter. De olika ingångarna i reportagen beror på vilket 

resemagasin som har publicerat reportaget. Även om samtliga resemagasinen tycks 

kombinera charter och kultur, uppfattas det som att Allt om resor är mer fokuserad på charter 

än Vagabond och Resguide. Detta går att se både i språket och innehållet, men också i Allt om 

resors layout. Emilia Ljungberg (2012: 80) påpekar att denna layout påminner om ett 

familjemagasin med sina klara färger av rosa och gul, och kan uppfattas en aning mindre 

exklusiv än övriga magasin på tidigt 2000-tal. Journalisten i Allt om resor drar sig inte heller 

för att använda ord som ”charterparadis”, ”turista” eller uttryck som ”kliv in reklamaffischen” 

som talar om en turismdiskurs inriktad på charter. I de äldre texterna använder journalisten 

begreppet turist snarare i negativ ton, och kallar sig själv för resenär. Emilia Ljungberg (2012: 

143) kallar det för turist-resenär dikotomin (”tourist-traveler dichotomy”) där den som 

skildrar platsen kallar sig för erfaren resenär för att legitimera sina kunskaper. Denna 

dikotomi blir dock inte lika synlig i resereportagen från 2000-talet.  

Det är inga större skillnader vad gäller språket och innehållet i reportagen då samtliga 
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inbjuder till journalistens egna upplevelser av sköna miljöer med klarblåa vatten och vita 

sandstränder. Grunduppfattningen om att texterna från 80- och 90-talet stilistiskt påminner 

mer om resedagsboksskildringar finns dock kvar eftersom texterna är densamma som tidigare. 

Samtliga texter handlar nästan uteslutande om platsen stranden, medan människorna tar allt 

mindre plats. Huvudrubrikerna och mellanrubrikerna avslöjar strandens centrala roll i 

texterna: ”Mexico, Yucatáns kritvita stränder”, ”Mexicos svalkande stränder” ”strändernas 

kittvita, gnistrande sand”. Även ingressen i många fall pekar på stranden och vattnets central 

roll i texterna. 

 

Tunga turkosa vågor blandas med finkornig vit sand och på en lång gisten träbrygga vilar tre 

pelikaner. (Vagabond 2010: 30) 

 

Havet gungar turkosblått, palmerna vajar långsamt i den karibiska vinden. 

 (Allt om resor 2005: 53) 

 

Beskrivningar av vattnet och stranden som i ovanstående citat liknar många gånger varandra, 

och anspelar därför på en viss intertextualitet och bygger på myten om paradiset. Paradiset är 

för västerlandet ofta kopplat till stranden, havet och palmlundar. Dessa platser presenteras för 

att behaga turistens öga och kan därför uppfattas som en produkt av turistindustrin. Produkter 

är också i behov av varumärken, Yucatáns halvö har därför kommit att kallas för 

”Rivieramaya” eller ”Mayarivieran” i de nyare upplagorna. Detta namn indikerar en 

kombination av både strandliv och mayakultur, och används för att kunna konkurrera i en 

värld av massturism som tar nya riktningar mot exempelvis kulturturism. De enskilda 

platserna på Yucatáns halvö har också kommit att refereras till platser och sådant som är 

allmänt känt för Sverige. Detta sker framför allt i text 5 som redan i rubriken Mexico, ett 

billigare Västindien liknar Mexiko vid Västindien. Västindien är idag ett känt namn för öarna 

utanför Sydamerikas östkust och har en stark koppling till kolonialismens historia. Det är 

dock svårt att tala om någon kolonial diskurs eftersom denna liknelse till en gammal koloni 

görs vid ett tillfälle. Istället refereras det friskt till kända platser som exempelvis”Isla Holbox 

–ett karibiskt Gotland” (Allt om resor 2010: 46) eller ”Cabo, en lyxvariant av Kanarieöarna” 

(Vagabond 2005: 33). Dessa uppfattas att vara vanliga knep för att marknadsföra platser, och 

placera platserna inom sveriges kulturella referensramar.  

De människor som gör sig till känna i texterna är både turister och bosatta, men detta i 

ytterst liten utsträckning. Beskrivningar av nationaliteter är dock vanligt förekommande då de 
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bosatta förklaras vara en israeliska och en argentinare som i text 6, eller också turisterna som 

oftast beskrivs att vara amerikaner. Sedan finns det några få bosatta personer som beskrivs 

utifrån namn, yrke och situation. Turisterna generaliseras oftast till en massa som ligger och 

slöar på stranden eller badar i havet, medan de bosatta är ”de kunniga” och berättar om 

platserna. Vad gäller transitiviteten och människorna är det svårt att spåra några direkta 

mönster, utan samtliga beskrivs främst utifrån processer men även aktiva handlingar. Däremot 

beskrivs de sällan utifrån sina tillstånd, d.v.s. deras fysiska attribut. Dessa är istället mer 

kopplade till indianerna och andra fattiga samhällsgrupper vilket framgick tidigare i analysen. 

