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ABSTRACT 

 

 

Because of the mass tourism industry that exploits sensitive 

locations all over our planet a new kind of tourism came into 

focus in the 1980�s. This new form of tourism was named 

ecotourism, and as the name reveals ecotourism deals with 

low-impact travel. Today, all sorts of places can be gazed upon 

in a flick of a switch; all you need is a television set. It is well 

known that destination marketing successfully uses visual 

media as a tool to sell trips to potential tourists. Therefore, this 

essay examines how ecotourism benefits from the great power 

of the television. The analyzed material contains of six different 

TV shows, sorted into two groups � travel shows and 

discussion programs. With the theory of the tourist gaze, 

semiotics, destination marketing and the experience economy 

the study resulted in the conclusion that all TV shows are built 

upon collective cultural representations found in the exotic and 

the authentic. With the help of the visual language, travel 

shows can give new meaning to a specific destination 

expressed in a system of mutual understanding and shared 

culture. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 

1.1 INLEDNING ................................................................................................................1 

1.2 INTRODUKTION OCH SYFTE........................................................................................1 
1.3 FRÅGESTÄLLNINGAR..................................................................................................2 
1.4 UPPSATSENS UTGÅNGSLÄGE OCH UPPLÄGG .............................................................3 
1.5 MATERIAL - MOTIVERING OCH URVAL......................................................................4 

2.1 BAKGRUND OCH TIDIGARE FORSKNING ......................................................6 

2.2 VAD ÄR EKOTURISM? .................................................................................................6 
2.3 INTRODUKTION TILL FORSKNINGSOMRÅDET VISUELL KULTUR...............................8 
2.4 TURISM OCH VISUELL KULTUR ................................................................................10 
2.5 TOURISM AND THE PHOTOGRAPHIC EYE ................................................................11 
2.6 UPPLEVELSEEKONOMIN OCH MOTIVATIONSGRAMMATIKEN .................................13 

3.1 TEORETISKT- OCH METODOLOGISKT PERSPEKTIV .............................16 

3.2 METOD OCH TEORETISK INGÅNG.............................................................................16 
3.3 BILDEN SOM SPRÅK ..................................................................................................17 

3.3.1 Semiotik ...............................................................................................................17 
3.3.2 Denotation ...........................................................................................................18 
3.3.3 Konnotation .........................................................................................................18 

3.4 JOHN URRY - THE TOURIST GAZE ...........................................................................19 
3.5 FILM SOM ETT VERKTYG FÖR DESTINATIONSMARKNADSFÖRING..........................22 
3.6 MARKNADSFÖRING AV EKOTURISM ........................................................................24 

4.1 ANALYS .....................................................................................................................27 

4.2 DELANALYS 1 � SÄLJANDE UNDERHÅLLNING ........................................................27 
4.2.1 När och fjärran (2000) .........................................................................................27 
4.2.2  Äventyr! Expedition Malaysia ( 1996) .................................................................32 
4.2.3 Packat och klart (1993)........................................................................................38 

4.3 DELANALYS 2 � SAMHÄLLE, KULTUR OCH DEBATT...............................................43 
4.3.1 Regopstaans dröm (2002).....................................................................................43 
4.3.2 Pangea.nu (1999).................................................................................................48 
4.3.3 Mitt i naturen (1995)............................................................................................54 

5.1 SLUTDISKUSSION .................................................................................................62 

6.1 KÄLLFÖRTECKNING ............................................................................................68 

6.2 LITTERATUR..............................................................................................................68 
6.3 OTRYCKTA KÄLLOR .................................................................................................68 
6.4 ELEKTRONISKA KÄLLOR ..........................................................................................69 
6.5 NÄTRESURSER ..........................................................................................................69 
6.6 TRYCKTA ARTIKLAR.................................................................................................69 

 
 
 
 
 



 

                                                                                                                                                

 

1  

1.1 INLEDNING 
 
 

1.2 Introduktion och syfte 
I first went to Koh Samui in 1983. It was one of those traveller's secrets. Somebody in India told me, on 
discovering that Thailand was to be my next destination, that I had to go to Koh Samui � 'Absolute 
paradise' it was described as. In those days the only way to get to Koh Samui was by boat and a 
rudimentary one at that � more like a fishing boat than a ferry. As we approached the dock, I could hardly 
keep myself from jumping up and down with sheer joy. What lay before me was indeed paradise (...  
 
...) I walked about 500 meters through the tall palms and suddenly I was confronted with one of the most 
beautiful beaches I had ever seen. I had been travelling for years and believe me I had seen a lot of 
beautiful beaches. It was long, white and deserted � only a few bamboo or wooden tiny huts dotted the 
beachfront here and there (...  
 
...) I went back once more  at Christmas 1989 � There was an Airport, Go-Go girl discos, huge hotel 
complexes on the beach and it was getting very expensive. I had a good time again but realized that it was 
to be my last trip to that wonderful Island. Looking at the websites for Koh Samui now, I can't see any 
motive to return � It may still be beautiful for the jet skiing, scuba diving, disco dancing, middle class 
holiday maker but it's not for me.1 

 
Denna berättelse ovan om paradiset som försvann är ett utmärkt exempel på hur turismens 

baksida kan se ut. När en plats, som exempelvis Koh Samui i Thailand, blir ett populärt 

resmål finns det ansenliga summor pengar att tjäna på turisterna, och till följd av detta 

exploateras paradiset och naturen och även den inhemska kulturen fördärvas. Men så här ser 

det inte ut i alla paradis på jorden. Med anledning av massturismen som exploaterar och 

förstör, uppkom en annan sorts turism under 80-talet, närmare bestämt ekoturismen. Som 

namnet avslöjar handlar ekoturism om att resa på ett sätt som inte skadar vare sig miljön eller 

kulturen. Många känsliga platser runt om i världen som riskerar att förstöras på grund av 

massturismen har anammat denna nyare form av turism. Där byggs inga jättelika 

hotellkomplex och endast små grupper av turister får komma på besök. Ekoturismresor är 

dock inga billiga resor eftersom de kostar mer är de kommersiella, tanken är att en stor del av 

pengarna som turisterna lägger på sin ekoturismresa ska gå tillbaka till naturen.  

 

�Modern life takes place on screen�.2 Teoretikern Nicholas Mirzoeff menar att det som skiljer 

den tid vi lever i nu, vilken han även kallar för postmodernismen, från modernismen är just 

det rörliga bildmediet. Idag är det näst intill omöjligt att, direkt eller indirekt, slippa undan 

TV:n, vare sig man äger ett set eller inte. 1800-talets första turister har genom sina fotografier 

satt standarden för vad som anses vara vackert och eftersträvansvärt i turismens visuella värld. 

Idag använder vi oss fortfarande av fotografier när vi vill berätta för någon annan om våra 
                                                
1 Levene Mitchell,  http://www.kohsamui.org/stories06.html, besökt 070328 
2 Mirzoeff Nicholas, 1999 - An Introduction to Visual Culture, Routledge, London & New York,  s. 1 
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resor. Men det finns ett redskap som kommit att bli än mer effektivt, när det gäller att locka 

turister till ett resmål, och det är TV:n. John Urry har formulerat detta fenomen på ett utmärkt 

sätt:    
With TV� all sorts of places can be gazed upon, compared, contextualised and gazed upon again... The 
typical tourist experience is anyway to see named scenes through a frame, such as the hotel window, the 
car windscreen or the window of the coach. But this can now be experienced in one�s livingroom, at the 
flick of a switch.3 
      

Man skulle kunna säga att turister är åskådare, och åskådare är turister. För att efterfölja 

samhällets utveckling strävar turismen ständigt mot att bli alltmera visuell. I denna tid är det 

möjligt att praktisera turism hemma i vardagsrummet där hela världen kan beskådas genom 

TV:n. Att det sänds reseprogram på TV för att locka turister till ett resmål är ingen hemlighet. 

Frågan är dock om ekoturismen har valt att följa samma spår som den kommersiella turismen, 

det vill säga att genom TV:ns magiska kraft marknadsföra resmålet? Denna uppsats kommer 

därför att undersöka hur ekoturismen har visualiserats med hjälp av det svenska TV-mediet 

under de senaste 15 åren.   

 

 

1.3 Frågeställningar 
 

• Varför kopplas turism samman med bildflöden och kulturella föreställningar? 

• Hur har ekoturismen gestaltats inom det svenska TV-mediet under de senaste femton 

åren? 

• Vilka budskap, gällande ekoturism, förmedlar de utvalda TV-programmen?  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
3 Urry John, 2002 � The Tourist Gaze, London Sage, s. 119 



 

                                                                                                                                                

 

3  

1.4 Uppsatsens utgångsläge och upplägg  
 

Denna uppsats kommer att börja med en bakgrund som reder ut vad begreppet ekoturism 

innebär. För att sedan ge ytterligare underlag till uppsatsens syfte kommer även texter om 

visuell kultur och hur turismen blivit en del av denna kultur att rymmas i bakgrunden. Det har 

alltid funnits en koppling mellan turismen och det visuella eftersom kameran och turismen 

utvecklades sida vid sida. �Tourism and the Photographic Eye� är en text om just denna 

utveckling.  

 

I dagens samhälle har begreppet upplevelse blivit allt vikigare. Ekoturismresor brukar i sig 

även kallas för upplevelseresor, av den orsaken att upplevelsen helt enkelt ligger i fokus. Tom 

O�Dell har utrett detta fenomen och skriver om upplevelseekonomin som den nya ekonomin. 

Därutav kommer bakgrunden avslutas med en text om denna nya inriktning som vår marknad 

har intagit. Denna bakgrundsdel i uppsatsen är relevant eftersom den ger förkunskaper som 

krävs för att enklare kunna förstå uppsatsens teoridel.  

 

Efter uppsatsens första del följer det teoretiska och metodologiska perspektivet. Denna del 

inleds med metoden, där jag förklarar hur jag kommer att använda mig av de teoretiska 

perspektiven. Perspektiv nummer ett heter �Bilden som språk� som förklarar hur vi 

människor genom kulturella representationer tolkar en bilds innebörd. John Urry har myntat 

begreppet the tourist gaze. Detta begrepp kommer jag att använda för att förklara hur och 

varför turisten genom bilder väljer att beskåda sitt resmål. Det är värt att notera att turismen, 

och även ekoturismen, i grund och botten handlar för researrangörer om att gå med 

ekonomisk vinst. För att kunna lyckas med detta krävs en bra marknadsföringsstrategi. TV:n 

har visat sig vara det perfekta redskapet för just detta. Därför kommer kunskapsområdet Film-

induced tourism väl till pass eftersom detta område som analyserar sambandet mellan turisten, 

TV:n och destinationen. För att problematisera detta ytterligare samt att visa på hur det kan se 

ut när det handlar om ekoturism avslutas teoridelen med hur ekoturismen marknadsförs 

gentemot den kommersiella turismen. 

 

I Sverige är det framförallt SVT och TV4 som under de senaste femton åren sänt program 

som tar upp ämnet ekoturism på ett eller annat sätt. Dessa program kommer att fungera som 

uppsatsens material. Materialet analyseras för att kunna besvara frågan om hur ekoturismen 

har visualiserats inom SVT och TV4 under de senaste femton åren. Utifrån analysens resultat 
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kommer en vidare diskussion på en djupare nivå att ge ytterligare svar på uppsatsens 

huvudsakliga frågeställningar.      

 

 

1.5 Material - motivering och urval 

För att kunna besvara frågeställningarna och ta reda på vilket material som nått ut till den 

allmänna publiken i Sverige krävs en genomgång av vad som har visats på de allmänna tv-

kanalerna, det vill säga SVT samt TV4. Jag har gått igenom Statens ljud- och bildarkiv, sökt 

på tv-kanalernas respektive hemsidor, samt gjort en allomfattande sökning av Internet med 

hjälp sökmotorn Google. Materialet som har visats för den allmänna publiken består av 

reseprogram, naturprogram, debattprogram samt en dokumentärfilm. Dock har ekoturismen 

även nämnts i diverse nyhetssammanfattningar, men då de är relativt få och korta har jag valt 

att bortse från dessa. Nedan följer allt material om ekoturism som visats på TV i Sverige 

under de senaste femton åren (1993 till och med 2006). 

 

SVT1  
Packat och klart, SVT 1. Sänt: 12 december 1993 

Äventyr! Expedition Malaysia, SVT1. Sänt: 09 januari 1996 

Äventyr! Expedition Namibia SVT1. Sänt: 16 juli 1996 

En resa till Afrika (två delar), SVT1. Sänt: 08 januari 1998 

Packat och klart, SVT1. Sänt: 21 maj 2000  

 

SVT2 
Mitt i naturen, SVT2. Sänt: 28 november 1995 

Regopstaans dröm (dokumentärfilm) SVT2 Sänt: 9 april 2002  

Go Kväll, SVT2. Sänt: 07 januari 2006 

 

SVT 24 
24 minuter, SVT 24. Sänt: 26 januari 2004 

 

TV4 
Pangea.nu, TV4. Sänt: 28 mars 1999 

När och fjärran, TV4. Sänt: 09 december 2000 
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Av detta material har jag valt att analysera sex stycken olika program. Tillsammans ger de en 

bra representation av materialet som helhet.  Jag har även valt att dela upp dessa olika 

program i två delanalyser. Detta beror på att programmen passar in i två olika kategorier; 

säljande underhållning samt samhälle, kultur och debatt. De två delanalyserna har jag valt att 

kalla för samma namn som de ovan nämnda kategorierna. Följande program ingår i analysen:  

 

Under säljande underhållning:   

1) När och fjärran, TV4. Sänt: 09 december 2000 

2) Äventyr! Expedition Malaysia, SVT1. Sänt: 09 januari 1996 

3) Packat och klart, SVT 1. Sänt: 12 december 1993 

 

Under samhälle, kultur och debatt: 

4) Regopstaans dröm (dokumentärfilm) SVT2 Sänt: 9 april 2002 

      5)  Pangea.nu, TV4. Sänt: 28 mars 1999 

6)  Mitt i naturen, SVT2. Sänt: 28 november 1995 

    

 

Samtliga program kommer att sammanfattas. I analysen, innan programmen analyseras, går 

det att läsa sammanfattningar av varje program.  
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2.1 BAKGRUND OCH TIDIGARE FORSKNING  
 

2.2 Vad är ekoturism? 

På Svenska Ekoturismföreningens hemsida kan man läsa om hur de arbetar för att 

sammankoppla turism med naturskydd. De strävar efter att så många som möjligt, från 

turistbyråer till researrangörer, ska gå med i föreningen, så att de tillsammans kan verka för en 

bättre miljö. Det viktigaste verktyget i deras arbete är kvalitetsmärkningen Naturens Bästa. 

Den bemärkningen ges enbart till de arrangörer som arbetar utifrån Ekoturismföreningens 

definition av ekoturism;  

 
Ekoturism är ett begrepp för olika researrangemang av ansvarsfullt resande som hjälper till att skydda 
naturmiljöer och stödjer lokalbefolkningens välbefinnande. Ekoturism har som mål att förmedla 
upptäckarglädje och omtanke för besöksområdet. Kunniga researrangörer visar upp traktens finaste 
värden samtidigt som man vårdar dem. Dessutom använder man lokala recept och råvaror vid matlagning. 
Både resenärer, turistarrangörer och naturen gynnas av traktens bevarande.  
 
Ekoturism kan bestå av en rad olika arrangemang såsom björnsafari, fågelskådarresor, samisk kultur, 
skogsvandringar, regionala turistorganisationer, resejournalister, turistbyråer, naturskyddsorganisationer 
och naturguider med mera. Alla arrangemang har som gemensam nämnare att man strävar efter att arbeta 
för mer och bättre ekoturism.4 
 
 

Under slutet av 1980-talet uppstod föreställningen om att en naturbaserad turism skulle bidra 

till sociala och miljövänliga förmåner. Denna nya turism kom att kallas ekoturism och blev ett 

etablerat begrepp under 90-talet. Ekoturismen skapade en debatt i många länder, vilket bidrog 

till ett otaligt antal konferenser, kurser och politiskt engagemang inom det nya ämnet turism i 

samverkan med miljön.5 

 

1987 publicerades en rapport, Our Common Future (United Nations Commision on 

Environment and Development), som kom att bli en katalysator för det växande intresset av 

människans påverkan på naturen och miljön. Denna rapport fokuserade på det stora dilemmat 

kring livet på jorden � hur möter man efterfrågan och behovet hos jordens fem miljarder 

människor, utan att förstöra planetens ekologiska fabrik som stödjer upp allt liv och 

människans välbefinnande? Rapporten identifierade en stabil och långsiktig utveckling som 

lösningen på problemet.6 

 

                                                
4 www.ekoturism.org, besökt 070108  
5 Wearing Stephen & Neil John, 1999 � Ecotourism: Impacts, Potentials and Possibilities, Reed Educational and 
Professional Publishing Ltd, printed in Great Britian, s.1 
6 Ibid. s. 1 
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Trots tron på denna långsiktiga utveckling, var många parter överens om att det var besvärligt 

att finna företag som var miljömedvetna och som satsade på långsiktiga positiva resultat. 

Detta resonemang stämde särskilt väl in på u-länder, för vilka naturen oftast är den viktigaste 

tillgången. Det var även i dessa länder som kortsiktiga ekonomiska drivkrafter fick styra, och 

mycket av naturtillgångarna och djurlivet exploaterades för att möta människornas behov och 

efterfrågan. Forskare och miljövårdare såg att det inte fanns någon förhoppning om att rädda 

denna natur, såvida inte den på något sätt kunde generera en inkomst. Det var i detta skede 

som forskare insåg att ekoturismen kunde komma med en lösning, genom att naturen gavs ett 

ekonomiskt värde. Om naturen och djurlivet kunde generera mer pengar när de var bevarade 

än när de exploaterades, kunde de också räddas.7 

 

Det visade sig även att ekoturismen kunde förbättra ett annat av vår tids stora dilemman. 

Under 1900-talet har världen skådat hur det rika kulturarvet snabbt fallit bort på grund av det 

växande, moderna, industrialiserade samhället.  Miljövårdare såg detta som både en mänsklig- 

och ekologisk tragedi, allteftersom de äldres visdom verkade försvinna i takt med att 

teknologin utvecklades. Det blev uppenbart att ekoturismen kunde erbjuda en ekonomisk 

avkastning till den inhemska kulturen, i syftet att bevara och prisa denna.8 

 

Generellt sett så kan man säga att ekoturismens koncept var rätt idé vid rätt tillfälle, menar 

Neil och Wearing. Den kommersiella turismen var ute efter att finna nya sätt att marknadsföra 

länder gentemot andra, och miljömedvetna människor ville finna en orsak till varför världens 

regeringar skulle börja satsa på miljövård. Inhemska samhällen på landsbygden letade efter 

alternativ till miljöförstörande industrier, alternativ så som nya anställningsmöjligheter som 

också kunde förhöja och gynna det egna samhället. Regeringar var ute efter ekonomisk 

utveckling, en inkomst från den bevarade naturen och lägre kostnader för markskötseln.9 

 

Emellertid har man funnit, under det decennium som ekoturismen har verkat, att det inte alltid 

är så enkelt att driva igenom en sådan utveckling som man trodde på när Our Common Future 

publicerades 1987. Självfallet finns det regnskogar och vattenfall som tack vare ekoturismen 

bevarats. Dock har ekoturismen inte växt sig så storskalig som man för femton år sedan hade 

hoppats på. Att gynna den lokala regionen har visat sig vara kantat med problem och oftast 
                                                
7 Wearing Stephen & Neil John, 1999 � Ecotourism: Impacts, Potentials and Possibilities, Reed Educational and 
Professional Publishing Ltd, printed in Great Britian, s.1 
8 Ibid. s. 2 
9 Ibid. s. 2 



 

                                                                                                                                                

 

8  

inte tillräcklig för att kunna överglänsa en kortsiktig ekonomisk behållning. Dessvärre är 

turismen fortfarande en industri som föredrar en kortsiktig ekonomisk vinst framför en 

långsiktig med en kulturell och ekologisk levnadslängd.10 

 

2.3 Introduktion till forskningsområdet visuell kultur 

�Modern life takes place on screen.�11 Så skriver Nicholas Mirzoeff i  An Introduction to 

Visual Culture. Den beskrivningen stämmer tämligen väl ihop med verkligheten. Människor 

som lever i den industrialiserade världen övervakas ständigt av alla möjliga kameror, i 

köpcentrum, på bussar och tunnelbana, på motorvägen, samt när de tar ut pengar från 

bankomaten. Men det är inte enbart ute i samhället som människan ständigt utsätts för 

övervakande kameror. Även i hemmet och på jobbet kretsar människans liv runt det visuella 

mediet. Bilder av alla dess slag genomsyrar vårt samhälle, allt ifrån satellitbilder till 

röntgenbilder. Att vi påverkas av bilder är ingenting konstigt, och då våra liv till större delen 

genomdränks av bilder med budskap blir seendet eller snarare vårt synsätt avgörande för hur 

vi tolkar dem. Bildspråket och det visuella mediet utgör inte längre en del av vårt vardagliga 

liv, det är vårt vardagliga liv.12 

 

Att det finns en klyfta mellan den visuella erfarenheten och förmågan att kunna analysera den, 

visar att visuell kultur som forskningsfält är av stor betydelse. Tidigare har de visuella 

medierna studerats var och en för sig, men allteftersom det visuella alltmer blivit en del av 

vårt postmoderna, vardagliga liv behövs ett nytt forskningsfält som täcker vår nya visuella 

kultur, menar Mirzoeff.13 �Visual culture is concerned with visual events in which 

information, meaning, or pleasure is sought by the consumer in an interface with visual 

technology. �14  

 

Vidare hävdar han att det som skiljer modernismen från postmodernism är den visuella kultur 

som infiltrerar vårt vardagliga liv. Men postmodernismen är mer än en visuell vana. Visuell 

kultur ska snarare ses som en metod med vilken man kan studera det postmoderna 

vardagslivet utifrån dess genealogi, definition och funktion. Postmodernismen förstås bäst 

                                                
10 Wearing Stephen & Neil John, 1999 � Ecotourism: Impacts, Potentials and Possibilities, Reed Educational 
and Professional Publishing Ltd, printed in Great Britian, s. 2 
11 Mirzoeff Nicholas, 1999 - An Introduction to Visual Culture, Routledge, London & New York,  s. 1 
12 Ibid.s. 1 
13 Ibid.s. 3 
14 Ibid.s. 3 
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utifrån det visuella, precis som modernismen med sin tryckkultur bäst förstods utifrån det 

skrivna ordet.  Detta betyder emellertid inte att en rak linje, som separerar de båda epokerna 

åt, kan dras. Den postmoderna eran och den visuella kulturens genealogi kräver en förklaring 

som utgår ifrån den moderna eran såväl som den postmoderna.15    

 

Många forskare anser att visuell kultur som forskningsområde är för brett för att kunna ge 

några praktiska svar. Det stämmer väl att visuell kultur inte passar in i redan existerande 

akademiska discipliner. Visuell kultur är en förening mellan redan existerande discipliner som 

inte följer de traditionella mönstrena, så som cultural studies och media studies. Därför menar 

Nicholas Mirzoeff att visuell kultur snarare ska ses som en metod och ej som en akademisk 

disciplin.16  

 

Något som är typiskt för den visuella kulturen är behovet av att göra det som inte ögat kan se, 

visuellt eller synligt. Exempel på detta är röntgenstrålen och teleskopet. Med andra ord så är 

inte den visuella kulturen beroende av bilder i sig, utan av det moderna sättet att visualisera 

vår existens på.17 Visualiseringen har haft sin största dramatiska effekt på medicinens värld, 

där alltifrån hjärnans kapacitet till hjärtats aktivitet förvandlas till bilder med hjälp av 

komplicerad teknologi.18 

 

Som Marita Sturken och Lisa Cartwright skriver i sin bok Practices of Looking � an 

Introduction to Visual Culture, så blir vår kultur ständigt mer visuell, snarare än textbaserad. 

Människors värderingar, åsikter och förbindelser har blivit formade av den visuella kultur som 

vi möter i vårt dagliga liv. Vi tvingas spekulera i hur bilderna och deras publik får en 

innebörd, hur de passar in i vår kultur och hur vi helt enkelt påverkas av att ständigt ha dem 

omkring oss. Här har också turismen blivit en del av denna visuella kultur, även om 

visualiseringar av det främmande och exotiska har en längre historia. Med anledning av denna 

utveckling har ett nytt forskningsområde kommit tillrätta, detta område heter Film-induced 

tourism och bygger på det faktum att det visuella mediet används för att påverka turisters syn 

på olika resmål.19 

                                                
15 Mirzoeff Nicholas, 1999 - An Introduction to Visual Culture, Routledge, London & New York, s. 4 
16 Ibid. s. 4 
17 Ibid. s. 5 
18 Ibid. s. 6, jfr Waldby, Catherine, The Visible Human Project: Informatic Bodies and Posthuman Medicine, 
London Routledge (2000) 
19 Tooke Nichola & Baker Michael, 1996 -  Seeing is believing � the effect of film on visitor numbers to screened 
locations. Tourism Management, vol 17, no 2, pp 87-94. Elsevier Science Ldt. Printed in Great Britain  
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2.4 Turism och visuell kultur 

Under början av 2000-talet växte sig forskningsfältet visuell kultur allt större och tog in 

mindre uppenbara visuella arenor så som hur ljud och rum visuellt kan gestaltas, och även 

dynamiken i åskådarens blick. Detta mer omfångsrika fält lämpar sig även väl för vissa 

turistiska praktiker. Det handlar inte enbart om rent visuella objekt som exempelvis vykort 

eller reklambilder, utan även om hur dessa objekt är länkade till olika praktiker, hur ideologier 

och personliga handlingar påverkar resmålet, och hur förväntningar återger blicken av den 

besökta platsen. Forskare har inlett en diskussion om huruvida visuell kultur hör ihop med 

turismen, och har kommit fram till en del olika svar på frågan. En aspekt härstammar från 

antropologin där forskare som från början ämnade undersöka gamla artefakter, upptäckte att 

dessa produkter producerades och marknadsfördes speciellt för turistindustrin. Dessa 

artefakter brukar kallas för souvenirer eller för flygplatskonst, och antropologer såg hur gamla 

samhällen som fortfarande tillverkade dessa artefakter anpassade sig till den postmoderna 

världen för att kunna sälja ny gammal konst till turister.20   
  

Ett annat sätt att studera sambandet mellan visuell kultur och turism kommer från konsten och 

fotografiet, och fokuserar på den västerländska turistens förfarande att skapa egna bilder. Fred 

Orton och Griselda Pollock var först ut med att publicera en rapport på detta område. 

Rapporten tog upp Paul Gauguin och Emile Bernards målningar av 1880-talets engelska 

landsbygd. Författarna menade att konstnärerna visade upp regionen som en primitiv och 

exotisk plats. Tavlorna stämde inte överens med verkligheten, där modernismens ekonomiska 

krafter vid den tidpunkten verkade i Storbritannien. Rapporten fick inget större gensvar förrän 

ett decennium senare. Det var under 1990-talet som böcker och artiklar, vilka parade ihop 

målning och fotografi med turism, började sprida sig över forskningsfältet. De mest 

framstående verken var två sociologiska studier; Dean McCannels The Tourist (1999, först 

publicerad 1976) och John Urrys The Tourist Gaze (1990). Efter att dessa verk publicerats har 

de flesta konsthistoriker enats om att bilder spelar en angelägen och bildande roll inom 

turismens olika praktiker.21      

                                                                                                                                                   
 
20 Crouch David, Lübbren Nina, 2003 - Visual Culture and Tourism, Berg Oxford International Publishers Ltd, 
printed in Oxford and New York, s. 3 
21 Ibid. s. 4 
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2.5 Tourism and the Photographic Eye 

Det har blivit relativt vanligt att resonera kring hur resande och fotografi är knutna till 

varandra. Utvecklingen av kameran och utbredningen av turismen har hela tiden varit 

kopplade till varandra. Då kameran uppfanns, när tillverkningen startade, då 

massproduktionen av vykort inleddes, är alla tidpunkter som sammanfaller med tidpunkter för 

demokratiseringen av resandet och expansionen av turismen. 1839 annonserade Louis 

Daguerre att han uppfunnit den fotografiska process som involverar negativet och ett 

pappersbaserat fotografi. Bara två år senare organiserade Thomas Cook den allra första 

storskaliga guidade resan, som tog med ca 500 resenärer från Liecester till Loughborough, 

och tillbaka igen. Även samma år publicerades den allra första internationella tågtidtabellen, 

det första stationshotellet byggdes i York, det första atlantiska kryssningsfartyget sjösattes, 

och Wells Fargo, som blev det allra första resebolaget, initierades i USA. Vid slutet av 1800-

talet hade resandet blivit ett väl etablerat nöje och fotografering en populärt tidsfördriv, 

särskilt under semestern.22  

 

Vad var det egentligen under 1830-talet som medförde att turismen och fotograferingen 

utvecklades vid samma tidpunkt, sida vid sida? Vad var det som gjorde att det under den tiden 

producerades ett observerande subjekt som både var en produkt, och samtidigt en instiftning, 

av den moderna eran? Enligt Gernsheim, som skrev The Origins of Photography, är det ett 

mysterium att inte konsten att fotografera uppfanns tidigare. Redan under 1700-talets första 

hälft instiftades termen kamera obskura, men ingen av dess konstnärer lyckades framkalla ett 

permanent fotografi. När och varför utvecklades då intresset för fotografering som en 

diskursiv tillämpning? Det fanns tre olika tillströmningar till detta intresse. Först och främst 

var det de så kallade photo-photographers, författare och vetenskapsmän som under slutet av 

1700-talet utvecklade ett speciellt intresse för fotografering. Dessa män var frustrerade över 

det faktum att bilderna som togs inte kunde förevigas.23  

 

En andra orsak till det växande intresset för fotografering var förändringen i uppskattningen 

av naturens skönhet:  
Experiences of beauty and sublimity, sought through the sense of sight, were valued for their spiritual 
significance to the individuals who cultivated them� In its aesthetic transformation, sightseeing became 
simultaneously a more effusive passionate activity and a more private one.24 

                                                
22 Rojek Chris & Urry John, 1997 - Touring Cultures � Transformation of Travel and Theory, London 
Routledge, s. 180 
23 Ibid s. 180 
24 Ibid. s. 180 
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Före denna tidpunkt var resande förknippat med forskning och utbildning. Människor reste till 

fjärran platser för att göra experimentella observationer som berörde deras forskning. Men 

detta förändrades och resande kom att bli ett nöje, först genom åskådningen av arkitektur och 

konst, och senare av landskap. Detta nöje förde med sig ett nytt sätt att observera naturen på.25  

 

Ett tredje faktum till det ökande intresset för fotografering var det skrivna ordet. Skribenter 

med stort inflytande författade artiklar om fixeringen vid det nya sättet att se naturen på. Även 

dessa skribenter var frustrerade över att bilder av deras resor inte kunde förevigas. William 

Cowper uttryckte sig på följande sätt;  
 

To arrest the fleeting images that fill 
The mirror of the mind, and hold them fast 26  

 

Dessa tre tillströmningar smälte samman under slutet av 1700-talet och framöver, vilket 

bidrog till fotograferandets diskurs. Vid 1830-talets början var denna diskurs väl 

representerad inom de högre kretsarna i Europa och USA. Parallellt med dessa upptäckter 

utvecklades en annan uppfinning av den moderna världen, nämligen Jeremy Benthams 

panoptikon. Denna uppfinning baserade sig på, liksom kamera obskura, relationen mellan en 

ljuskälla, en fokuserande cell och ett riktat betraktande. Foucault kallade detta sätt att betrakta 

för övervakning, och det finns många likheter mellan resefotograferandet och Benthams 

övervakande panoptikon. Exempelvis så är turisten ett observerande subjekt, samtidigt som 

turisten i sig är ett objekt som observeras. Foucaults teorier om övervakning går idag 

fortfarande att applicera på många kunskapsområden. Fotografering är förenat med den 

moderna världen och med betraktarens subjektivitet, och den berömda spridningen av bilder 

och symboler som inleddes under första halvan av 1800-talet, en process som började långt 

innan 1870-talets impressionism.27  

 

Denna spridning av bilder samt det nya sättet att åskåda medförde självfallet en del sociala 

konsekvenser. Fotografier kom att bli en slags spegel för det existerande samhället. 

                                                
25 Rojek Chris & Urry John, 1997 - Touring Cultures � Transformation of Travel and Theory, London 
Routledge, s. 180 
26 Ibid. s. 180 
27 Ibid. s. 182 
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Exempelvis kom de första bilderna, tagna med Louis Daguerres kamera, att spegla den 

perfekta amerikanska medborgaren, på det korrekta sätt som denne skulle uppträda på.28 

 

Att ta fotografier är även att följa åtskilliga bestämda sociala mönster. Det involverar regler 

och roller som människan tar sig an i okända miljöer. �To take possession of space in which 

they are insecure (�) The very activity of taking pictures is soothing, and assuages general 

feelings of disorientation. Unsure of other responses, they take a picture�.29   

 

Detta sätt att följa vissa bestämda mönster är typiskt för turisten. Det går även idag att urskilja 

dessa mönster när det är fråga om att fotografera. Mönstrena handlar för fotografen om att 

försäkra sig om att nöje överstiger oro, att förtrogenhet överstiger osäkerhet, och att riskerna 

är ordnade och kontextualiserade. Att fotografera handlar även om ett speciellt språk som 

nyttjas för att beskriva och uppskatta miljön på ett speciellt vis.  Fotografering har givit oss 

människor specifika termer för hur vi minns, förklarar, motiverar och varför vi besöker vissa 

utvalda platser på vår jord. Resandets diskurs är fylld med metaforer för seendet, särskilt de 

som överensstämmer med ögat och kamerans lins.30  

 
 
 
2.6 Upplevelseekonomin och motivationsgrammatiken 
 
Under de senaste åren har ordet upplevelse blivit en allt viktigare del i vårt samhälle, eller 

snarare i den nya ekonomin. Så här skriver Tom O�Dell i sin artikel �Are you experienced?�.  

 
    The realm of experience has become an important aspect of the new economy. This is apparent to the 

extent that the promise of some new experience is attached to everything from mobile telephones, and 
palm pilots to whale watching excursions and sigthsing trips of Vietnam�s battlefields. It is at this point 
that the new economy meets and morphs into something that has been called the experience economy.31 

 
 
Den nya upplevelsen definieras i termer av hastighet, flexibilitet eller organisk potential, och 

uppfattas som en mycket viktig detalj av den sålda produkten eller tjänsten. Men i vissa fall är 

det så att den sålda produkten faktiskt är upplevelsen. Det kan till exempel vara i form av 

bungyjumping eller en valsafari. Det är då som den nya ekonomin övergår i 

                                                
28 s Rojek Chris & Urry John, 1997 - Touring Cultures � Transformation of Travel and Theory, London 
Routledge, s. 182 
29 Ibid. s. 183 
30 Ibid. s. 183 
31 O�Dell Tom � �Are you experienced?�. Kulturella perspektiv 2003:1 
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upplevelseekonomi eller upplevelsemarknad. Den här marknaden tjänar pengar på att sälja 

upplevelser som är nyare, annorlunda och sannare.32 

 

Pine & Gilmore hävdar att en upplevelse som säljer bra innehar fyra olika huvudinslag; 1) den 

undervisar människor på något sätt, 2) den har en eskapistisk anstrykning, 3) det finns ett 

element av underhållning, och 4) den är inslagen i ett estetiskt hölje som förenar alla dessa 

element på ett lockande sätt. Tom O�Dell frågar sig dock om det är möjligt att paketera och 

sälja en upplevelse enligt detta enkla recept.33 

 

Att ständigt kunna erbjuda människor nya upplevelser har alltid varit mycket viktigt för 

turismen som industri. Under 1990-talet blev man uppmärksam på turisternas sökande efter 

upplevelser, och numera går det inte att läsa en resekatalog eller se på reseprogram utan att bli 

överöst med upplevelser av alla dess slag som charterbolag och hotellkedjor har att erbjuda. 34 

 

Det är viktigt att lägga på minnet hur turismens vokabulär och bildspråk invaderat många 

andra områden av ekonomin och vardagslivet under 1990-talet. Produkter som hotellrum, 

bilar och kläder säljs utifrån de upplevelser som kan finnas däri.35 Tom O�Dell hävdar att 

upplevelser ska förstås som kulturella företeelser som delas, eftersträvas och har egna 

materiella förankringar. Detta kallar han även för upplevelsens yttre materialitet, det vill säga 

han utgår ifrån omgivningen runt individen, och inte från individen själv, när han vill förstå 

hur upplevelser är konstruerade och varför de är så viktiga för människor idag.36    

 

Det är dessa underliggande mönster som bidragit till den vetenskapliga fascinationen för 

upplevelser. Upplevelser kan inte existera i egen bemärkelse utan människan skapar dem 

tillsammans.  För att överleva tvingas företagen lägga ned stor energi på att paketera och sälja 

dessa upplevelser. Kommunikation, teknik och kunskap yttras vara hörnstenarna inom 

upplevelseekonomin. Trots att termen upplevelseekonomi är relativt ny, så är processerna och 

de sociala hierarkierna som ligger bakom begreppet äldre. Man bör ha i åtanke att världen 

förändras snabbt och att dessa processer och ordningar kräver ytterliggare forskning.37   

 
                                                
32 O�Dell Tom � �Are you experienced?�. Kulturella perspektiv 2003:1 
33 Ibid. 
34 O'Dell Tom, 2002 - Upplevelsens materialitet, Lund Studentlitteratur, s. 11 
35 Ibid. s. 12 
36 Ibid. s. 13 
37 Ibid. s. 16 
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Kenneth Burk (filosof, poet och litteraturteoretiker) skrev under 1940-talet om 

motivationsgrammatiken (A Grammar of Motives). Hans grammatik handlar om utsagor som 

tar upp det mänskliga handlandets innebörd, det vill säga allt ifrån enskilda handlingar till 

omfattande och komplexa händelseförlopp. Eftersom upplevelser räknas som mänskliga 

händelseförlopp, går även Burks motivationsgrammatik att applicera på upplevelseekonomin. 

Hans Lindquist har gjort precis detta och har myntat begreppet upplevelsegrammatik. Precis 

som motivationsgrammatiken, utgår upplevelsegrammatiken från fem grundbegrepp. Dessa 

begrepp innefattar upplevelsens akt (vad händer?), scen (när och var händer det?), agent (vem 

utför handlingen?), medel (hur utföres handlingen?), och syfte (varför utförs handlingen?) 

Enligt Burk kan dessa fem begrepp inte existera var och en för sig, utan de är 

sammanlänkade. Han menar att en upplevelse ska betraktas utifrån var och en av dessa fem 

synvinklar för att beskrivningen eller förklaringen ska blir mer fullständig. Dock hör det till 

vanligheten att forskare, författare och filosofer tilldelar dessa begrepp olika värde, man 

betonar något eller några av begreppen, eller lägger en större vikt vid relationen mellan dem, 

istället för att göra en fullständig analys där alla begrepp ryms. 38 ��if you reduce the terms 

to anyone of them, you will find them branching out again, for no one of them is enough�.39   

 

I likhet med Tom O�Dell menar Burk att människors upplevelser är sociala, kulturella och 

därmed även språkliga konstruktioner. 40 �Instead of calling them the necessary forms of 

experience, however, we should call them the necessary  forms of talk about experience. For 

our concern is primarily with the analysis of language rather than with the analysis of 

�reality�.� 41 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
38 O'Dell Tom, 2002 - Upplevelsens materialitet, Lund Studentlitteratur, s. 186-187 
39 Ibid. s. 189, (Burk 1969: xxi) 
40 Ibid. s. 188 
41 Ibid. s. 188, (Burk 1969:317) 
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3.1 TEORETISKT- OCH METODOLOGISKT PERSPEKTIV 
 

3.2 Metod och teoretisk ingång 

Det finns inget universellt sätt för en turist att tolka en bilds budskap. Däremot finns det vissa 

utgångspunkter som verkar likna varandra under olika kulturella sammanhang. I semiotiken 

hittar vi dessa utgångspunkter, även teoretikern John Urry har med hjälp av semiotikens regler 

och Foucaults teori om the gaze försökt skapa en egen teori som går att applicera på turisten. 

Turistens sätt att betrakta bilder av fjärran platser har John Urry valt att kalla för the tourist 

gaze. Med hjälp av semiotikens regler, som konnotation och denotation, kan man ta reda på 

vad det är som visas och vilka innebörder som skrivs fram.  