Återkommande i språket är kontraster. Dessa används flitigt särskilt av Vagabond för att 

skildra livet på Mexikos kust. Den idylliska drömmen om Karibien ställs alltså mot ” det 

farliga Mexiko” och dess problem med droger. För att inte skrämmas uppmanar journalisten 

dock att det är ingeting man behöver oroa sig för.  

 
Hårda kontraster. En konvoj med ett tiotal svartblänkande polisfordon passerar i rask fart. På 

flaken hänger polismän utrustade med skottsäkra väster och automatvapen. Några har dolt 

ansiktet bakom en rånarluva. (Vagabond 2010: 31) 

 

Men också ett fattigt land med områden där en marginaliserad och desperat 

ursprungsbefolkning tar till vapen. (Vagabond 2005: 31) 

 
Detta uppfattas att vara en stilistisk teknik för att både skapa spänning och förstärka bilden av 

det idylliska paradiset. Det är således inte enbart bilder av det idylliska paradiset som visas, 

utan även andra bilder av Mexiko skönjas. Dessa bilder talar om en annan verklighet i Mexiko 

som förknippas med droger och våld, och kan därför uppfattas som en farlig plats.  

En intressant gemensam nämnare i både äldre och nyare reportage är dock att det finns 

kritik riktad mot Mexikos turistimperium i Cancun. Denna kritik ter sig främst i att det är en 

plats som är utformad enbart för global turism och uppfattas som en plats som journalisten 

helst undviker, särskilt i de äldre texterna. 

 

Orten är tyvärr ihålig, dyr och själlös, som de orter som helt måste rätta sig efter turisters 

behov och nycker. De blir blott yta. (Resguide 1984: 26) 

 

I Cancún har exploateringen av naturens överflöd tagit sig riktigt läskiga uttryck. En Armé av 

höghushotell står uppställd vid stränderna och skräniga barer ligger vägg i vägg.  

(Allt om resor 2005: 54) 
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I beskrivningar om Cancun är kritik mot turismindustrin vanligt förekommande. Denna kritik 

skapar ofta en ansats till Playa del Carmen och Túlum som beskrivs av journalisterna att vara 

betydligt mindre exploaterade resmål. Playa del Carmen är enligt Allt om resors rubriker ”en 

vuxen partystad” och en plats där strandliv kan varvas med kultur. Även Tulum beskrivs som 

en plats där strandliv kan varvas med mayakultur. Denna blandning av resmål, d.v.s. där 

kultur möter strand, är vanligt förekommande i reportagen om Mexikos kust.  

 

Bildanalys 

Bildmaterialet om Mexikos kustland är omfattande, men pryds mestandels av samma motiv. 

Dessa är bilder på stränder, palmer och turkosa vatten som sträcker sig bortom horisonten. 

Resemagasinens fokusområden och målgrupper avspeglas i bildmaterialet såsom texternas 

stil. Skillnaderna märktes på Allt om resors material som var desto mer fokuserat på charter, 

medan Vagabond och RES fokuserade mer på varierande reseupplevelser. Detta går att se i 

bland annat språket, men också färgvalen i bildmaterialet. Nutida Allt om resor använder sig 

av klara blåa färger, med mycket solljus och påminner om bilder från en reskatalog. 

Vagabond däremot, använder sig generellt sett av betydligt dovare blåa färger och ljus vilket 

för tankarna till ett mer exklusivt livsstilsmagasin. Det äldre bildmaterialet av Mexikos kust 

består främst av fotografier av havet och stranden i starkt solljus. Dessa skillnader går att 

uttolka i större delen av materialet. Även om texterna utgår från samma punkt om stranden 

och skiljer sig bildflödet av paradiset åt litegranna.  

Texterna om Playa del Carmen i Allt om resor (Allt om resor 2010: 44) har ett tydligt 

fokus på charter eftersom de föreställer klara himlar, stora stränder, turister, barer och 

hotellpooler. Samtliga bilder går i starka kulörer, där främst blått och grönt är framträdande. 

Alla dessa element tillsammans förstärker bildernas koppling till en resekatalog. Den bild som 

är mest framstående är motiv av alkohol och barer vilket kopplar bilden av Playa del Carmen 

som en partystad. Även mellanrubriker som ”Playa del carmen -en vuxen partystad”och de 

skräniga färgerna skapar relä till Playa del Carmen som en partystad.  