 

För att kunna diskutera drivkraften bakom produktionerna (uppsatsens material) krävs ett 

annat verktyg. Är drivkraften, som inom den kommersiella turismen, att marknadsföra 

destinationen krävs det, för att förstå produktionens upplägg, ett perspektiv som tar upp just 

marknadsföring inom turismen med hjälp av filmens och TV:ns kraft. För att jämföra detta 

med ekoturismen följer även en problematiserande text om just hur ekoturismen 

marknadsförs.   

 

Med hjälp av teoridelens olika perspektiv kommer jag dels att göra en kritisk granskning av 

hur ekoturismen har visualiserats, sedan även hur/om produktionerna har valt att genom 

marknadsföring locka blivande eko-turister till ett specifikt resmål. Analysen kommer som 

tidigare nämnts, att bestå av två delar. Varje program kommer även att i en steganalys 

undersökas utifrån tre specifika frågor: 

 

1) Vad är det för typ av program, och hur är det komponerat? 

2) Vilka visuella grepp används för att fånga tittarens uppmärksamhet? 

3) Anknyter ekoturismen som tas upp i programmet till idealet?  

 

Analysens resultat kommer sedan att diskuteras ytterligare i en slutdiskussion, för att på ett så 

bra sätt som möjligt kunna fullfölja uppsatsens syfte.     
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3.3 Bilden som språk 

Styrkan i bilders sätt att påverka oss tittare är beroende av de större kulturella sammanhang 

som de hänvisar till, och de sociala, politiska och kulturella kontexter som de befinner sig i. 

Bildens mening ligger inte enbart i bildens uppbyggnad, meningen tillskrivs när bilden 

konsumeras, granskas och tolkas. En bilds betydelse är mångfaldig, och betydelsen skapas var 

gång bilden granskas. Bilder produceras utifrån sociala och estetiska överenskommelser. 

Överenskommelser kan liknas vid vägskyltar, vi måste helt enkelt lära oss koden för att förstå 

vad vägskylten betyder. För att förstå och analysera en bilds mening använder vi oss av 

många olika verktyg. Denna tolkningsprocess härstammar från semiotiken.42  

 

3.3.1 Semiotik 

Semiotik, ibland även kallat semiologi, är läran om hur tecken tolkas inom ett visst kulturellt 

sammanhang. Tecken kan innefatta allt ifrån ord, bilder och objekt. Semiotiken används som 

ett analysredskap när det gäller att ta reda på hur tecken skapar en viss mening. Semiotiken är 

en metod som används för att utreda olika kulturella praktiker genom speciella regler och 

komponenter som i likhet med språket är uppbyggt utav ord och kommunicerar genom 

meningar.43 

 

Denna lära grundades av den amerikanska filosofen Charles Pierce under 1800-talet, och den 

schweiziska lingvisten Ferdinand de Saussure fortsatte under början av 1900-talet att utveckla 

den ytterligare.44 I semiotiken är det vanligt att man skiljer mellan olika semiotiska tecken så 

som ikoner och symboler. Ikoniska tecken liknar objektet på något sätt. Exempelvis är olika 

former av visuell representation som målningar, fotografier och även rörliga bilder ikoner. 

Symboliska tecken, till skillnad från ikoner som liknar objektet på något sätt, har ingen 

uppenbar koppling till objektet. Språket är ett system av symboliska tecken, där orden 

tillsammans bildar en mening. Exempelvis har ordet �katt� ingenting med djuret katt att göra, 

men genom att språket är ett inlärt system ges ordet �katt� en betydelse. De människor som 

inte talar språket kan förmodligen känna igen en bild av en katt (en ikon) men har svårt att ge 

ordet �katt� (en symbol) en innebörd.45  

 

                                                
42 Sturken Marita & Cartwright Lisa, 2001 � Practices of Looking, Oxford University Press Inc. New York, 
 s. 25, 28 
43 Ibid. s. 365-366  
44 Ibid. s. 366 
45 Ibid. s. 140 
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På 1960-talet återupptog två franska teoretiker, Roland Barthes och Christian Metz, och även 

italienaren Eco Umberto uppgiften att korrigera semiotiken vidare. Deras arbete har fått stor 

betydelse för hur dagens film och tv-program tolkas och analyseras. Roland Barthes menade 

att ett semiotiskt tecken alltid innehar två nivåer av betydelse, nämligen denotation och 

konnotation.46   

 

3.3.2 Denotation 

Den denotativa betydelsen av exempelvis en bild är vad bilden uppenbarligen föreställer. Det 

finns alltid en självklar verklighet som bilden presenterar, exempelvis så visar en bild av en 

ros att det är en röd blomma. Bilden refererar till en bokstavlig, beskrivande innebörd. Samma 

bild kan även ha en konnotativ betydelse.  

 

3.3.3 Konnotation 

Den konnotativa betydelsen av en bild är, till skillnad från den denotativa, beroende av 

kulturella och historiska kontexter. Bildens betydelse är beroende av betraktarens ursprung 

och sinnesstämning. Den konnotativa betydelsen är alltså inte densamma för olika typer av 

människor. Varje människa har sitt eget konnotativa sätt att tolka en bild på. Exempelvis kan 

bilden av rosen betyda kärlek eller lojalitet för vissa människor. Genom konnotation ges 

bilden en djupare ideologisk, kulturell mening och baserar sig på samhällets värderingar. 

Roland Barthes menar att myter uppstår om vi läser en bilds denotativa betydelse som 

konnotativ, det vill säga att vi förenklar bildens betydelse som egentligen är av en mer 

komplex beskaffenhet, som härstammar från sociala ideologier. Dessa olika typer av 

betydelse som en bild kan inneha, hjälper oss att skilja på huruvida bilden i sig ska användas 

som bevis för någonting, eller om bilden är menad att väcka ytterligare komplexa 

associationer och känslor.47                                                                                                                                  

 

Stuart Hall menar att kultur produceras genom att vi människor har gemensamma 

uppfattningar, vilka är representerade i dagens moderna medier som exempelvis film. Med sitt 

visuella språk kan filmen ge en specifik plats en specifik innebörd, uttryckt i ett system som 

delas av människor inom samma kultur. Sådana representationer och innebörder kan användas 

                                                
46 Sturken Marita & Cartwright Lisa, 2001 � Practices of Looking, Oxford University Press Inc. New York, 
s. 353 
47 Ibid. s. 352 
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som redskap när det gäller att marknadsföra en specifik plats, det vill säga genom att skapa en 

stark lust hos tittaren att besöka denna plats.48 

 
Dessa system av representationer som skapas genom ett kulturellt gemensamt språk kan även 

undersökas genom semiotiken. Det är vanligt att en semiotisk analys appliceras på former av 

medier, reklam och marknadsföring eftersom den kan hjälpa producenten att förklara och 

förutspå publikens beteende och reaktion på särskilda symboler och ikoner. 49 En semiotisk 

analys kan vara av värde, både för filmskaparen, filmens publik, kritikern och teoretikern. När 

forskare spekulerar i huruvida en film lockar turister till en specifik plats, finner de i regel att 

representationer, symboler och kulturella innebörder spelar en viktig roll, när det gäller att 

fastställa motiven till varför en specifik plats besöks av den blivande turisten.50  

 

John Urry använder sig av termen the tourist gaze, formulerat i termer av kulturella 

representationer, för att förklara hur turistens blick förutsätter ett system av sociala aktiviteter 

och symboler. Han noterar att film och TV är bidragande faktorer till att turistens 

förväntningar av en plats konstrueras och bibehålls.51 

 

 
3.4 John Urry - The Tourist Gaze  
 

The clinic was probably the first attempt to order science on the exercise and decisions of the gaze... the 
medical gaze was also organized in a new way. First, it was no longer the gaze of any observer, but that 
of a doctor supported and justified by an institution... Moreover, it was the gaze that was not bound by the 
narrow grid of structure... but that could and should grasp colors, variations, tiny anomalies... 52 
     

 

The tourist gaze har egentligen ingenting med medicin att göra, men teoretikern John Urry har 

utgått från en annan teoretikers tankar, nämligen från Foucaults teorier om the gaze 53, när han 

myntade begreppet som utgår från turistens sätt att betrakta sitt resmål på. Detta begrepp har 

Urry alltså valt att kalla för the tourist gaze. The tourist gaze handlar om semester, nöjen, och 

om turism och resor. Det handlar om varför människor för en kortare period väljer att lämna 

                                                
48 Beeton Sue, 2005 -  Film-Induced Tourism. Channel View Publications s. 29 
49 Ibid. s. 29 
50 Ibid. s. 30 
51 Ibid. s. 30 
52 Urry John, 2002 � The Tourist Gaze, London Sage s. 1, (Foucault, 1976: 89) 
53 �In theories of visual arts, such as film theory and art history, the gaze is a term used to describe acts of 
looking caught up in dynamics of desire � for example, the gaze can be motivated by a desire for control over its 
object. Theories of the gaze have explored the complex power relations that are a part of the acts of looking and 
beeing looked at�. Sturken Marita & Cartwright Lisa, 2001 � Practices of Looking, s. 355 
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sitt hem och sin arbetsplats för att resa bort till en annan plats. Det handlar även om att 

konsumera varor och tjänster, som emellertid är överflödiga. Men dessa varor konsumeras för 

att de antas generera lustfyllda upplevelser, upplevelser som skiljer sig från dem som upplevs 

i den vanliga omgivningen. När vi reser bort från det vardagliga betraktar vi de nya vyerna 

med nyfikenhet och engagemang. Detta sätt att betrakta på är, på samma sätt som vi betraktar 

medicinens värld, socialt organiserat. Dock är det inte förankrat i samma typ av institution 

som läkarvetenskapen, men the tourist gaze är likväl konstruerad med utgångspunkt i många 

professionella visioner.54 

 

The tourist gaze har utvecklats och förändrats inom olika historiska och sociala kontexter. Det 

finns alltså ingen enskild tourist gaze, utan den varierar bland olika samhällen, olika sociala 

grupper och olika historiska perioder. Ett sådant sätt att betrakta skapas genom skillnader. Det 

finns inget universellt sätt för turisten att betrakta, det handlar tvärtom om att under varje 

slags historisk period så skapas the tourist gaze genom sin motsats, genom en form av icke-

turism som utgår från sociala traditioner. Vad som bygger upp the tourist gaze är ett system av 

sociala aktiviteter, som fastställer vissa bestämda mönster som turisten följer, som dock 

grundar sig i dessa mönsters motsats, det vill säga vad som är icke-turistiska handlingar så 

som de handlingar som bedrivs i hemmet och på arbetsplatsen.55  

 

Turisten väljer att beskåda vissa platser på grund av att denne känner en viss förväntan, vilket 

oftast sker genom dagdrömmeri eller fantasier. En sådan förväntan skapas och bibehålls 

genom icke-turistiska företeelser som TV, film, litteratur eller tidningar, som i sin tur 

förstärker the tourist gaze. När turisten väl besöker resmålet har denne en uppfattning, om 

platsen ifråga, som skiljer sig från uppfattningen om den vardagliga omgivningen. Turisten 

fotograferar de nya vyerna med denna uppfattning i tankarna och detta speciella sätt att 

beskåda en ny plats på, det vill säga the tourist gaze, förevigas och återskapas.56 

 

Hur kommer det då sig att ett visst avgränsat sätt att betrakta skapas, förutom att det skiljer sig 

från det vardagliga? Självfallet handlar det om att den främmande platsen besitter vissa 

karaktärsdrag som gör att den skiljer sig från den vardagliga omgivningen. Det finns 

emellertid många olika sätt som en främmande plats kan skilja sig från den vardagliga på. 

                                                
54 Urry John, 2002 � The Tourist Gaze, London Sage s. 1 
55 Ibid. s. 1, 2 
56 Ibid. s. 3 
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Först och främst handlar det om att bevittna en viss ikon, som exempelvis Eifeltornet, Empire 

State Building eller The Grand Canyon. Dessa föremål är kända därför att de är berömda. 

Många människor i västvärlden drömmer om att någon gång under sina liv få tillfälle att 

besöka en av dessa berömda platser. Det kan liknas vid en pilgrimsfärd till en helig plats.57 

 

Det handlar även om att bevittna särskilda symboler, som exempelvis en by på den typiska 

engelska landsbygden, en typisk amerikansk skyskrapa eller ett typiskt franskt slott. Detta sätt 

att betrakta visar att även turister kan räknas som semiotiker då de läser av landskapet i 

sökandet efter vissa redan etablerade symboler som härstammar från olika diskurser inom 

turismens värld.58 

 

Ett tredje sätt att bevittna en främmande plats på handlar om att bevittna något okänt som 

ändå anses vara känt. Ett exempel är att besöka museum där man som turist kan finna 

representationer av vanliga människors liv, där speciellt kulturella artefakter visas upp. 

Vanligtvis har dessa artefakter blivit utplacerade i en realistisk miljö, som demonstrerar hur 

de vanliga människornas hus och arbetsplats kunde tänkas se ut.59  

 

Ytterligare en aspekt kring bevittnandet av en främmande plats förekommer. Då handlar det 

för turisten om att utföra alldagliga aktiviteter inom en främmande omgivning. Exempelvis så 

får simning och andra sporter, shopping, att äta och att dricka en speciell betydelse, om dessa 

aktiviteter utförs i en annorlunda miljö. The tourist gaze återger en exceptionell bild av något 

som i annat fall skulle anses som vardagligt och ointressant. Turismen involverar förväntan 

och dagdrömmeri om ovanliga företeelser som inte påträffas i det vardagliga livet. Men 

sådana dagdrömmar är inte självrådande. Det ligger ett stort arbete och begrundan bakom alla 

typer av medier som når ut till den potentielle turisten. Ett arbete som relaterar till en mycket 

komplex process av socialt efterliknande.60 

 

 
 
 
 
 

                                                
57 Urry John, 2002 � The Tourist Gaze, London Sage, s. 12 
58 Ibid. s. 12, 13 
59 Ibid. s. 13 
60 Ibid. s. 13  
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3.5 Film som ett verktyg för destinationsmarknadsföring 
 
Det är vida känt att organisationer som sysslar med destinationsmarknadsföring (så kallade 

DMO�s) har haft stor nytta av film och TV när de ska marknadsföra resmål. Beklagligtvis är 

forskningen kring detta område begränsad. Dock finns aktuellare material att tillgå inom den 

akademiska världen. Många av dagens studenter har börjat lägga märke till detta nya 

forskningsområde och producerar uppsatser och arbeten som kompletterar tidigare 

forskning.61  

 

Destinationsmarknadsföring är en central aspekt inom all slags turism, och den riktar sig mot 

att antingen stärka den redan existerande bilden som den potentielle turisten har av ett resmål, 

eller att konstruera en ny bild som ersätter redan existerande vaga eller negativa bilder. Här 

anses visuell media vara ett mer perfekt redskap, snarare än vanlig marknadsföring. Detta 

beror bland annat på att filmer eller TV-program, som berättar om och visar en specifik plats, 

från början inte var producerade i syftet att marknadsföra denna plats. Då blir effekten av att 

filmen skulle fungera som reklam diskretare. Med andra ord så kan man säga att en film som 

utspelar sig på en viss plats tilltalar publiken så mycket att de vill resa dit, men detta var 

troligtvis inte orsaken till varför de valde att se filmen från första början. Den naturliga 

scenografin, spännande/exotiska platser, handling, teman och relationen mellan karaktärerna 

anses motivera publiken till att besöka platsen i filmen. Många filmer presenterar kulissen 

som en viktigare del av filmen än bara scenografi. Kulissen blir en central ikon för temat i 

filmen. Ett exempel är Devils Tower National Monument som fick spela en viktig roll i 

science fictionfilmen Close Encounters of the Third Kind. Ikonerna behöver inte 

nödvändigtvis vara visuella, utan kan vara fördolda i filmens handling eller i relationen 

mellan karaktärerna. Nostalgi eller eskapism kan även de räknas som turistattraktioner.62 

 

Det är inte bara filmer och TV-program som marknadsföringsbolag använder sig av för att 

locka turister till ett speciellt resmål. Numera har även många filmstudios blivit så pass nära 

förknippade med platsen de producerar film på, att marknadsföringsbolagen använder sig av 

dessa för att marknadsföra platsen. Exempelvis använder sig bolagen i Los Angeles av bilder 

på Universal- och Paramount Studios� berömda entré portaler, när de vill skapa en efterfrågan 

på resor till Los Angeles. Trots att dessa filmstudios inte är direkt relaterade till någon 

                                                
61 Beeton Sue, 2005 -  Film-Induced Tourism. Channel View Publications, s. 31 
62 Ibid. s. 57 
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specifik film, är de ändå starka marknadsföringsverktyg i sig själva då de berättar sin egen 

historia om skapandet av berömmelse, som även den har förevigats i många filmer.63 

 

Turistens sätt att se på sig själv kan stämma överens med sättet turisten ser på en viss plats, 

och en film kan då frambringa en bild som understödjer en ideal självbild. I strävan efter 

framgång analyserar många TV-serier sin publik, i ett försök att bestämma publikens begär 

och självbild. Det är vanligt att serier som riktar sig till en publik som lever i stadsmiljö, 

beskriver landsbygden som en vänlig plats med människor som har tid för varandra, till 

skillnad från vad de människor som lever i storstäder anses ha.64  

 

Filmproducenternas syfte kan i många fall stämma överens med marknadsföringsbolagens 

syfte, det vill säga att använda filmmediet för att skapa en bild av en plats som efterfrågas på 

marknaden. Det har resulterat i ett antal bolag, som marknadsför turism, att samarbeta med 

filmbolag som ligger i närheten av deras kontor. Exempelvis så har Nya Zeelands regering 

utnämnt en så kallad Minister of the Rings, som har till uppgift att marknadsföra den 

internationella bilden av landet genom publiciteten som Sagan om ringen-filmerna har givit. 

Ministern samarbetade med utskottet för turism och handel för att uppnå detta mål.65 

 

Hur det än må vara så har inte alla filmer och TV-program som produceras, i syftet att locka 

turister till en specifik plats, en inverkan på turisten. Det kan handla om storyn, karaktärerna, 

scenografin, eller alla tre kombinerade tillsammans för att en film ska ge en minnesvärd 

upplevelse. En films inflytande är beroende av hur populär den blir. En film som produceras 

av ett större filmbolag, som exempelvis Fox Studios, har en ansenlig chans att nå ut till en 

bredare publik, till skillnad från vad en independent film har. Därför så handlar det inte enbart 

om vilka känslor en film frambringar eller hur dess story överensstämmer med turisten, som 

gör filmen framgångsrik, när det gäller att locka människor att besöka en speciell plats.66 

  

 
 
 
 

                                                
63 Beeton Sue, 2005 -  Film-Induced Tourism. Channel View Publications, s. 58 
64 Ibid. s. 59 
65 Ibid. s. 60 
66 Ibid. s. 60 
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3.6 Marknadsföring av ekoturism 
 
Traditionellt sett så kan marknadsföring definieras som utvecklandet av produkter eller 

tjänster, vilka är beroende av reklam, konsumentens behov, priser och distribueringen av 

dessa produkter eller tjänster på ett effektivt sätt. Marknaden är en plats där producenten och 

konsumenten möts för att utbyta varor med varandra. Turismens marknadsplats är inte olik 

den traditionella. Marknadsföringen kring turismen styrs av efterfrågan, det vill säga att om 

det finns en viss eftersökthet av en specifik vara marknadsförs den av vinstdrivande 

organisationer. Den här typen av efterfrågan fastställer att turistens önskan ges högsta 

prioritet, och resmålet försöker i högsta möjliga mån att bemöta denna önskan på bästa sätt. 

Ett exempel på detta kan vara att en ny busslinje i Costa Rica har upprättats enbart för turister. 

Denna tjänst är dock dyrare än den busslinje som lokalbefolkningen väljer att resa med.67  

 

Marknadsföringen kring ekoturism skiljer sig något från den traditionella marknadsföringen 

av vanlig turism. När det handlar om ekoturism marknadsförs produkter som har en positiv 

påverkan på naturen och miljön. Konsumenterna är även i detta fall engagerade i miljöfrågor. 

Det skulle dock vara fel att påstå att organisationer som arbetar med marknadsföring av 

ekoturism inte skulle vara intresserade av en viss ekonomisk behållning, men det är inte det 

enda målet organisationerna strävar efter. Organisationens framgång består av den 

ekonomiska vinsten, tillfredsställda kunder samt en långsiktig positiv påverkan på miljön. Så 

här kan en definition av den ekologiska marknadsföringen se ut:68 

 
The development of ecologically sustainable tourism products and the pricing, promotion and distribution 
of these products, so impact on the physical and cultural environments is minimized, while maintaining 
some level of profit commensurate with these objectivs. 69 

 

Inom marknadsföringen av ekoturism är relationen mellan tillgång och efterfrågan ett 

huvudtema. Ekologisk marknadsföring ifrågasätter alltid produkten eller tjänsten. Visar det 

sig att produkten eller tjänsten skulle vara skadlig för miljön avstyrs marknadsföringen. Detta 

är mycket viktigt för ekoturismen i sig, då konsumenterna av denna typ av turism ständigt 

ökar kraftigt. Denna ständigt ökande grupp av konsumenter kommer att skapa en viss 

efterfrågan, och denna efterfrågan kommer som vanligt att mötas med tillgång, för att en 

ekonomisk vinst ska erhållas. Faran med detta är emellertid att efterfrågan inte kommer att 
                                                
67 Wearing Stephen & Neil John, 1999 � Ecotourism: Impacts, Potentials and Possibilities, Reed Educational 
and Professional Publishing Ltd, printed in Great Britian s. 106 
68 Ibid. s. 107, 108 
69 Ibid. s. 108 
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mötas av små miljömedvetna organisationer, utan av organisationer med en liten förståelse för 

natur och miljö, som arbetar med kommersiell turism.70  

 

Under de senaste åren har ordet ekoturism blivit en omsättande kliché, som används för att 

sälja produkter med symbolen eko- framför. Detta behöver dock inte innebära att en viss 

kvalitet utlovas enbart för att ordet eko finns med i bilden. Det har skett en påtaglig ökning av 

försäljningen av dessa produkter och begrepp som eko-resa och eko-safari gör sig igenkända 

på marknaden. En orsak till denna ökning, av försäljningen av ekoturismen, är bristen på 

kännedom om vad ekoturism egentligen innebär. Vissa produkter som säljs i ekoturismens 

namn har egentligen ingenting med ekoturism att göra, ändå så används ekoturismen som en 

försäljningsfaktor för dessa produkter. Detta resulterar i negativa trender som gör att 

ekoturismen anses vara tvivelaktig i somliga avseenden. När turister åker på en resa som sägs 

vara en ekoturismresa, men som är felaktigt marknadsförd, kommer denna resa ha en viss 

negativ inverkan på naturen.71  

 

Denna olämpliga utveckling sker på många känsliga platser runt om i världen och på privata 

turistbyråer, och stundtals rider även regeringar på ekoturismens våg, på dess kortsiktiga 

ekonomiska vinst utan att de bryr sig om ekoturismens grundläggande principer. 72  

Marknadsföringen av ekoturism kan förbättras på många sätt, genom studier och analyser av 

bärande kapaciteter så som förbättrad utbildning och större fokus på utbjudandet av 

upplevelser som står för kvalitet och inte kvantitet.73 �All organizations in nature tourism 

should emphasize quality product, rather than quantity, to keep the numbers of visitors at a 

manageable level to protect the environment�.74   

 

 Idealt för ekoturismen borde vara att försöka behålla en ganska låg omsättning, så att 

inverkan på naturen blir minsta möjliga. För att kunna utföra detta krävs metoder så som att 

införa ett speciellt tak för hur många turister som får resa. Detta leder emellertid till att 

kostnaden för en ekoturismresa blir högre än en vanlig kommersiell resa. Beklagligtvis är 

denna utvecklig svår att uppnå med dagens sätt att skapa efterfrågan på inom den 

kommersiella turismens marknad. Frågan är dock om detta sätt att reducera antalet turister går 
                                                
70 Wearing Stephen & Neil John, 1999 � Ecotourism: Impacts, Potentials and Possibilities, Reed Educational 
and Professional Publishing Ltd, printed in Great Britian s. 108 
71 Ibid. s. 110 
72 Ibid. s. 110 
73 Ibid. s. 112  
74 Ibid. s. 112 
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hand i hand med begreppet likvärdighet, en central del inom ekoturismens grundläggande 

budskap?75 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
75 Wearing Stephen & Neil John, 1999 � Ecotourism: Impacts, Potentials and Possibilities, Reed Educational 
and Professional Publishing Ltd, printed in Great Britian s. 118 
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 4.1 ANALYS 
 
4.2 Delanalys 1 � säljande underhållning 
 
4.2.1 När och fjärran (2000)  
 
Sammanfattning av programmet 

Programmet inleds med en scen där programledaren Hans Fahlén sitter i det klarblåa vattnet 

intill stranden, samtidigt som han frågar tv-tittaren vad man som turist är ute efter. Är det 

lugnet eller äventyret? Efter den inledande frågan berättar han vidare att dagens program 

kommer att ta oss med till Thailand, närmare bestämt till den lilla staden Mao Hong Son. Den 

här delen av Thailand är svårtillgänglig och man kan endast ta sig dit till fots och med elefant, 

det kommer även Hans Fahlén att göra.   

 
Med hjälp av guiden Paul ska Hans ta sig upp bland bergen, där olika släkten av naturfolk 

bor. Innan de beger sig, besöker de den lokala marknaden för att förse sig med proviant inför 

vandringen. På marknaden kan man köpa, för det svenska ögat, konstig mat så som friterade 

gräshoppor. Det är fyra timmars vandring till byn de ska övernatta i, och de får hjälp med 

packningen av två bärare. Hans Fahlén vänder sig mot kameran och säger att �vissa skulle 

kalla det för slöhet, andra skulle kalla det ekoturism�. Den täta djungeln omger de fyra 

vandrarna och det hinner mörkna innan de är framme i byn. Väl framme lagar Paul maten och 

skyller på att bybornas egen mat är för välkryddad.  

 
Tidigt nästa morgon har kvinnorna i byn redan börjat med dagens arbete, de livnär sig på 

jordbruk. Hans Fahlén träffar två kanadensare, de berättar hur de lagt märke till hur det endast 

är kvinnorna i byn som arbetar, männen får ta hand om barnen. Vidare introducerar Hans 

tittaren om att när skogsavverkningen förbjöds blev 6000 elefanter och deras skötare 

arbetslösa. Den snabbt växande turismen skulle visa dig vara lösningen på problemet. Efter 

lite fotboll med byns ungdomar, och guiden Paul som visat var man kan finna läkemedel 

bland buskarna, fortsätter de på elefantryggen. Två dagar senare är de äntligen framme i Mao 

Hong Son.      

 
Hans Fahlén lämnar den lilla staden och tar flyget söder ut till halvön Pra Nang. Det enda 

sättet att ta sig ut till de kritvita stränderna vid Riley Beach är med lokalbefolkningens långa, 

traditionella träbåtar. De första turisterna som satte sin fot där var backpackers och sedan dess 

har det blivit ett populärt resmål. Hans Fahlén berättar att det inte enbart är de vita stränderna 
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som lockar turister, utan även klättringen. Vi får träffa klättraren Magnus Wiklund, som 

numera är bosatt på stället och lär ut klättring till nyfikna turister. Hans bestämmer sig för att 

göra resan till än mer ett äventyr. Magnus instruerar Hans, och Hans klättrar. Bilder på 

klättrare som hänger på klippväggen ovanför det gröna vattnet visas. Turister intervjuas och 

får kommentera klättringen. Med mycket möda tar sig Hans Fahlén upp för en 23 meter lång 

led, bland klättrare mer känd som �A Walk in the Park�. Väl uppe berättar en svettig och 

pustande Hans att belöningen för mödan är den underbart vackra utsikten.  

 

Boendet kan skifta väldigt på Riley Beach. Programmet avslutas med att turister får 

presentera boendet i de olika prisklasserna, från tält för tio kronor per natt till bungalows för 

2500 kr per dygn. Lugnet tar över när solen sänker sig, medan Hans Fahlén roar sig med de 

andra turisterna på en av de många restaurangerna intill stranden.   

 
 

Vad är det för typ av program, och hur är det komponerat? 

När och fjärran är ett reseprogram som sänts under många år nu på TV4. Programmet har som 

syfte att locka tittare, eller snarare blivande turister till diverse olika resmål. I varje program 

får tittaren följa med programledaren till ett nytt resmål. I just detta avsnitt får vi följa med 

Hans Fahlén till Thailand. Programmet är komponerat så att programledaren får gestalta 

turisten som reser runt till olika platser. Genom programledarens ögon får tv-tittaren se hur 

resmålet ser ut och upplevs. I bakgrunden hörs en berättarröst som förtydligar fakta och 

känslor, som inte går fram genom bilderna som visas. Även berättarrösten tillhör 

programledaren. Programmet kan helt enkelt ses som en reseskildring eller en resedagbok 

som tv-tittaren får ta del av. Hans Fahlén kommunicerar hela tiden med tv-tittaren genom 

kameran som antingen riktar sig mot honom eller mot de vackra, exotiska vyerna han befinner 

sig i.  

 

Vilka visuella grepp används för att fånga tittarens uppmärksamhet?  

I detta avsnitt av När och fjärran har upplevelsen en betydande plats. Hans Fahlén gör allting 

förutom att ta det lugnt på semestern. Eftersom människor ständigt söker nya upplevelser är 

denna resa, kantad med upplevelser, tilltalande och därför lätt att sälja. I detta fall är den sålda 

resan faktiskt upplevelsen. Om man utgår från Pine och Gilmores fyra huvudinslag som gör 

en upplevelse tilltalande så har TV4 lyckats relativt bra. Hans Fahlén undervisar tittaren från 

elefantryggen, om hur bergsfolket lever och att klättring är bra för hjärtat, den exotiska miljön 
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är minst sagt eskapistisk, tittaren får möta underhållande människor i en väl berättad 

reseskildring, och slutligen har redigeraren gjort allt för att berättelsen ska komma fram på 

bästa sätt. Trots att Tom O�Dell tycker att denna modell är kraftigt förenklad, fungerar den för 

tv-mediet som på ett visuellt sätt kan få en upplevelse att framstå som eftertraktad. För att 

konstruera en bra upplevelse krävs en analys av den riktade målgruppen. Utgår man från Tom 

O�Dells begrepp upplevelsens yttre materialitet skulle programmet rikta sig till en person med 

västerländskt ursprung, som har en relativt stadig ekonomi, som är äventyrslysten men inte 

reser särskilt mycket, har ett vardagligt arbete och fritid som följer ett specifikt mönster, men 

som kan avvara tid från familj och arbete för att byta miljö och få sig en ny upplevelse.   

 

John Urrys teorier om the tourist gaze passar bra in på just den här typen av reseprogram. 

Exempelvis så hittar man Urrys teori om att motsatspar är något som bygger upp the tourist 

gaze. Bakgrundsberättelsen till detta avsnitt av När och fjärran är nämligen baserad på två 

motsatta aspekter, närmare bestämt lugnet och äventyret. Vi får följa Hans Fahlén när han 

bestämmer sig för att ta sig an äventyret att färdas genom den snåriga djungeln till fots för att 

besöka de okända bergsbyarna och deras invånare. Trots en del strapatser på vägen övertalar 

Hans Fahlén tittaren att det är väl värt besväret när han ridandes på elefantryggen spanar ut 

över den vackra bergssluttningen. Hans tar båten vidare till Riley Beach som ligger på den 

ganska okända halvön Pra Nang, där endast ett fåtal turister vågat sätta sin fot. Det är mest 

backpackers som är ute efter något mer än att bara ta det lugnt vid poolen som vistas där, 

eftersom vägen dit är ett äventyr i sig. Men det finns fler äventyr som lockar vid stranden. 

Hans Fahlén bestämmer sig för att också ta sig an nästa äventyr. Klippväggarna vid stranden 

är utmärkta klättringsleder och Hans träffar på Magnus Wiklund som är klätterinstruktör. Väl 

uppe på toppen av en 23 meter lång klättringsled intygar Hans tittaren att även det vart värt 

mödan upp. Kameran byter vinkel från Hans till utsikten av det varma havet där solen sakta 

sänker sig.  

 

Att resa till Riley Beach är inte bara ett äventyr, där kan man även finna lugnet. Det har 

turisten Sandros från Stockholm gjort. Han berättar för kameran hur han inte gjort någonting 

sedan han kom dit. Några minuter senare får tittaren möta Sandros igen och den här gången 

har han själv gett sig ut på ett snorklingsäventyr, som slutar med 21 stick från en sjöborre. 

Sandros uppmanar tittaren att det inte var värt smärtan och han rekommenderar alla att bara ta 

det lugnt på semestern, vilket Riley Beach lämpar sig alldeles utmärkt för.  
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I detta program av När och fjärran fungerar John Urrys teori om motsatspar även på själva 

åskådaren. Åskådaren kan sitta hemma i vardagsrummet och uppleva en helt annan miljö än 

vad han/hon upplever i vardagslivet. The tourist gaze måste skapas genom skillnader inom de 

sociala traditionerna. Om vardagslivet handlar om nio- till femarbete, handlar motsatsen om 

äventyr i en exotisk miljö. Tittaren börjar förvandlas till en potentiell turist i och med att 

dennes blick förändras och antar the tourist gaze. Med hjälp av reseprogram som När och 

fjärran så återskapas och förevigas the tourist gaze. Den potentielle turisten väljer att beskåda 

vissa platser eftersom han/hon ofta dagdrömmer eller fantiserar om dem. Dessa fantasier 

skapas genom att exempelvis program som När och fjärran visar upp exotiska och fjärran 

platser på ett lockande sätt. Om turisten köper konceptet och besöker platsen som visas upp, 

tar han/hon med sig den etablerade uppfattningen som han/hon fått från att se på tidigare 

reseprogram.   

 

Programmet riktar sig till en bred publik, genom att locka med en spännande berättelse som 

alla kan förstå och ta del av, samt med vackra exotiska bilder från fjärran länder som väcker 

nyfikenhet. Eftersom programmet i sig kan betraktas som ren reklam, då det marknadsför 

destinationen som visas, riktar sig programmet till alla människor som kan tänkas vara 

potentiella turister. Till människor som drömmer om att lämna sin vardag för att se något nytt 

och spännande.  

 

Anknyter ekoturismen som tas upp i programmet till idealet? 

Söker man på begreppet ekoturism på TV4�s hemsida, blir en av de få sökträffarna som 

kommer upp detta program av När och fjärran. Frågan blir då om och varför det visas några 

inslag som behandlar ämnet ekoturism i programmet? Den frågan kan bemötas med den första 

delen av programmet, i vilken Hans Fahlén och hans guide Paul vandrar upp i bergen för att 

möta lokalbefolkningen. I viss mån kan man finna ekoturism i den här delen. Här handlar inte 

Hans besök i bergsbyarna om att den summa pengar han lagt ut på resan går tillbaka till 

naturen. Det handlar snarare om att lokalbefolkning kan få en chans att försörja sig på de 

turister som kommer på besök. När Hans och hans guide får hjälp med packningen uppför 

berget av två bärare, meddelar Hans att �vissa skulle kalla det för slöhet, andra skulle kalla det 

ekoturism�. Detta kan tolkas på flera olika sätt; 1) att Hans inte tror på ekoturismens utvecklig 

som någonting positivt, det vill säga att lata turister som vill prova på trekking kan ta hjälp av 

(utnyttja) lokalbefolkningen med gott samvete genom att kalla det för ekoturism, eller 2) att 

Hans resa blir dyrare eftersom han behöver betala bärarna för tjänsten, trots att han 
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förmodligen orkar bära packningen själv, och tvingas namnge tjänsten som ekoturism i och 

med att resekostnaderna höjdes. Att rida på elefantryggen och besöka bybor högt uppe i 

bergen kan kallas för ekoturism i viss mån, då resekostnaderna går direkt till 

lokalbefolkningen. Det kan även kallas för ekoturism då en annan del av Thailand, på ett 

lärorikt sätt, presenteras för programmets tittare.  

 

Emellertid kan Hans Fahlén inte kalla sig för ekoturist när han reser med lokalbefolkningens 

träbåtar ut till den kritvita stranden Riley Beach, i och med att det inte finns något annat 

alternativ att resa med. Turismen har fullkomligt exploderat i Thailand under de senaste 

decennierna, så den lokala befolkning som livnär sig på turister har med visshet en god 

ekonomi. Dessutom reser Hans till en strand som i begynnelsen endast backpackers kände till. 

Likt paradiset Koh Samui, som beskrivs i uppsatsens inledningen, är även Riley Beach ett 

paradis på väg att överexploateras. Genom När och fjärran gör TV4 reklam för ett känsligt 

resmål vilket troligtvis lockade många tittare eftersom programmet har höga tittarsiffror samt 

att de vackra vyerna bildmässigt fick tala. Den slags turism som programmet visar upp för 

tittaren kallas inte ekoturism, utan mer sannolikt för kommersiell turism.  

 

Den huvudsakliga frågan som bör ställas är ändå vad som är programmets huvudsakliga 

syfte? I och med att När och fjärran är ett reseprogram är dess huvudsakliga syfte att sälja 

specifika resmål till dem som tittar på programmet. TV4�s När och fjärran, har till skillnad 

från SVT�s Packat och klart, valt att inte lägga något större fokus vid debatten kring 

ekoturismens utvecklig och påverkan på turismen som industri, samt inverkan på miljön. I det 

här programmet snuddar Hans Fahlén vid ämnet men väljer att inte gå djupare in på det. För, 

att som tittare, kunna förstå vad som i programmet kan definieras som ekoturism måste man 

likaledes vara påläst i ämnet. Förmodligen är det ingen slump att När och fjärran valde att 

visa upp en resa från en lite okänd, men oerhört vacker paradisstrand i Thailand. Danny 

Boyles storfilm The Beach, som baserar sig på Alex Garlands bok med samma namn, handlar 

om den unge amerikanske backpackern Richard. Han har en längtan att finna något äkta, 

bortom den moderna världens teknologi och reser till Thailand, där nya upplevelser och 

äventyr lockar. Som titeln på filmen/boken avslöjar får han genom rykten höra att det finns ett 

gömt paradis, som sägs vara världens vackraste strand, inte långt från Riley Beach, där Hans 

Fahlén befinner sig. Med hjälp av en hemlig karta bestämmer sig Richard för att finna denna 

mytomspunna strand. Denna storfilm hade biopremiär i Sverige en liten tid innan TV4 

beslutade sig för att skicka Hans Fahlén till Thailand och Riley Beach.  
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4.2.2  Äventyr! Expedition Malaysia ( 1996)  

 

Sammanfattning av programmet 

Äventyr! Expedition Malaysia är femte delen av en internationellt prisbelönad programserie 

om ekoturism som visades på SVT under 1996. Varje program tar oss med till ett nytt land, 

och i detta avsnitt, som titeln avslöjar, får tittaren följa med till Malaysia. Programmets 

inledningsscen startar bland trädtopparna i en av Malaysias stora regnskogar. Medan kameran 

sänker sig i lövverket och passerar apor och färggranna fåglar, meddelar berättarrösten (Bo 

Åström) att man genom resor samlar på sig upplevelser. Resenären kan välja ett väl 

upptrampat resmål med förväntade upplevelser, eller så kan han/hon låta sig sänkas ned mitt i 

tropikerna. Bilder från Malaysias olika natursköna omgivningar visas tillsammans med 

inledningsmusiken och titeln på programmet.  

 
Lennart Nyman från Världsnaturfonden lägger inledningspratan. Han berättar att Malaysias 

natur är fantastisk, och att den därför skyddas av allt strängare lagar. Men samtidigt släpper 

landet in turismen i de ömtåligaste områdena. Malaysia arbetar i båda ändarna med bevarande 

och nyttjande, och man har insett hur just turismen med sin ekonomiska kraft kan vara 

behjälplig åt bevarandet av naturen och kulturen. Malaysia ligger i hjärtat av Sydostasien, och 

sträcker sig över flera öar. Besöket börjar på fastlandet, i huvudstaden Kuala Lumpur. Där bor 

ca. en och en halv miljon människor. Bilder på skyskrapor och gigantiska köpcentra visas och 

Bo Åström berättar att i Kuala Lumpur ser man bevis på hur Malaysia satsar på framtiden och 

hur turismen ingår i den. Men Malaysia bevarar samtidigt sitt arv och sina traditioner, 

utveckling och bevarande går där hand i hand.  

 
Programmet fortsätter på en ö utanför fastlandet, så liten att den inte ens syns på kartan. Där 

lever alla av havet. Ön har blivit populär bland dykare och sportfiskare och omsättningen från 

dessa gäster är livsviktig för ön. Här finns inga motorstarka lyxbåtar, utan gamla hederliga 

träskutor. För att bevara spjutfisken har fiskarna på ön infört ett system som heter �tag and 

release�, i samarbete med en miljöorganisation. Småfisk och ballonger används som bete och 

flöte, men inte saknas dramatiken för det. Två båtar med åtta personer ur expeditionen lämnar 

hamnen. De ska ut på sitt första äventyr i Malaysia, att på ett miljövänligt sätt fiska spjutfisk. 