På nästa uppslag följer en bildtext om ön Isla Holbox som ”ett karibiskt Gotland”. Det är 

här myten om paradiset får leva ut sitt riktiga jag i motiv av folktomma stränder, turkosa 

vatten och hammocks. Dessa element konnoterar Isla holbox som en lugn ö, där det inte finns 

mycket att göra förutom att bada och lapa i solen. På nästa sida finns det några fler bilder, 

men som inte är direkt relaterad till texterna. Dessa bilder summerar istället resmålen med 

bilder av delfindykning, promenader på stranden, turister och en mayafamilj. Samtliga 
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människor förblir anonyma, det enda bildtexten berättar är att journalisten är ”på besök hos 

mayafamilj”. Denna bild föreställer tre unga flickor som med ett leende på läpparna bjuder in 

turisten och kan bland övriga bilder uppfattas som en slags turisattraktion.  

I vagabond (2010: 31 – 30) finns det en blandning av motiv där läsaren kan se närbilder på 

färsk frukt och fisk, bilar och drinkar, men också ett fåtal människor. Motiven, de dova 

färgerna och det dova ljuset konnoterar ett slags lugn. I det stora hela uppfattas det som att 

texten anspelar på formen av ett livsstilsmagasin istället för resekatalog.Vissa av bilderna 

föreställer också människor, ofta med ett inbjudande leende på läpparna, och ibland bara i 

kulisserna. Människorna förblir anonyma, men antar både huvudrollen och birollen i 

bildmaterialet. Istället för att låta stranden vara helt folktom som är en typisk framställning av 

paradiset, händer det alltid något i bakgrunden. Det kan vara en människa som surfar, eller 

också utför någon annan form av aktivitet. Oftast är det bara en person i bilden och materialet 

lyckas därför behålla en lugn framtoning.  

Det går att urskilja olika bilder av paradiset och dessa beror på resemagasinens inriktning. 

Även om paradiset antar olika skepnader beroende på resemagasinet finns det konstanta 

element som folktomma stränder, palmer och klara vatten. Den folktomma stranden beskrivs i 

Ljungbergs (2012: 23) avhandling att kunna vara tecken på turismens rätt till stranden, och 

anspela på en kolonial fantasi av landet som oskuldsfullt och inte exploaterat av turismen.   
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6. Slutdiskussion 

Avslutningsvis följer här en diskussion om det resultat som har uppnåtts med analysen. I 

analysen studerades meningens, ordens och bildens betydelse för konstruktionerna av 

platserna och människorna i Mexiko. Detta gjordes för att kunna spåra eventuella diskurser i 

materialet, och hur dessa kan ha kommit att formas av samhället, men också hur de kan tänkas 

forma samhället. Studien bygger framför allt på att undersöka myter och stereotyper, och hur 

dessa framträder i olika skepnader beroende på resmål, resemagasin och publiceringsår. 

Gemensamt för samtliga teman var att det har skett en förskjutning i fokus från landets 

befolkning till turisterna och platserna. De övergripande skillnaderna i materialet var att 

texterna från 80- och 90-talet hade en annan karaktär än de från 2000-talet, men också ett 

längre format som gjorde det möjligt att använda ett mer detaljrikt språk. De från 2000-talet 

påminde istället om försäljningspitchar som ibland uppfattas att gå turismindustrins ärenden. 

Det fanns också viss förskjutning på innehållet där de äldre reportagen kom att handlar mer 

om byarna och landsbygden, medan de nyare reportagen handlade mer om Mexikos halvö 

Yucatan.  

I anslutning till analysen om metropolen Mexiko city var bilden av en mångmiljonstad 

mest framträdande och den koloniala diskursen kunde skymtas i Mexikos klassamhälle. I de 

äldre reportagen fanns det en röd tråd av att beskriva fattiga utifrån sina tillstånd och fysiska 

attribut, och blev därmed objektifierade och exotifierade. I texterna om Mexikos inland blev 

detta särskilt tydligt. Här kopplades moderna element bort, och den mystiska mayakulturen 

och orörda naturen fick ta desto större plats i materialet. Detta talar för en kolonial diskurs där 

Mexicos inland porträtterades som omodernt och främmande, men ändå magiskt. Här 

framställdes även mexikanaren enligt stereotypiska drag som oduglig och barnslig, cowboys 

och fattiga. Denna bild av folket var även återkommande i reportagen om Mexico city. 

I reportagen från 2000-talet fick Mexikos befolkning lite utrymme i text och bild, medan 

platsen stranden och turisterna var den dominerande merparten. Att stranden har fått sådan 

avgörande roll är på grund av Yucatans uppsving inom svensk turism, men också för att sol-

och-bad semester för västerlänningar är lika med en lyckad semester. I de nyare upplagorna är 

det svårt att tala om någon kolonial diskurs, däremot fanns det bilder av Yucatan som 

konstruerade myten om ett paradis där turisten kan uppleva både stranden och mayakulturen. 

Förslagsvis hade studier av amerikanska resemagasin varit intressanta i det här sammanhanget 

eftersom Mexiko och övriga länder i latinamerika är vanligare resmål för amerikaner än 

svenskar. Det hade kunnat resulterat i en intressant jämförelse mellan Amerika och Sverige. 
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