Mats Östhammar ur expeditionen försöker sig på en Black Marlin, den största spjutfisken.  

 
Sarawak är en av Borneos norra delstater. Där ska expeditionen besöka en av Malaysias äldsta 

folkgrupper, Iban-folket, ättlingar till huvudjägarna. De flesta människorna bor vid floderna i 
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så kallade långhus, det vill säga alla familjer under samma tak. Här lever ca 200 människor av 

odling, jakt och fiske, och även av i allt högre grad försäljning av hantverk till turister.  Folket 

var huvudjägare fram till 1950-talet och förr fick en man inte fria till en kvinna om han inte 

hade huggit sig minst ett människohuvud. Huvudena användes som troféer och ansågs bringa 

lycka. Nu är huvudena borta och ersatta med bilder på bland annat det svenska 

fotbollslandslaget, som besökande turister tagit med sig som gåvor.  

 
Expeditionens nästa stopp är delstaten Sabah, och där ska de få träffa den mest älskade 

figuren i Malaysia, orangutangen, eller �skogsmänniskan� som namnet betyder. Förr fanns 

orangutangerna över hela Sydostasien, men nu finns de enbart på Borneo och Sumatra. De är 

mycket tillgivna och därför har de under många år fångats av människor för att bli 

sällskapsdjur. Det tillsammans med människans behov av land har varit förödande för 

orangutangen. Expeditionen besöker ett så kallat rehabiliteringshem för orangutanger som 

fritagits från människor. Här tränas de att bli vilda igen. Deras anpassning fördröjs av 

turisternas närvaro, men å andra sidan är det ju turisterna som delvis betalar projektet. 

Berättaren Bo Åström knyter ihop säcken och menar att man måste kunna arbeta i båda 

ändarna.  

 
På Turtle Islands är det på natten som showen börjar. 20 stycken betalande turister får 

bevittna när havssköldpaddor kommer upp på land för att lägga sina ägg.  Detta händer 

garanterat varje natt. Här är sköldpaddorna helt fridlysta och det finns åtta parkvakter som 

bevakar läggning och kläckning. Äggen räknas som delikatesser, både hos varaner och 

människor, och skalet har ett högt souvenirvärde. Om det inte är jakt som utrotar 

havssköldpaddan så är det våra föroreningar som oljeutsläpp eller slängda plastpåsar som 

havssköldpaddan äter av misstag i tron att de är maneter. Därför gräver parkvakterna upp 

äggen och flyttar dem till en inhägnad del av parken. Några av expeditionsmedlemmarna 

hjälper en nykläckt kull att finna sin rätta väg ut i havet. Programmet avslutas där det började, 

i regnskogens täta lövverk bland alla djuren.  
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Vad är det för typ av program, och hur är det komponerat? 

Äventyr! Expedition Malaysia är en av delarna i en programserie som tar upp ekoturism som 

en upplevelseresa. I varje program får tittaren följa med en expedition med ca åtta 

medlemmar, världen över i jakten på nya äventyr som går i ekoturismens namn. 

Innehållsmässigt så följer varje program i denna serie, även detta avsnitt om Malaysia, en 

speciell struktur. Programmet inleds med en inledningsprata av Bo Åström som berättar vilket 

land expeditionen kommer att besöka. Tittaren får bevittna olika vackra platser från landet 

och allt ackompanjeras av inledningsmusik och slutligen titeln som ger ytterligare ett besked 

om var programmet kommer att utspela sig. Därefter dyker en talesman från 

Världsnaturfonden upp i rutan. I detta avsnitt om Malaysia är det Lennart Nyman som 

förklarar för tittaren hur landet i fråga har valt att satsa på en miljövänligare turism och vad 

det resulterat i. Med det är programmets inledning slut och det blir dags för expeditionens 

första äventyr. Expeditionen består av ett åttatal människor som aldrig får någon ordentlig 

presentation i programmet. Tittaren får endast se ett antal personer i samma kakifärgade 

klädsel som delar ett och samma intresse, närmare bestämt sportfiske. Därför handlar minst 

två delar i varje program om det besökta landets fiskemöjligheter. I samtliga program följer 

även en ung tjej eller kille med expeditionen ut på äventyren, och de delar likaså 

expeditionens intresse för fiske. I detta avsnitt om Malaysia följer 14-åriga Ulrika med, och 

programmet lägger mer fokus på henne än på de övriga expeditionsmedlemmarna.  

 

 Denna programserie verkställdes 1996 för SVT och följer även den tidens grafik, stil och 

programinnehåll. Serien ligger någonstans i gränslandet mellan dokumentär och naturfilm, där 

tittaren å ena sidan får följa expeditionens ansträngningar, och å andra sidan får se vackra 

naturbilder underbyggda av en speakertext. Det går emellertid inte att säga att denna serie är 

en renodlad dokumentärserie, då tittaren aldrig får lära känna expeditionens medlemmar på ett 

djupare plan. Man skulle snarare kunna lägga betoningen på �dokumentärt influerad�. Denna 

serie skulle heller inte kunna utnämnas som naturfilm, då programmets fakta om djur och 

natur allenast upptar hälften av programmets innehåll. Den andra hälften av programmet 

presenterar fakta om vad ekoturism innebär samt behandlar expeditionens äventyr.    
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Vilka visuella grepp används för att fånga tittarens uppmärksamhet? 

Under 1990-talet blev ekonomins utformare uppmärksamma på hur turister spanade efter nya 

upplevelser. Turisten sökte efter annorlunda upplevelser som var färska och sanna. Att åka på 

chartersemester var inte längre lika tilltalande. Äventyr! Expedition Malaysia producerades 

under 1996 för just en sådan publik som var i behov av ett nytt sätt att resa. Programmet 

lägger sin fokus på upplevelsen genom att marknadsföra ekoturism som ett äventyr. Det går 

utmärkt att applicera Pine och Gilmores fyrastegsmetod, på programmet, som definierar vad 

som gör att en upplevelse säljer bra. 1) Programmet handlar om ekoturism och varför turisten 

ska välja detta sätt att resa på, 2) programmet utspelar sig i Malaysias djungler, 3) tittaren får 

följa expeditionen ut på olika äventyr, och 4) vackra bilder samt en story som berättas av Bo 

Åström vävs ihop till en helhet.  

 

Frågan är dock om programmet lyckas sälja ekoturismresan till Malaysia? Om programmet 

skulle visas på TV idag är det förmodligen få människor som skulle bli imponerade och 

angelägna om att åka på denna resa. Det har hänt mycket i underhållningsbranschens värld 

under det senaste decenniet.  Idag köper inte tittaren samma story med anledning av att 

äventyren som presenteras i programmet är för enkelt konstruerade. Numera vimlar det av 

�vanliga� resor som säljer ett liknande koncept, men som ändå inte skulle kunna definiera sig 

som ekoturismresor. 1996 sågs säkerligen Malaysia som ett ovanligt resmål, men dagens 

turister kräver någonting mer. Trots det är huruvida programmet skulle fungera idag inte en 

alltför relevant fråga. Det handlar snarare om ifall programmet kunde locka några turister när 

det sändes. I programmets presentation berättar den kvinnliga programannonsören att 

programserien har blivit internationellt prisbelönad. Det beror förmodligen på att serien tar 

upp ett mycket viktigt och, under den tiden, aktuellt ämne. Vad gäller programmets struktur 

och komposition finns dock en del brister, brister som kan medföra att tittaren helt enkelt 

tappar intresset för programmet. När det gäller att marknadsföra en specifik destination 

genom filmens grepp finns, som tidigare nämnts, en del faktorer att ta hänsyn till. Först och 

främst handlar det om programmets berättelse, och vad är det egentligen i detta program om 

Malaysia som berättas? Jo, i stor omfattning fakta om vad ekoturism innebär och hur 

Malaysia har tagit till sig denna nya turism. Detta kompletteras med ytterligare fakta om 

landet Malaysia och dess invånare och naturliv. Det finns ingen möjlighet att tittaren kommer 

att lägga alla fakta på minnet. Inte heller minns tittaren de olika karaktärerna eftersom dessa 

aldrig presenteras, utan emellanåt enbart syns i bild. Vem det är som utför en handling och 

varför finns inte med i berättelsen. Det som tittaren minns efter att ha sett programmet är hur 
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naturen i Malaysia ser ut. Vad Äventyr! Expedition Malaysia har till sin fördel är överflödet 

av exotiska bilder. Här blir alltså kulissen en central ikon för temat i programmet, det är även 

denna kuliss som kan locka turister till Malaysia.  

 

Denna programserie är tämligen enkel att förstå, vad som visas är helt enkelt vad vi får se. 

Detta beror på att Bo Åström inte lämnar något till tittaren att komma underfund med på egen 

hand, utan varje liten bildruta förklaras i minsta detalj. Likaså bilderna på det svenska 

fotbollslaget som sitter i Iban-folkets långhus får en förklaring av Bo Åström. Denna scen är 

en av få starka scener i programmet, den behöver därmed ingen förklaring. I den exotiska 

miljön som presenteras gömmer sig inga direkta hemligheter; havet, stränderna och djungeln 

är precis vad de gestaltar, en främmande exotisk miljö i ett land på andra sidan jordklotet. 

Trots programmets tämligen enkla uppbyggnad finns ändå en del underliggande meningar, det 

vill säga scener och bilder som konnoterar. Ett exempel är besöket hos Iban-folket, trots Bo 

Åströms utförliga prata, kan denna del tolkas som att folket numera blivit ett civiliserat folk 

som anammat västvärldens leverne då de livnär sig på turister istället för av vad regnskogen 

kan ge. När den västerländska människan förstört sin egen miljö, börjar hon istället dyrka det 

orörda paradiset i öst. Samma sak gäller för rehabiliteringshemmet för orangutanger, där 

turisten återigen hjälper till att bygga upp något som han/hon tidigare har varit med och 

förstört. Programmet skapar genom olika äventyr en ny bild av ett nytt och främmande land. 

Men programmets ledmotiv handlar om att sälja ämnet ekoturism som ett bättre sätt att resa.    

 

Anknyter ekoturismen som tas upp i programmet till idealet? 

Denna programserie handlar om ekoturism, och syftet med programmen är att försöka 

övertyga tittaren om att ekoturism är det rätta sättet att resa på. Äventyr! Expedition Malaysia 

undervisar tittaren om vad ekoturism innebär, det gör alla program i denna serie. Trots det 

finns det ingen del i serien som tar upp att ekoturismen kan te sig på olika sätt, utan de följer 

en mall där ekoturismen förklaras ett på liknande sätt i alla program. Samma ekoturism 

presenteras, dock på ett nytt resmål. Producenterna till denna programserie har varit noga med 

att underbygga alla fakta som tas upp om ekoturismen, såväl som med Världsnaturfonden och 

andra miljöorganisationer.  

 

De inslag i programserien som skulle kunna falla utanför ekoturismens ram är de inslag som 

uppvisar expeditionens kunskaper i sportfiske. Dessa inslag utgör ett slags tema som ständigt 

återkommer. Man kan dock fråga sig om sportfiske räknas som ekoturism? I denna 
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programserie gör det det. Expeditionen fiskar för nöjets skull, och slänger tillbaka de 

utrotningshotade fiskarna i vattnet. Bo Åström är mån om att förklara hur expeditionen 

använder sig av systemet �tag and release� när de ska fiska spjutfisk. Och producenterna är så 

noga att en talesman från miljöorganisationen får komma till tals. Jakt och fiske är en viktig 

fråga för alla eko-turister och det råder delade meningar om det skulle vara skadligt för 

naturen eller inte. En av ekoturismens grundpelare uttrycker att hänsyn ska tas till den 

inhemska kulturen, turisterna ska alltså anpassa sitt liv efter det inhemska folkets, det vill säga 

att exempelvis äta av deras mat och resa med deras transportmedel. Inhemska fiskare menar 

att man måste fiska en viss mängd varje år, annars rubbas balansen i naturen. 

Miljöorganisationer och ekoturismarrangörer menar att alla djur ska bevaras, och att fisket av 

vissa arter borde förbjudas.  

 

I Äventyr! Expedition Malaysia  råder det ingen tvekan om vad ekoturism är. Deras definition 

stämmer väl överens med den ideala bilden. Vad som saknas i programmet är dock en 

problematisering av begreppet. Enligt dem måste ekoturism ha en viss påverkan på naturen 

för att den ska kunna fungera. Denna ståndpunkt skulle kunna problematiseras, men det gör 

den inte. Exempelvis så är det tack vare turisterna som orangutangernas rehabiliteringshem 

kan finansieras, men det kräver förstås att turisterna får en del av kakan vilket leder till att 

apornas anpassning till det vilda fördröjs. Detta ses inte som något negativt, utan som ett 

nödvändigt ont. I detta program visas inte ekoturismens baksidor upp, utan den är 

genomträngande positiv, vilket även lyder under programmets stämning. På Turtle Islands 

fungerar turismen som ett undervisande element, där parkvakterna upplyser turisterna om 

varför havssköldpaddan är utrotningshotad och att turisterna till följd därav aldrig mer 

kommer att slänga plastpåsar på stranden. 

 

Bevaras Iban-folkets kultur genom att turister kommer dit och tar med sig egna kulturella 

gåvor? Försörjer sig folket numera på turismen? Kan det vara så att ekoturismen fungerar 

exemplariskt i Malaysia, eller är det bara en sida av saken som visas upp för att locka fler 

turister till att bli eko-turister?  
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4.2.3 Packat och klart (1993) 
 

Sammanfattning av programmet 

Packat och klart är ett reseprogram som visats under många år nu på SVT. Just detta avsnitt 

av Packat och klart tillhör en av de allra första säsongerna, och programmet går ut på ungefär 

samma sak då som nu; det vill säga att genom en reporter som besöker ett visst resmål, sälja 

detta resmål till dem som tittar på programmet.  

 

Den här delen av Packat och klart har producenterna valt att viga åt ekoturismens, under den 

tiden, pågående debatt. Programmet startar i Packat och klarts studio, i vilken programledaren 

Bo Ingerstam presenterar programmets innehåll. Han berättar att ekoturismen är ett begrepp 

som dyker upp allt mer i resesammanhang och att programmets första resmål blir Amazonas i 

Brasilien. Det är ett stort turistområde, men ett känsligt sådant där slitaget från turismen helst 

inte ska fresta på miljön ytterligare, och därmed blir Amazonas ett område för ekoturismen. 

En karta över Brasilien framträder i rutan och Packat och klarts expedition, som leds av 

reportern Karin Falck, har som avsikt att besöka staden Manaus som ligger mitt i Amazonas, 

världens största djungel. Hit tar man sig bäst med flyg eller båt. På 1800-talet blomstrade 

staden och där levde män, så rika av gummiproduktionen från djungeln att de kunde skicka 

sina skjortor på tvätt till London. Någon rikedom syns inte längre till idag, staden ger snarare 

ett ganska slitet intryck. Men till Manaus åker man inte för stadens skull, utan för djungelns. 

Karin träffar guiden Antonio som växt upp i djungeln och han kan allt om den. Antonio 

ordnar med transportmedel och proviant, sedan bär det iväg med båt. Amazonas är stort som 

ett helt hav och efter någon timme med båt är de framme vid Rio Negros utlopp. Det är 

regnperiod och de får paddla sig fram mellan trädstammarna. I djungeln möter de fiskare som 

fiskar pirayor, vilka anses vara en delikatess i Amazonas. Karin och de övriga resenärerna 

bjuds på nyfångad piraya till lunch.  

 

För att kunna färdas längre in i djungeln måste de byta till en mindre båt, och efter flera 

timmars resa kommer de fram till ett slags djungelvandrarhem som drivs av en indianfamilj. 

Familjen håller med mat och husrum och alla i familjen hjälper till. Från vandrarhemmet 

följer en gammal indian med dem ut i skogen. Indianen berättar för dem om olika slags träd 

och medicinväxter. Han tänder eld på ett träd som kallas för eldträd, och berättar det är 

synnerligen lätt att antända. Röken från trädet doftar precis som rökelse. När solen sänker sig 

över djungeln och en symfoni av grodor, syrsor och fåglar inleds meddelar Karin att 
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reportaget om Amazonas därmed börjar lida mot sitt slut. En karta över Brasilien visas, och 

över den radas resefakta som flyg- och boendekostnader upp.   

 
Programmet återvänder till studion och Bo Ingerstam som förklarar att begreppet ekoturism 

kan stå för en nyttig turism, som inte överexploaterar djur, natur och människor. Men 

ekoturism handlar inte bara om att titta på djur och växter utan ska också stödja den lokala 

ekonomin och lokalbefolkningen med jobb och inkomster, vilket också bidrar till att känslig 

natur kan skyddas. För ett tag sedan reste Bo Ingerstam till Stockholm för att intervjua Jan 

Wigsten som är researrangör och engagerad sedan länge i ekoturismen och i dess utveckling 

och debatt. Jan menar att ekoturism innebär att antalet resenärer måste begränsas och att 

ekoturismen därmed kan bli dyr.  

 
Intervjun med Jan Wigsten följer. Jan berättar om ekoturismens uppkomst och om problemen 

som följer med marknadsföringen av den, det vill säga hur utbudet av resor måste begränsas. 

Han fortsätter med att berätta hur bergsgorillorna är det mest slående exemplet på ekoturism 

där man kraftigt har dimensionerat besökarantalet, det kostar runt 1000kr att under en timme 

få besöka en gorillaflock i vilt tillstånd. Som resenär kan man påverka systemet genom att 

ställa krav på sin resa. Men det kan ändå vara svårt för en researrangör som har sitt kontor i 

Sverige att garantera ett visst utfall i ett land i tredje världen. Kontrollen måste ligga lokalt; 

hos nationalparksstyrelsen, hos regeringen, hos arrangörerna, och hos alla leverantörer.  

 

Programmet återvänder ännu en gång till studion och Bo berättar att vi även använder oss av 

ekoturism i Sverige, men då ligger betoningen snarare på ekonomi och sysselsättning än på 

skydd mot slitage och överexploatering. En av platserna för ekoturismen i Sverige är Mälaren.    

 
En film om Mälaren, där turismen verkar öka med åren, tar vid. Bilder på alla möjliga slags 

människor som turistar runt Mälaren på olika sätt visas, allt ifrån barnfamiljer på sina 

segelbåtar, till vindsurfare och mc-gäng. Genom Ernst Günters berättarröst, förtäljs historien 

om hur de första bosatta människorna använde sig av Mälaren. På den tiden var varje liten ö 

sitt eget kungarike. Jacob Von Ehrenheim är slottsförvaltare och berättar att vi ju lever i en 

miljö som är ett kulturlandskap, som präglas av människan. Det är en stiliserad natur som är 

skapad utav människan, och den vill Jacob bevara. Han vill ta dit folk som är villiga att betala 

för att se slottet och det gamla kulturarvet, och på det sättet kan Jacob skapa resurser till att 

bevara landskapet. Det är slotten och herrgårdarna vi ska tacka för att Mälarens inre ständer är 

obebyggda, vilket har sin grund i grevar och baroners ovilja att exploatera sina ägor. 
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Programmet avslutas i studion och Bo Ingerstam ger tittaren den fyndiga frågan om det kan 

vara så att vi �förorenar� vår nytta med nöje, snarare än förenar nyttan med nöjet?   

 

Vad är det för typ av program, och hur är det komponerat? 

Packat och klart är ett reseprogram som produceras för SVT. Programmet firar 20 års 

jubileum i år, då den allra första säsongen sändes redan 1987. Detta avsnitt som analyseras i 

uppsatsen är från en av de tidigare säsongerna, det producerades 1993. Mycket har hänt inom 

Tv-branschens värld under 90-talet, vad gäller både upplägg och grafik. Upplägget i Packat 

och klart har trots det inte ändrats särskilt drastiskt under denna 20-års period. Den enda 

skillnaden mellan de allra första programmen och de som visas idag är att Packat och klarts 

studio har bytts ut mot att programledaren själv presenterar programmet från ett eget resmål. 

Programmet har genom åren antagit en ledigare inställning, och numera sitter inte 

programledaren i sin studio likt en nyhetsuppläsare. Nu skidar programledaren ned för en av 

Chamonix� många nedfarter samtidigt som han/hon förklarar programmets innehåll.       

 

Programmet följer fortfarande standardupplägget med en programledare som håller ihop 

programmet genom att presentera de olika resmålen. Resmålen visas i form av reportage, och 

i ett program ryms ca två till fyra resmål. Varje resmål introduceras genom en reporter som 

besöker olika attraktiva platser från resmålet. Efter varje reportage följer information om 

resekostnaderna för just det resmålet.   

 

Vilka visuella grepp används för att fånga tittarens uppmärksamhet? 

Eftersom Packat och klart är ett typiskt reseprogram är det ingen hemlighet att dess syfte är 

att marknadsföra olika typer av resmål. Destinationen som detta avsnitt ämnar marknadsföra 

är Amazonas i Brasilien. För att lyckas med destinationsmarknadsföring måste den som står 

för marknadsföringen, i detta fall programmets producenter, analysera marknaden. 

Frågeställningen blir då om Brasilien under början av 1990-talet var ett populärt resmål? Om 

vi antar att många svenskar reste inom Sverige och Europa på den tiden, blir Packat och klarts 

uppgift att skapa en ny och attraktiv bild av Brasilien och Amazonas som resmål. Och hur går 

man tillväga för att lyckas med det? Jo, genom att spela på tittarnas gemensamma 

uppfattningar. Stuart Hall menar att kultur produceras genom att vi människor har 

gemensamma uppfattningar. Ett visuellt språk kan alltså ge en specifik plats en specifik 

innebörd. Genom att skapa en stark lust hos tittaren att besöka denna plats, kan man göra en 

lyckad destinationsmarknadsföring. Djungeln är en plats fylld av mystik och den besitter 
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många olika karaktärsdrag, som exotiska djur, naturfolk och oändlig grönska. Djungeln är helt 

olik det svenska klimatet, och därför blir den för tittaren mer attraktiv. Tittarens blick 

förvandlas till turistens blick genom att programmet etablerar en skiljaktighet. The tourist 

gaze är beroende av att spela på en icke-turism som endast kan skapas genom skillnader. 

Packat och klart använder djungeln som en säljande kuliss för att locka tittarna till att bli 

potentiella turister. Genom att Karin Falck berättar hur avlägset Sverige för henne känns, görs 

det exotiska och främmande i programmet till en turistattraktion.  

 

Det ligger ett stort arbete bakom sådana typer av reseprogram som Packat och klart. 

Producenterna måste reda ut vad som lockar turisten att välja just deras resmål. I detta fall 

handlar det även om att locka turisten till att resa mer ekologiskt. Om programmet lyckas 

locka tittare till att bli turister kan det tänkas att de även väljer det resmål som visats upp för 

dem. Det betyder att turisten redan har en etablerad syn på resmålet, och kanske även väljer 

att ägna sig åt samma aktiviteter som reportern i reportaget. Det är svårt att analysera ett 

program som visats för femton år sedan, då det stilmässigt inte liknar dagens program och 

därmed inte kan locka dagens tittare. Men om man bortser från det stilistiska och fokuserar på 

innehållet i reportaget om Amazonas i Brasilien, kan det tänkas att det faktiskt behagade 

tittarna. Det finns två vinnande faktorer i reportaget, och det är storyn och platsen. Genom 

reportaget berättas historien om en mystisk plats till vilken människor från västvärlden har 

lockats i århundraden. Vi får även möta lokalbefolkningen i deras flytande hus vid floden och 

bada i tropiska vattenfall tillsammans med indianer. Platsen liknar inget som finns i Sverige. I 

reportaget ryms många vackra scener så som paddlingen mellan trädstammarna. Förmodligen 

hade även detta program en större genomslagskraft då, eftersom SVT på den tiden hade en 

större publik. Det fanns inte särskilt många kanaler och andra reseprogram att välja mellan.  

 

Anknyter ekoturismen som tas upp i programmet till idealet? 

Grafiken i det här avsnittet av Packat och klart känns omodern, men innehållet i programmet 

håller lika hög standard som dagens program av Packat och klart. Visst har berättartekniken 

ändrats och utvecklats en hel del, men innehållet är fortfarande detsamma. Upplägget i det här 

programmet ligger någonstans mellan reseprogram och debatt/informationsprogram, och 

tittaren blir genom programmet, med olika metoder, upplyst om vad ekoturismen syftar till. 

Trots att programmet är gammalt anknyter ekoturismen som tas upp till dagens litteratur som 

finns på ämnet. Ekoturismen är ett område som inte äger en ren definition och området kräver 

en problematisering, det har även producenterna till Packat och klart insett.  
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Jan Wigsten berättar i intervjun att ekoturismen inte alltid är så enkel att marknadsföra, i och 

med att problem uppstår när turistbyråer och andra organisationer försöker tjäna pengar på 

ekoturismens logga utan att erbjuda turisterna en äkta ekoturismresa. Dessa problem fanns 

1993 och de finns fortfarande kvar idag och gör fortfarande skada på naturen. Precis som Jan 

Wigsten hävdar att vi turister måste ställa krav på arrangören, ger också Svenska 

Ekoturismförening kvalitetsmärkningen Naturens Bästa till de arrangörer som kan erbjuda 

turisten den äkta varan. Bergsgorillorna i Uganda är fortfarande ett populärt resmål bland eko-

turister, och gorillorna har arrangörerna att tacka för att de fortfarande kan leva ett fridfullt liv 

utan tjuvjägare. Jan Wigsten lyckas sätta fingret på det som fortfarande är viktigt inom 

ekoturismens problemfyllda tillvaro.  

 

Innehållet i programmet speglar i det närmaste samma grundpelare som både Neil och 

Wearing och Svenska Ekoturismföreningen använder sig av; det vill säga att begreppet 

ekoturism kan står för en nyttig turism, som inte överexploaterar djur, natur och människor. 

Ekoturismen handlar dock inte enbart om att titta på djur och växter utan ska också stödja den 

lokala ekonomin och lokalbefolkningen med jobb och inkomster, vilket också bidrar till att 

känslig natur kan skyddas.  

 

Utifrån denna definition av ekoturism har Packat och klart utformat reportaget om Amazonas 

i Brasilien och filmen om turismen runt Mälaren. Och visst ligger det någonting i att vi 

snarare �förorenar� vår nytta, än förenar vår nytta med nöje. Mälaren ger dricksvatten till ca 

två miljoner människor, och Mälarens stränder är i sig ett bevarat kulturlandskap. Många 

tänker kanske inte på att Mälaren är ett så pass ömtåligt område, det kan överexploateras om 

turismen inte utnyttjas på rätt sätt. Att slottsförvaltaren Jacob Von Ehrenheim vill ta dit 

besökare som är villiga att betala för att se slotten är en god idé, när kulturstöd och liknande 

från regeringen inte räcker hela vägen fram.  
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4.3 Delanalys 2 � samhälle, kultur och debatt  
 
 
4.3.1 Regopstaans dröm (2002) 
 
Sammanfattning av programmet 

Dokumentären inleds på Sydafrikamuseet i Kapstaden. Där får tittaren bevittna gipsgjutningar 

av okända människor från jägar- och samlarkulturen. De okända människorna tillhör folket 

San. På 1850-talet fanns det 100 000 San, även kallade bushmänniskor, i Sydafrika. Ett sekel 

senare fanns bara ett trettiotal av San-folket kvar. De bara försvann, och i skolan fick barnen 

lära sig att bushfolket var ett utdöende folkslag.  

 
Dokumentären byter miljö, och tittaren får se tre bushmänniskor smygandes i det höga gräset 

på savannen. De är på jakt med pil och båge. Berättarrösten avslöjar att dessa människor har 

lärt sig allt från naturen och att de tillhör folket San. De brukar ta med sig folk ut på savannen 

för att visa dem allt de vet om växter och djur. Endast ett fåtal människor av San-folket finns 

fortfarande kvar i livet, och det är familjen Kruiper som för traditionen vidare.  

 
Tittaren får möta Dawid Kruiper, San-folkets ledare. Han berättar om hur det var förr och att 

han spår att de goda åren snart ska vara tillbaka. Tittaren möter sedan Roger Chennels, San-

folkets advokat sedan sju år tillbaka. 1992 träffade Roger Regopstaan Kruiper, Dawids pappa. 

Regopstaan drev en turistanläggning tillsammans med en bonde. De sista bushmännen hade 

nämligen vid det laget blivit en känd sevärdhet. Men deras dröm var att få återvända till 

Kalahari.  

 
Dokumentären byter stil ännu en gång och antar formen av en gammal 20-talsfilm. Filmen 

gestaltar vad som egentligen hände med det utdöende San-folket. När de första bosättarna 

vällde in över Sydafrikas slätter och bondekulturen tog över, uppstod konflikter. Bosättarna 

ville inte dela marken med naturfolket som redan bodde där. De ansåg att bushmännen var 

trolösa och grymma, och de förpassades till Kalaharis öken. Eftersom San-folket undviker alla 

typer av konflikter förlorade de sitt land och tvingades flytta på sig.  

 
Dokumentären återvänder till nutiden, och berättarrösten meddelar att gamle Regopstaan och 

hans familj på 20-talet levde på den plats där Kalahari Gemsbok National Park skulle 

upprättas tio år senare. 1931 bestämdes det att parken skulle upprättas i syftet att bevara 

naturen och San-folkets livsstil. Men en konflikt mellan viltreservatet och San-folket uppstod, 

då de ansågs jaga för många av de utrotningshotade djuren. Djurskyddslagen berövade dem 
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deras jakträtt och San-folkets avhysning inleddes. Det beslutades att nationalparken endast 

skulle vara till för besökande västerlänningar. När de lämnade parken fick de arbete som 

herdar hos färgade för att kunna överleva. På 60-talet flyttade bönderna in och numera äger de 

allt land. Den yta San-folket får bo på räcker inte till för att kunna överleva på jakt. Vi får 

även möta Ouma Koena som också tillhör San-folket. Hon visar vart hon tidigare bodde i 

parken. Hon avslöjar sedan att de för ett tag sen under tvång fördes till Kapstaden. Det visade 

sig att man skulle göra gipsgjutningar av dem till museets utställning.   

 

Dawid arbetar som spårare i parken, där hans tidigare släkt levde. Han vill visa parken som 

den är för turisterna och inte genom ett bussfönster. Turisterna passerar även Dawids butik på 

vägen ut från parken. Han lever på turisterna som köper halsband, annars av vad fälten kan ge. 

Martin Engelbrecht, parkvakt, menar att turisterna vill se djuren, inte människorna som lever i 

parken, såvida de inte uppbringar en kulturby där byborna ständigt går runt i traditionella 

dräkter. Turister intervjuas och de menar att San-folket borde få leva i parken eftersom de från 

början ägde marken. Martin säger att San-folket är oskolade och därför inte kan klättra på 

karriärstegen. Dawid berättar att det snarare är dem som får lära upp alla andra att spåra. För 

det krävs inga läs- och skrivkunskaper.  

 

Gamle Regopstaan och Dawids vision om att en dag få kunna återvända till parken fick Roger 

Chennels att undersöka vilka möjligheter som fanns. De var tvungna att styrka sin rätt 

eftersom parkstyrelsen förnekade att folket levt i parken.  Roger menar att deras kunskaper i 

spårning skall kunna anpassas till dagens turism. Under förhandlingarna om vem som ska få 

bo i parken använder Roger det som ett huvudargument att turismen är en bidragande faktor 

till att parken blir mer lönsam om San-folket får bo där. Förhandlingarna avslutas utan att 

något beslut tas. Gamle Regopstaan drömmer vidare. 
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Vad är det för typ av program, och hur är det komponerat? 

Under tre år har ett franskt filmteam följt Dawid Kruiper i hans kamp för att återvinna det 

land och den kultur han en gång förlorade. Dokumentärens syfte ligger i att visa upp 

konflikten mellan den moderna civilisationen, nationalparken och san-folkets försvinnande 

kultur. För att överleva tvingas de sista bushmänniskorna livnära sig på ekoturismen, då de 

guidar turister och berättar för dem om naturen och djurlivet i parken. Dokumentären 

Regopstaans dröm är uppbyggd kring ett antal utvalda karaktärer. Först och främst får vi följa 

Dawid Kruiper, ledaren för san-folket, som försöker uppfylla sin far Regopstaans dröm om att 

en dag kunna återvända till parken. Sen får vi även träffa advokaten Roger som kämpar för 

san-folkets rätt att återfå sitt land. Vi får även möta människor som motsätter sig san-folkets 

krav, parkstyrelsen och Sydafrikas regering. Turisterna spelar även de en viktig roll i filmens 

komposition. Trots att det är turisterna som bär skulden till varför san-folket drevs ut ur 

parken från första början, har dessa människor nu gett Dawid och hans familj en möjlighet att 

återigen kunna vistas i parken. Genom dessa olika karaktärer berättas historien om gamle 

Regopstaans dröm.     

 

Vilka visuella grepp används för att fånga tittarens uppmärksamhet? 

En film som Regopstaans dröm, som inte är producerad i syftet att locka människor till 

Kalahari Gemsbok National Park, får ändå en slags genomslagskraft. Trots att filmen inte är 

ett typiskt reseprogram lockas tittaren av de vackra röda sanddynerna och det höga böljande 

gräset. Att även träffa andra turister genom filmen, som talar väl om platsen, kan locka 

tittaren att vilja besöka den. Tittaren lockas också av den gripande berättelsen. Om tittaren 

bestämmer sig för att resa dit, blir upplevelsen mycket större då han/hon känner till platsens 

bakgrund. Filmens karaktärer spelar även de en roll i tittaren/turistens beslutsfattande. 

Filmskaparna av Regopstaans dröm bygger upp ett slags medlidande för Dawid och hans 

hemlösa folk, som får tittaren att känna med karaktärerna.     

 

Denna dokumentär kan även analyseras utifrån en semiotisk utgångspunkt. Man kan 

exempelvis utgå från Roland Barthes idé om att ett semiotiskt tecken, i detta fall en bild, har 

två olika nivåer av betydelse, det vill säga denotation och konnotation. Regopstaans dröm är 

full av bilder som både denoterar och konnoterar. Ett första exempel är inledningsscenen av 

Sydafrikamuseet i Kapstaden. Vid en första anblick ser tittaren precis vad bilden föreställer, 

ett vanligt museum med en utställning av en tidig afrikansk kultur. Men när tittaren senare i 

filmen besöker museet ytterliggare en gång har denne antagit samma blick Ouma Koena. 
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Museet och utställningen väcker andra känslor och i gipsfigurerna går det att tolka in smärta, 

förkastelse, sorg och förlägenhet.  

 

Ett annat exempel på en bild som både denoterar och konnoterar är när Dawid och två andra 

män ur stammen är ute på jakt på savannen. Bilden som denoterar säger att de tre männen 

som smyger i det höga gräset med pilbåge är ute på jakt. En västerländsk person kan även se i 

bilden att de är fattiga människor som ligger långt efter i den teknologiska utvecklingen. 

Vanligtvis används någon form av revolver i jakt, men san-folket använder sig av handgjorda 

spjut och pilbågar, på samma sätt som människor jagade för flera hundra år sedan. För san-

folket är detta inget negativt, det är snarare en tradition. För en västerländsk person känns 

jakten uråldrig och arbetskrävande, när det idag finns konstlösare metoder att tillgå.  

 

Ytterliggare ett exempel, kanske det mest uppenbara likaså, är regnet. Scenen med regnet 

återkommer tre gånger under filmens gång, och är även filmens slutscen. De mörka molnen 

tornar upp sig mot savannens horisont och en blixt slår ned. Bilden denoterar till säger att 

sämre väder, och säkerligen är en hel del regn på väg in över de varma slätterna. En afrikan 

skulle utan tvivel tolka bilden så som att regnet är en symbol för något nytt. När regnperioden 

kommer i Afrika spolas allt gammalt bort och nytt liv frodas. I dokumentären används bilden 

som en symbol för att nya tider annalkas och Dawid blickar upp mot himmelen och säger att 

de goda åren snart ska vara tillbaka. Typiskt för denna dokumentär är hur berättaren använder 

sig av bilder som konnoterar för att skapa en viss associationsbana hos tittaren, men samtidigt 

för att föra historien vidare.    

 

Anknyter ekoturismen som tas upp i programmet till idealet? 

I Regopstaans dröm gömmer sig en diskussion om huruvida ekoturismen spelar en bra roll 

eller inte för san-folket och nationalparken. Tack vare ekoturismen kan de sista 

bushmänniskorna arbeta som spårare i parken, och deras kunskap lever vidare. Turisterna 

bidrar även med en inkomst genom att köpa handgjorda halsband, när de passerar butiken som 

ligger i utkanten av parken. Men är det verkligen så san-folket vill leva? Nej, det är det inte. 

De vill inte arbeta som guider i parken, de vill vara oberoende och kunna försörja sig av vad 

naturen i parken har att erbjuda, utan att vara beroende av turismen. De känner naturen, de vill 

vara ett med naturen. Utan hänsyn till detta har regeringen kommit underfund med att de sista 

bushmänniskorna blivit en sevärdhet som kan generera pengar, bara det marknadsförs på rätt 

sätt. Genom att kalla det för ekoturism kan regeringen försvara sina avsikter, att undvika 
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konflikter med parkstyrelsen samtidigt som de tjänar pengar på att san-folket vistas i parken 

utan att de bor där. Parkstyrelsen menar att san-folket skulle bidra till att djurlivet minskade i 

parken eftersom de livnär sig på bland annat jakt, och det skulle medföra att parkens 

ekologiska fabrik förstördes och då handlar det inte längre om ekoturism. Om parkstyrelsen 

talar sanning är en annan fråga. Turisterna som intervjuas menar att bushmänniskorna är så 

pass få och parken så stor, att det inte skulle märkas om de bodde i parken eller ej.   

 

I ett avsnitt i filmen får tittaren träffa Ouma Koena, även hon tillhörande san-folket, som 

berättar om museet i Kapstaden, i vilket filmen inleds. Det visar sig att gipsfigurerna som står 

där är avgjutningar av Ouma och hennes familj. Det var regeringen som förde dem dit mot 

deras vilja, så att de turister som inte ville ta sig ut i bushen ändå skulle få en chans att se den 

utdöende folkgruppen San. Ouma förbjöds att tala sitt språk öppet i Kapstaden eftersom 

många tyckte illa om dem. Hon längtade hela tiden hem till parken. Trots att san-folket inte 

var en omtyckt folkgrupp i Sydafrika, såg regeringen att de genererade en inkomst då museet 

blev populärt bland turisterna.   

 

Om denna film skulle berätta om ekoturism så som forskare definierar den, skulle san-folket 

aldrig ha avhysts från parken och utnyttjats på det sättet som de gjorts. Miljövårdare skulle 

snarare tala om att de äldre för med sig sin visdom i graven, och att kulturen skulle dö ut med 

dem. För att san-folkets kultur ska kunna bevaras fodras det att de får återgå till sitt gamla liv i 

parken, så att de äldre kan lära de yngre om spårningen av växter och djur. Syftet med 

ekoturismen är att bevara inhemska kulturer. Regopstaans dröm är ett exempel på hur 

ekoturism kan leda till konflikter om den används på fel sätt.  
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4.3.2 Pangea.nu (1999)  
 
Sammanfattning av programmet 

Detta avsnitt av Pangea.nu går under rubriken; �Frälsare, turist, exploatör�. Ämnet som tas 

upp är annorlunda turism. Programmet inleds av Jenny Östergren som är programledaren. 

Sittandes på en båt utanför stranden Had Rin Nok i Koh Phangan, Thailand, presenterar hon 

programmets innehåll. Hon berättar att hon ska besöka ett så kallat Full Moon Party som 

senare ska äga rum på stranden bakom henne. Ett fullmåneparty är en stor fest som inträffar 

på Had Rin Nok vid varje fullmåne. Dit kommer tiotusentals ungdomar från hela världen för 

att festa under fullmånens sken till tonerna av techno, trance, reggae och house. 

Fullmånepartyt har kommit att bli en hel industri, och med det kommer problemen som 

droger och att den vackra exotiska naturen blir förstörd. Men människorna som bor där lever 

av turisterna, så för dem gäller devisen ju fler desto bättre. Från början var fullmånepartyt en 

buddistisk tradition, men när de första turisterna fann detta paradis tog de likaledes över 

traditionen.  
 
In the early 90's the Full Moon Party still was somewhat a "secret". One of the hideaways from 
"mainstream tourism" for the party people and the backpackers. The number of participants were just a 
small fraction of the massive crowds you will find on Had Rin Nok at full moon nowadays. The 
atmosphere were naturally more intimate back then, but few remembered how it really started, a couple of 
friends playing guitar and dancing in front of a tape recorder on the beach, next to a beach fire. 76  

 
 
Jenny fortsätter och berättar att i Sikkim släpper man in lika många turister under ett år som 

det antal som besöker Full Moon Party under en kväll. Programmet byter miljö, och ett 

reportage om det lilla landet Sikkim som numera tillhör Indien tar vid. Sikkim är beläget i 

norra Indien och är känt för sin varierande natur, från regnskogar till snötäckta bergstoppar. 

Viktor Nordenskiöld är reporter och fotograf, och berättar att man kan bo som gäst på 

buddistklostret i Sikkim. Vi får möta Sikkims prinsessa Hope Namgyal Topteen. Hon menar 

att Sikkim strävar efter att tjäna pengar på turismen samtidigt som de bevarar natur och kultur, 

och att turismen i slutändan kan vara bra för Sikkim. Än så länge är det bara backpackers som 

hittat till detta lilla land, som i slutet av 1980-talet öppnades för turister. Vi träffar Gave Chen 

Bhutia, invånare i Sikkim, som säger att det är bra med utländsk påverkan, då de får lära sig 

om världen utanför av turisterna. Han tror inte att kulturen kan förstöras av turister, utan att 

det snarare beror på invånarna själva. Anthony Williams från Australien är en mycket berest 

finansman. Även han har hittat till det lilla landet vid Himalayas bergssluttningar. Anthony 

                                                
76 http://www.kohsamui.org/stories08.html, besökt 070403 
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säger att man bara ska besöka orörda platser därför att ju färre turister som är där, desto mer 

får man själv ut av vistelsen. Men det finns trots allt en paradox. Han bidrar till att skapa det 

som han ogillar, det vill säga exploaterade platser, eftersom han själv också är turist. Ändå 

beror allt på hur man reser, han reser alltid med de lokala bussarna och bor på småhotell.  

 
Att hugga ned träd och använda plastpåsar är strängt förbjudet i Sikkim, och de har börjat 

utbilda bergsguider i ekoturismens namn, vilket har inspirerat myndigheterna i Thailand och 

Nepal. Prinsessan Hope, som hon kallas, driver numera en turistbyrå i Sikkim. Hon säger att 

det finns så pass mycket vildmark där att turisterna inte kan förstöra den. Det är inga 

pittoreska bergsbor som lever i Sikkim, utan vanliga människor med verkliga problem. För att 

kunna ta itu med problemen krävs det finansiering, pengar som Hope hoppas kunna inkassera 

från turismen. Byn Pelling upplever redan vad en turistindustri kan innebära. När säsongens 

tio nya hotell står klara, finns där 40 stycken. En av byns krögare intervjuas. Han säger att det 

inte längre finns lugn och ro, att det ständigt är människor överallt. Ursprungligen, innan 

turisterna kom, hade byn 75 invånare. Anthony menar att utvecklingen i Pelling verkar vara 

totalt okontrollerad. Det tycks inte behövas några tillstånd för att bygga hotell, den som äger 

marken kan bara bygga och det är begäret att tjäna snabba pengar som får styra. Om denna 

utveckling fortskrider i samma takt är trakten snart förstörd, menar Anthony. 

 

Programmet återvänder till Thailand och Had Rin Nok där månen lyser över den festande 

folkmassan. Musiken dånar i bakgrunden och Jenny Östergren har funnit några ungdomar 

som är villiga att ställa upp på en intervju. De berättar om vad fullmånepartyt innebär och att 

det finns poliser som bevakar området efter alkohol och droger. Förut var ön obebodd, och de 

tycker att det är synd att människor kommer dit och skräpar ned. Efter varje fullmåneparty, 

när morgonen gryr, hittas minst två döda kroppar på stranden eller i vattnet. Folk blandar 

amfetamin, som kan köpas legalt, med alkohol och de får en överdos. Oftast är det 

backpackers som är ute på sitt första äventyr som gör misstaget att blanda olika droger. 

 

Nästa reportage tar vid, och vi får följa med till kåkstaden Soweto i Sydafrika. Där träffar vi 

turistguiden Nelson Zulu som försöker hitta en ny form av annorlunda turism. Han och en 

liten grupp turister är på väg till ett barnhem, och de stiger ur bilen för att träffa barnen. 

Nelson tycker att det är lärorikt för turisterna att få se en riktig kåkstad. Om man som turist 

åker till Sydafrika får man alltid höra att man inte ska åka till Soweto, för där blir man rånad 

och ihjälslagen. Nelson skämtar och säger att �vi i Soweto gillar att stjäla BMW�s, eller som 
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vi även kallar dem; the german take-away�. Vill turisterna lära känna Soweto måste de 

uppleva staden själva. De är främst folk från andra länder som åker dit, sydafrikanerna vågar 

helt enkelt inte, det beror på rasismen. Om de vita bara passerar igenom med buss, får de 

uppfattningen att det är så Sydafrika ser ut, menar Nelson.  

 
Mandy Mankazena startade Imbizio Tours, och hon är en av de få i staden som arbetar med 

turism. När Nelson Mandela frigavs blev Sydafrika en demokrati och turisterna började 

strömma in i landet. Soweto blev världsberömt, men hon anklagades ändå av stadsborna för 

att ta dit vita människor. Nelson och hans grupp besöker Hector-Petersen torget där den första 

studenten sköts ned under upproret den 16 juni 1976. Sammanlagt så sköts 800 studenter ned 

runt om i Sydafrika och torget är platsen som förändrat landet. Turisterna tittar hänfört på 

fotoutställning av bilder från upproret. Nelson berättar att det var vändpunkten för Sydafrikas 

politik. Han är övertygad om att Soweto kommer övergå till att vara det nya innestället, och 

drömmer om att människor från alla samhällsklasser ska flytta dit.  

 
Programmet avslutas på fullmånepartyt där solen just gått upp, och de mest uthålliga 

fortfarande staplar runt i vattnet vid strandkanten. Jenny Östergren sammanfattar vad som har 

visats under programmets gång och avslutar med frågan om hur man egentligen ska turista?    

 
 

Vad är det för typ av program, och hur är det komponerat? 

Pangea.nu är ett omvärldsmagasin, som dock inte längre visas på TV4. Programmets syfte är 

att locka yngre tittare att bli uppmärksamma på den aktuella, pågående samhällsdebatten. 

Programmet följer en liknande uppbyggnad som ett nyhetsprogram, det vill säga inslag i form 

av reportage som sedan diskuteras. Vad som skiljer Pangea.nu från en ordinarie 

nyhetssändning är programmets ständiga fokus på människan och strävan efter att skapa ett 

åsiktsutbyte mellan de olika karaktärerna som tittaren får träffa. I varje avsnitt tas ett nytt 

ämne upp, och i detta avsnitt med titeln �Frälsare, turist, exploatör� tas ämnet annorlunda 

turism upp. Jenny Östergren är programledaren som leder tittaren genom programmets 

innehåll. I det här avsnittet befinner hon sig på ett av de alternativa turistmålen för att 

exemplifiera avsnittets tema. Detta avsnitt är uppbyggt på så sätt att programledarens roll 

sätter en slags ramhandling runt programmet, eftersom denne ständigt återkommer. 

Programledaren, som dyker upp i programmets inledning, mellan reportagen, samt i slutet, 

binder ihop programmets struktur genom att förtydliga för tittaren i vilken riktning 
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programmet härnäst ska leda. För ett ytterligare djup i berättelsen får även två reportage, det 

ena från Sikkim och det andra från Soweto, plats i programmet.  

 
 
Vilka visuella grepp används för att fånga tittarens uppmärksamhet? 

Pangea.nu är inte ett reseprogram som har som syfte att locka turister. Programmet har 

emellertid en ung publik som målgrupp, och för att få många unga att titta på programmet 

måste programmet erbjuda något som lockar. I det här avsnittet är det fullmånepartyt. Redan i 

introduktionen av programmets tema, ser tittaren en solbränd Jenny Östergren som med båt är 

på väg in till stranden där fullmånepartyt senare på kvällen ska äga rum. Redan där har tittaren 

antagit en ny blick, då denne från början förväntade sig ett debattprogram men istället får 

bevittna ett, bland ungdomar, mycket populärt resmål. The tourist gaze konstrueras, som 

tidigare nämnts, utifrån olika sociala grupper, och TV4 har i det här fallet analyserat sin 

målgrupp som ungdomar med ett intresse för nya platser och nya upplevelser. Utifrån den 

analysen, samt den pågående debatten om resandet, är även programmets tema konstruerat. 

Fullmånepartyt är ett, som sagt, mycket populärt resmål för de ungdomar som söker efter nya 

upplevelser när de reser. Stranden ligger avskilt och från början var det bara några få som 

kände till detta paradis. Det är alltså ett äventyr i sig att försöka ta sig till denna omtalade 

strand. Eftersom det inte finns ett universellt sätt för turisten att betrakta sitt resmål, handlar 

det om att under varje historisk period, skapas the tourist gaze genom sin motsats, genom en 

icketurism som utgår från sociala traditioner. Att få resa till ett paradis som Had Rin Nok är 

inget som hör till svenska ungdomars vardag, och just därför betraktar tittaren platsen med 

turistens blick.  

 

Det finns ytterligare skäl till varför tittarens blick förändras genom programmets bilder, och 

det är genom fantasier och dagdrömmar. Tittaren väljer att se vidare på programmet eftersom 

denne känner en viss förväntan över vad programmet kommer att erbjuda. Om TV4 lyckas 

med att locka tittaren, väljer tittaren också därmed att fortsätta titta på programmet. Genom att 

TV4 till följd därav har skapat en viss uppfattning om platsen hos tittaren, har denne tagit 

emot en konstruerad bild av platsen. Om tittaren väljer att bli turist, det vill säga om han/hon 

besöker platsen, har TV4 lyckats med att förstärka och bibehålla en form av the tourist gaze.   

 
 
Som tidigare nämnts riktar sig Pangea.nu till en yngre målgrupp, som måste lockas till att titta 

på programmet. Fullmånepartyt lockar genom just vad det är; ett party i paradiset, trots att 
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programmets tema handlar om annorlunda turism, och inte om festande ungdomar. Det blir 

dock uppenbart varför valet föll på fullmånepartyt som ramhandling när man får se de 

resterande två reportagen, som tar upp problematiken kring kommersiell turism på ett sätt som 

stämmer överens med verkligheten. Men vad gäller fullmånepartyt så introducerar TV4 ett 

nytt fenomen inom resandets diskurs, som ökar i popularitet bland världens unga resenärer. 

Detta skulle man även kunna kalla för en form av destinationsmarknadsföring, då den riktar 

sig mot att konstruera en ny bild av resmålet/platsen. Men för att marknadsföra en destination 

på ett lyckat sätt krävs det att bilden som skapas av ett resmål inte är negativ. Med 

fullmånepartyt vill Pangea.nu tala om problematiken kring det, det vill säga att det 

förekommer droger samt att festen har en negativ inverkan på den exotiska miljön vid Had 

Rin Nok. Genom att intervjupersonerna också är medvetna om problemet, som i deras ögon är 

något man skulle kunna finna en lösning på, framställer platsen och festen som någonting 

positivt, ges även tittaren en positiv uppfattning. Därför kan man, paradoxalt nog, kalla detta 

för en lyckad destinationsmarknadsföring, i och med att tittaren lockas att resa dit trots att 

detta inte är syftet med inslaget.   

 

Detta avsnitt handlar inte enbart om fullmånepartyt utan även om det lilla landet Sikkim som 

numera tillhör Indien. Det är även känt för sin växlande natur, från tropiska skogar i inlandet 

till Himalayas snötäckta toppar i norr. Naturen används som ett lockbete när landet ska 

marknadsföra sig själv ut mot blivande turister. Prinsessan Hope, som agerar som landets 

ansikte utåt, vädjar genom kameran till de blivande turisterna som tittar på programmet att 

resa dit. Här används just den växlande naturen som en kuliss i reportaget, med många vackra 

inklippsbilder, för att locka blivande turister. Frågan är bara om det är tillräckligt mycket som 

lockar? Vi får även träffa Anthony som är berest och kan sin sak. Han menar att det finns 

platser i Sikkim som än så länge är oförstörda, tack vare att få turister hittat dit. Dock 

undviker han byn Pelling där hotellen växer sig allt fler. Anthony tycker ändå att Sikkim är ett 

resmål värt att besöka, eftersom han gjort detsamma. Men han uppmanar dock tittaren att åka 

innan det är för sent, då Sikkims orörda natur och bevarade kultur förstörts av kommersiell 

turism. 

 

Har då inslaget om kåkstaden Soweto en inverkan på tittaren som blivande turist? Svaret på 

den frågan är; ja. Nelson Zulu visar sig vara den perfekta karaktären att marknadsföra just 

detta egendomliga resmål. Genom hans sätt att guida sin grupp med turister, samt genom hans 

sätt att skildra platsen för tittaren lyckas han med det svåra uppdraget att locka turister till en 
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kåkstad. Soweto är ingen plats som efterfrågas på marknaden, och inställningen till denna 

plats är även fylld av fördomar. Nelson lyckas trots allt att ta död på dessa fördomar genom 

att inte dölja det faktum att folk blir rånade och mördade i denna stad. Men att besöka Soweto 

är inte farligt, särskilt inte om man åker i sällskap med en guide. Med hjälp av en bra balans 

mellan humor och allvar, guidar han tittaren genom Sowetos sevärdheter. Han lockar tittaren 

att känna med stadens invånare genom att visa upp en av de viktigaste platserna i Sydafrikas 

historia, nämligen Hector Petersen-torget som kommit att bli en symbol för vändpunkten i 

Sydafrikas politik.  

 

Anknyter ekoturismen som tas upp i programmet till idealet?  

I detta avsnitt av Pangea.nu tas ämnet annorlunda turism upp. Fullmånepartyt är ett exempel 

på hur skadlig turismen kan vara om den missbrukas. I det här fallet har en strand som en 

gång i tiden var okänd för många människor, men i och med att backpackers fann detta 

paradis, blivit en omtalad plats. Ryktet spred sig snabbt och fullmånepartyt har blivit en hel 

industri. Restauranger och barer tjänar mycket pengar på den massiva folkgrupp som vid varje 

fullmåne besöker stranden. Pengarna som festen drar in väger tyngre än att miljön påverkas 

negativt. Fullmånepartyt är så långt ifrån ekoturism som man kan komma, men inslaget 

används i syftet att berätta hur fel kommersiell turism faktiskt kan vara.  

 

Reportaget om det nya resmålet Sikkim handlar om ekoturism i alla bemärkelser. Prinsessan 

Hope är fullkomligt övertygad om att ekoturismens koncept, att generera pengar samtidigt 

som den lokala kulturen och miljön bevaras, skulle vara bra för Sikkim. Enligt henne är 

ekoturismen lösningen på Sikkims fattigdom. Kommer turister till Sikkim kan även de hjälpa 

till att marknadsföra landet utåt. De invånare som intervjuas är också positiva till en framtid 

med ekoturism. Anthony är även han övertygad om att ekoturism är den typ av turism som 

ska finnas i känsliga områden så som Sikkim. Men han ställer sig negativ till utvecklingen i 

byn Pelling. Ett område som Sikkim skulle aldrig kunna stå emot den kommersiella turismen 

eftersom landet för inte så länge sedan öppnades för turister, de är helt enkelt inte vana vid en 

sådan utveckling. Resultatet av kommersiell turism kommer då att bli liknande utvecklingen i 

Pelling.  

 

Kan turismen vara en räddning för det fattiga folket i kåkstaden Soweto? Ja, enligt Nelson och 

Mandy så kan den det. Än så länge kan turismen som Nelson och Mandy bedriver kallas för 

ekoturism. De guidar endast små grupper av turister som får besöka den lokala kulturen. 
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Eftersom Soweto är en kåkstad har inte turisterna samma skadliga inverkan på naturen som 

turisterna i Sikkim. I Soweto finns ingen natur som ska bevaras, där handlar det snarare om att 

ta vara på och berätta om den kultur och tradition som tråkigt nog är en försvinnande 

omständighet.  

 

Programmet Pangea.nu drar slutsatsen att turismen håller på att förändras. Det är en 

oundviklig utveckling, eftersom den kommersiella turismen exploaterar världens vackra 

platser. Men turisterna kan ändå ses som frälsare. Om de reser på rätt sätt kan de bidra till 

platsens välmående.     

 
 
 
4.3.3 Mitt i naturen (1995) 
 
Sammanfattning av programmet 

Detta direktsända avsnitt av Mitt i naturen producerades 1995 för SVT med anledning av en 

ökad debatt kring ekoturismens problematik. Lena Liljeborg är programledaren och öppnar 

med frågan om huruvida ekoturismen bara är ett sätt att fortsätta tjäna pengar på fattiga länder 

och samtidigt döva vårt samvete, eller om ekoturismen kommer djuren, naturen och inte minst 

befolkningen till gagn? Turismen är en industri som ökar med 5 % per år, men ekoturismen 

ökar med hela 20 % per år. Detta kan vara ett problem eftersom begreppet ekoturism är 

opålitligt, samtidigt som den omsätter miljontals kronor i länder som USA och Tyskland. 

Lena Liljeborg avslöjar att eftersom detta är ett direktsänt program kan tittarna ringa in och 

diskutera detta problematiska ämne. Och med den introduktionen är det dags för ett reportage 

som tar upp ämnet ekoturism.  

 

Fredrik Israelsson är reporter för reportaget om ekoturism, och det startar i Nordnorska 

Tysfjorden. Så här års vallfärdar turister dit för att titta på de stora mängder späckhuggare 

som på senare år har invaderat fjorden. Späckhuggarna har kommit som en skänk från ovan 

till glesbygden runt Tysfjorden, valskådarna betyder ett uppsving för turistnäringen mitt i 

lågsäsongen. Ombord på safaribåten intervjuas resenärer. En av dem är Tomas Wrangdal som 

berättar att han tror att det gynnar valarna att turister kommer dit och tittar på dem. Han menar 

att han trots allt har betalat en stor summa pengar för att få se dem. Späckhuggarsafari är 

ekoturism, det hävdar flera av arrangörerna. Grundtanken med ekoturismen är att den ska 
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skydda naturen men samtidigt gynna lokalbefolkningen. Huvudsaken är att orörd natur får ett 

ekonomiskt värde som kan ställas mot värdet av en exploatering.   

 
Till bilderna från en ekoturismresa i djungeln berättar Jens Wahlstedt från Världsnaturfonden 

att om man tittar på tredje världen så är det ju så att det kommer allt större krav på skogsbruk 

och jordbruk, fler och fler områden blir helt enkelt exploaterade idag. Ekoturismen är en 

näring där man kan behålla naturen som den är. Världsnaturfonden har tagit fram utförliga 

krav som de anser att researrangörerna måste uppfylla för att kunna få använda begreppet 

ekoturism. Kraven är; 1) bevara natur och kultur, 2) upprätta en miljöplan, 3) miljövänliga 

transportmedel. 4) miljöanpassade hotell, 5) gynna lokal ekonomi, 6) bidra till naturskydd.  

 
Reportaget fortsätter med att visa upp ekoturism från olika resmål i världen. Ett exempel är att 

bo hos naturfolk i Nya Guinea, ett annat är ett besök hos bergsgorillorna i Afrika. Likaså en 

reklamfilm för ekoturism som demonstrerar dykning med delfiner i Nya Zeeland visas. Gösta 

Westin från resebolaget Äventyrsresor säger att detta är resor som går att finna i deras utbud 

och menar att bergsgorillorna är ett lyckat exempel som närmast blivit en symbol för all 

ekoturism i världen.  

 
Reporter Fredrik Israelssson sammanfattar inslagen som just visats och menar att det ju låter 

onekligen bra att kunna tjäna pengar på att bevara naturen istället för att exploatera den. 

Ekoturismen verkar vara svaret på hur vi ska behålla kakan men samtidigt äta upp den. Men 

Fredrik är skeptisk och undrar om det verkligen kan vara så enkelt? Reportaget återvänder till 

Tysfjorden i Norge. 31 havsörnar cirkulerar över en av späckhuggarbåtarna och turisterna 

jublar. Vattnet är fullt av späckhuggare, det är en av dom dagar då naturen verkligen bjuder på 

sig själv. Men valforskaren Fernando Ugarte är bekymrad. I sex år har han studerat 

späckhuggarna i fjorden och samtidigt sett hur valturismen ökat. Den växande trafiken med 

båtar blir ett problem, eftersom den nästan fördubblas varje år. Fernando Ugarte tycker att 

ekoturismen är ett suddigt begrepp. Han undrar vad det egentligen är som kan sägas vara 

ekologiskt? Att vara ute i en båt som förorenar och bullrar är inte ekologiskt. Fernando har 

som åsikt att vissa regler bör införas för att minska antalet båtar kring späckhuggarna. Man 

bör reglera hur båtarna uppträder ute vid valarna, man bör även titta på valarna från stora 

båtar och det bör skötas av några få företag. Fredrik funderar över vad havsörnarna, gorillorna 

och späckhuggarna tycker om den tilltagande uppmärksamheten. Fernando svarar att 

späckhuggarna förmodligen var mer till freds för några år sedan innan valutflyckterna 
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startade. Därmed är reportaget om ekoturism slut och programmet återvänder till Lena 

Liljeborg i studion.   

 
Lena Liljeborg sammanfattar reportaget och säger att ekoturismen blivit ett modeord, och som 

samtidigt är ett ganska luddigt begrepp. Hon berättar att detta ämne kommer att diskuteras 

under kvällens direktsända program och vänder sig mot diskussionspanelen för att ge dem en 

presentation. I panelen sitter Kristina Lind som är frilandsskribent, Christian Jutvik som 

driver reseföretaget Läs & Res, samt Tomas Bergenfeldt, ägare av Äventyrsresor. Genom 

Lena Liljeborgs frågor diskuteras reportaget och det luddiga begreppet ekoturism. Tittare får 

även ringa in och kommentera eller ställa frågor till panelen. Sammanfattningsvis är alla 

parter överens om att ekoturismen är någonting bra så länge som arrangörerna rättar sig efter 

Världsnaturfondens olika krav. Efter en kvarts diskussion är det dags för nästa reportage, 

denna gång från Sydafrika.     

 
 
Efter demokratiseringen i Sydafrika har den utländska turismen ökat enormt och även svenska 

researrangörer ordnar resor till Sydafrika. Det är inte omöjligt att få se savannens alla vackra, 

vilda djur på en och samma dag. Till bilderna av turister som besöker Sydafrikas 

nationalparker berättas historien om ekoturismen i Sydafrika. Landets nationalparker och 

naturreservat tillhör de bästa i världen. Här är djuren skyddade och naturen väl 

omhändertagen, och turister från väst flockas för att få uppleva det som många drömt om 

sedan barndomen. Under åren av apartheid glömdes paradisets grannar bort. 

Lokalbefolkningen fick flytta då naturreservaten etablerades, det betydde mindre betesmark 

för kreaturen och jorden utarmades. Den hastiga befolkningstillväxten har gjort folket 

fattigare. Men med politisk förändring i Sydafrika har också gamla attityder börjat ändras. 

Utan samförstånd kommer varken grannar eller vilda djur att överleva på den mark som finns 

tillgänglig idag. Med anledning av detta har många små gemensamma projekt växt upp här 

och där som exempelvis att lokalbefolkningen odlar grönsaker för turisternas måltider under 

besöken i parken. Mike Slater, researrangör i Sydafrika, har sin egen definition av 

ekoturismen. Han menar att ekoturism helt enkelt är att man inte bara ska visa den ena sidan 

av stängslet, det vill säga där djuren är, utan även människornas verklighet på den andra sidan 

av stängslet. Man ska låta turisterna få se svårigheterna med att förena de båda sidorna.  

 
Programmet återvänder än en gång till Lena Liljeborg i studion som tackar panelen för att de 

kommit dit. Hon sammanfattar sedan programmets innehåll genom att påstå att ekoturismen 
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visst har sina dåliga sidor, men den kan ändå tänkas vara bättre än den kommersiella turismen. 

Ämnet är hur som helst värt att diskutera.   

 
 
Vad är det för typ av program, och hur är det komponerat? 

Mitt i naturen är ett naturprogram som visas på SVT, och som med hjälp av olika reportrar 

visar upp naturområden och djurarter. Programmet är undervisande och baserar sig på fakta. 

Detta avsnitt av Mitt i naturen skiljer sig från grundformen eftersom det är direktsänt från en 

studio. I regel har programmet för vana att sändas utomhus i olika omgivningar. Programmet 

är uppbyggt av reportage, och det kännetecknar även detta direktsända avsnitt. Här får vi se 

två reportage som båda tar upp ämnet ekoturism. Det ena reportaget utgår från Tysfjorden i 

Norge och det andra från Sydafrikas nationalparker. Varje avsnitt av Mitt i naturen leds av en 

programledare, i detta program ges rollen till Lena Liljeborg. Sittandes i Mitt i naturens studio 

presenterar hon programmets innehåll och sammanfattar och förtydligar reportagen för 

programmets tittare. Till ekoturismens ära har en grupp av sakkunniga människor bjudits in 

till programmet för att diskutera ämnet och svara på frågor. Panelen består av Kristina Lind 

som är frilandsskribent, Christian Jutvik som driver reseföretaget Läs & Res, samt Tomas 

Bergenfeldt, ägare av Äventyrsresor. Det är Lena Liljeborg som håller i diskussionen, men 

tittare får även ringa in och komma med kommentarer eller ställa frågor. Det här avsnittet av 

Mitt i naturen är direktsänt och handlar enbart om ekoturism, till följd av en växande debatt 

kring ekoturismens problematik.  

 
 
Vilka visuella grepp används för att fånga tittarens uppmärksamhet? 

Mitt i naturen är ett naturprogram som har som syfte att visa upp all väldens natur- och 

djurarter. Detta avsnitt skiljer sig något från grundformen, och närmar sig formen av ett 

debattprogram som ställer sig kritiskt och ifrågasättande mot ekoturismen som en bättre 

turism. Syftet med detta avsnitt blir att med viss angelägenhet sälja det �rätta� sättet att turista 

på till programmets tittare. Programmets huvudsakliga frågeställning blir dock om det �rätta� 

sättet att resa gäller ekoturismen eller inte. En metod som kan användas för att svara på den 

frågan är att undersöka hur karaktärerna i reportagen ställs mot varandra. I fråga om det första 

reportaget om Tysfjorden står först och främst Fredrik Israelsson som är reporter, Jens 

Wahlstedt från Världsnaturfonden, samt valforskaren Fernando Ugarte som huvudkaraktärer.  

Fredrik och Fernando ställer sig kritiska till ekoturismen, och menar att som den fungerar nu 

så ställer den till lika mycket skada som den kommersiella turismen. Jens från WWF 
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propagerar för deras krav gentemot researrangörer som vill kalla sig ekologiska. Reportaget 

drar trots allt slutsatsen, genom karaktärerna, att det verkar väl enkelt att få ekoturismen att 

fungera utan problem så länge som WWF�s krav åtlyds.  

 

I det andra reportaget om Sydafrika står turisterna, lokalbefolkningen samt researrangören 

Mike Slater i fokus. Här är tonen en annan då Mike förklarar hur lyckad ekoturismen för 

Sydafrika har varit. I detta sammanhang handlar ekoturismen mer om att stödja den lokala 

befolkningen, snarare än den vilda naturen. För det finns redan nationalparker upprättade 

sedan lång tid tillbaka. I Sydafrika handlar ekoturismen om att lära lokalbefolkningen och 

turisterna att turista i nationalparkerna utan att utgöra någon skada på miljön. Turisterna som 

tittaren får möta i reportaget om Sydafrika är nöjda och de hälsar på den lokala befolkningen 

med förtjusning. Lokalbefolkningen ställer inte upp helt och hållet på ekoturismens villkor 

eftersom den har inneburit en helt ny livsstil för dem. Numera arbetar de för att serva 

turisternas behov så att inte mat och dylikt ska behöva fraktas från en annan ort, vilket kostar 

pengar och bensin. Producenterna till detta avsnitt av Mitt i naturen vill genom de båda 

reportagen förklara att ekoturismen förmodligen kan tjäna vissa syften, men de vill ändå höja 

ett varningens finger eftersom ekoturismen inte hanteras som den borde. 

 

Finns det då någonting i programmet som lockar tittaren till att bli en turist, och helst en 

ekoturist? Att kunna erbjuda människor nya upplevelser har alltid varit viktigt för turismen 

som industri. Upplevelsen är något som hamnar i fokus, både i reportaget från Tysfjorden och 

från Sydafrika. Uppe i Tysfjorden är vattnet fullt av valar och därför får turisten en upplevelse 

som av allt att döma säljer bra eftersom trafiken av safaribåtar fördubblas varje år. Visst blir 

man som tittare lockad att resa dit för att få se valarna på så nära håll i vilt tillstånd, men det 

finns en aspekt som skulle kunna få tittarna att låta bli. Det är valforskaren Fernando Ugarte 

som ensam får kämpa mot turistnäringen. I det här fallet handlar det om huruvida tittaren har 

något samvete eller inte. Visst får man en storartad upplevelse om man reser till Tysfjorden, 

men det betyder samtidigt att man bidrar till en turism som enligt Fernando Ugarte är skadlig.  

 

Bildspråket säger också en del om huruvida tittaren lockas av programmet eller inte. Bilders 

sätt att påverka oss tittare är, som tidigare nämnts, beroende av de kulturella sammanhang 

som de hänvisar till. Vilken kod behöver tittaren känna till för att förstå reportaget om 

Sydafrika? Tittaren behöver känna till att vi människor i väst alltid haft ett intresse för Afrikas 

vilda djur och natur. Att åka på lejonsafari ansågs förr i tiden som en lyx, men nu kan även 
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medelklassen ha råd med en resa till Afrikas savann. Dessa vita medelklassmänniskor 

personifierar turisterna i reportaget. Bilden som ges till tittaren blir då att denne skulle kunna 

vara en av turisterna som är på besök i nationalparken. I en semiotisk bemärkelse skulle 

reportaget om Sydafrika berätta hur underhållande det är att bevista Sydafrikas nationalparker 

för att uppleva naturen och djuren på mycket nära håll. Men den konnotativa bilden skulle bli 

en annan. Turisterna får vistas i nationalparkerna men inte lokalbefolkningen, trots att de en 

gång i tiden var bosatta där. Återigen visas bilden av att vita människor är överordnade de 

svarta. Lokalbefolkning servar turisternas behov vilket inte understödjer likvärdighet.  

 

Trots att programmet inte syftar till att sälja ett resmål lockas förmodligen tittaren till att bli 

en turist. Genom båda reportagen, möjligtvis framförallt det sista från Sydafrika, förstärks the 

tourist gaze. Eftersom fantasier och dagdrömmeri utgör en väsentlig del av reportagen antar 

tittaren turistens blick. Att få resa till Afrika är populärt och därmed ett välkänt resmål som 

ofta visas upp i TV och film. Detta betyder att tittaren redan har vissa förväntningar på vad 

reportaget kommer att erbjuda, och tillförlitligt gör reportaget också det. Turisterna betraktar 

hänryckt lejonet som på bara några meters avstånd kalasar på en gnu, och the tourist gaze 

förstärks ytterliggare. Även här söker tittaren/turisten efter vissa etablerade symboler från 

Afrikas savann, likt en semiotiker som gör en bildanalys.  

 

De båda reportagen fungerar delvis som destinationsmarknadsföring då vackra vybilder med 

glada turister visas upp. Men innehållet i reportagen berättar en annan historia, som kolliderar 

med de glada turisterna, och det är bekymrade forskare som Fernando Ugarte, och 

lokalbefolkningen i Sydafrika vilka inte är helt nöja med ekoturismens utveckling. Detta 

program begagnar tittarens sätt att se på sig själv och understödjer ett slags ideal. Om tittaren 

är utrustad med ett samvete rättar sig denne efter de karaktärer som ligger i centrum för 

berättelsen, nämligen de som uppvisar någon slags skepticism mot ekoturismens nuvarande 

utveckling.   
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Anknyter ekoturismen som tas upp i programmet till idealet? 

Detta avsnitt av Mitt i naturen kritiserar öppet ekoturismen, eftersom den på många ställen i 

världen förvaltas på ett dåligt sätt. Många turistbyråer och researrangörer använder sig av 

begreppet ekoturism för att kunna ta ut överpriser för sina resor och därmed erhålla en större 

vinst. Turisterna är nöjda och glada, eftersom det har fått uppleva vad de har betalat för, 

ekoturismen är ju en dyrare resa än den kommersiella. Om researrangören hävdar att de reser 

ekologiskt väntar sig turisten att det förmodligen är sant. Just det här avsnittet av Mitt i 

naturen används för att upplysa framtida resenärer att ekoturismen är ett mycket mer 

problematiskt ämne än vad researrangörerna förtäljer. Genom programmet får tittarna en 

kunskap som kan leda till att de kommer att ställa högre krav på sin resa, uppgiften ligger inte 

längre odelat i arrangörens händer.  

 

Ekoturismen som tas upp och diskuteras i programmet tillhör den ideala bilden av hur 

ekoturismen definieras och problematiseras. Det är således inga nya problem kring 

ekoturismens framfart som tas upp. Återigen finner vi här problematiken kring 

marknadsföringen av ekoturismen som det korrekta sättet att resa på. I och med att 

ekoturismen styrs av tillgång och efterfrågan blir det problematiskt när fler turister vill resa 

som eko-turister. Om arrangören ser snabba pengar framför sig ökar även antalet turister i 

varje grupp, vilket medför en större slitning på naturen. När turismen varje år ökar med 5 %, 

och ekoturismen ökar med hela 20 % varje år finns anledning att oroa sig.  

 

En korrekt ekologisk marknadsföring ifrågasätter alltid produkten eller tjänsten i fråga. Med 

facit i hand kan vi se att verkligheten inte ter sig på det sättet. Är det verkligen ekoturism som 

bedrivs i Tysfjorden? Visst kan man säga att lokalbefolkningen gynnas av den växande 

turismen under lågsäsong, men vad händer med valarna? Om antalet båtar fördubblas varje år 

kan de innebära en skada på naturen och djurlivet i fjorden. Kanske är det så att valarna inte 

störs av att många människor kommer och beskådar dem, det kan ingen svara på. Fernando 

Ugarte tror att människorna kan ha en stressande effekt på valarna när de ständigt förföljs av 

safaribåtar. Hur som helst går safaribåtarna på diesel, ett ämne som i sig är skadligt för miljön. 

En förbättring sker heller inte om arrangörerna skulle ta efter Temaresor som inte vågar 

använda begreppet ekoturism, utan istället kallar sina resor för upplevelseresor för att undvika 

konflikter och problem.   
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Detta avsnitt av Mitt i naturen har inte som syfte att komma med någon lösning på hur 

ekoturismen borde se ut, det är en synnerligen komplex fråga som inte löses på en timme. Det 

handlar snarare om att väcka uppmärksamheten hos tittarna på detta problematiska ämne som 

rör hela resebranschen. Producenterna vill med detta program konstatera att ekoturismen kan 

löna sig om den sköts på rätt sätt. Men eftersom den i nuläget på många platser på jorden inte 

gör det, så uppstår problem, problem som är värda att diskutera och uppmärksamma.  
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5.1 SLUTDISKUSSION  
 

För att återvända till denna uppsats huvudsakliga frågeställning; det vill säga hur ekoturismen 

har gestaltats inom det svenska TV-mediet under de senaste femton åren, ska denna 

slutdiskussion sammanfatta och utreda vad analysen har resulterat i. Ett första steg blir 

följaktligen att jämföra och diskutera de sex olika program som analysen består av.  

 

Inledningsvis kräver de olika programmens komposition en överläggning, vad är det 

egentligen för typ av material som har nått ut till den allmänna publiken? Programmen 

delades upp i två olika kategorier; säljande underhållning samt samhälle, kultur och debatt, 

eftersom dessa två spår distinkt gick att urskilja. SVT samt TV4 har valt att presentera och 

fokusera på ekoturismen som ämne genom att antingen försöka sälja ekoturismresor genom 

att nyttja olika verktyg för marknadsföring, det vill säga att locka tittaren till att bli en 

potentiell turist, eller genom att informera och diskutera ekoturismens problematiska 

framåtskridande. Vad gäller reseprogrammen Packat och klart samt När och fjärran liknar de 

varandra då programmen är komponerade så att programledaren får gestalta turisten som 

besöker olika resmål. Genom programledarens ögon får tittaren skåda hur platsen ser ut och 

upplevs. Att använda programledaren som turist har visat sig vara en effektiv teknik med 

vilken blivande turister kan övertygas. Bevis för detta finner man i och med att denna struktur, 

genom Packat och klarts tidiga avsnitt under 80-talet, har levt vidare i senare reseprogram 

som TV4�s När och fjärran. Frågan är dock varför just denna strategi är så framgångsrik? 

Förklaringen ligger i John Urrys teorier om vad som bygger upp the tourist gaze. Turistens 

sätt att betrakta sitt resmål på är inget som Urry har upptäckt obundet från den omgivande 

tillvaron. Nej, tillvaron är förbunden av kulturella sammanhang som skapas av att vi 

människor har gemensamma uppfattningar. Med ett uttalat visuellt språk kan reseprogram 

som Packat och klart och När och fjärran ge en specifik plats en specifik innebörd, uttryckt i 

ett system som delas av människor inom samma kultur. John Urry har på ett utmärk sätt 

förklarat varför blivande turister skådar sina framtida resmål på ett karakteristiskt sätt. 

Kunskapsområdet Film-induced tourism har genom att basera sig på John Urry förklarat hur 

bildmediet kan använda sig av destinationsmarknadsföring för att med hjälp av olika filmiska 

grepp locka tittare till ett resmål.  
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Alla program lever dock inte upp till sitt uttalade syfte. Äventyr! Expedition Malaysia tillhör 

en programserie som inte tillför ekoturismen någonting nytt. I jämförelse med Mitt i naturen 

som visades ett år tidigare på SVT, lämnar Äventyr! Expedition Malaysia mycket därhän av 

vad som är relevant för ekoturismen som ett bättre sätt att resa. Egendomligt nog har serien 

blivit internationellt prisbelönt, men detta beror förmodligen inte på seriens förmåga att 

berätta en betydelsefull historia på ett bra sätt. Nej, i detta fall handlar det antagligen om 

bristen på denna typ av serier, som tar upp ett, inom TV-branschen, efterfrågat ämne såsom 

ekoturismen. Vad som dock Äventyr! Expedition Malaysia har försökt att fokusera på, men 

inte lyckats särskilt bra med, är att ekoturismen är ett äventyr, en upplevelseresa. Att 

marknadsföra en ekoturismresa som en upplevelseresa har visat sig vara ett effektivt grepp 

som alla programmen använder sig av. Turistbyråer som exempelvis Äventyrsresor, vilken 

fick komma till tals i det direktsända avsnittet av Mitt i naturen, har också anammat denna 

marknadsföringsstrategi. Tom O�Dell förklarar detta fenomen med att vårt samhälle har tagit 

en vändning, mot upplevelseekonomin där kunderna allt mer efterfrågar upplevelser snarare 

än materiella ting. Att marknadsföra ekoturismen som en upplevelse innebär att det först och 

främst är upplevelsen som lockar, i ett andra led kommer det miljövänligare sättet att resa för 

att stilla kundens dåliga samvete. Att få en riktig upplevelseresa och att samtidigt kunna resa 

med gott samvete är en bra paketerad vara. Vad samtliga program har insett är att den visuella 

upplevelsen lockar tittare. Återigen kan man hitta grunden till detta i the tourist gaze, i vilken 

ett system av sociala aktiviteter förutsätts. För att tittaren ska antaga turistens blick krävs det 

att de sociala aktiviteterna inte tillhör vardagen, starka naturupplevelser som lejonskådning på 

Afrikas savann tillhör inte vardagen.  

 

Vad händer då med ekoturismen när den visualiseras, förutom att den formas om till 

upplevelseresor i syfte att locka tittare? Stämmer programmens problematisering av 

ekoturismen som begrepp överens med verkligheten? De program som problematiserar 

begreppet är de som tas upp i analysens andra del, det vill säga under kategorin samhälle, 

kultur och debatt, och även till viss del avsnittet från 1993�s Packat och klart. Först ut är 

Regopstaans dröm, det program som sticker ut mest från mängden. I dokumentären gömmer 

sig en diskussion om huruvida San-folket ska få bo i nationalparken eller inte. Dokumentären 

försöker peka på att regeringen vill inkassera en vinst genom att kalla San-folkets avhysning 

för ekoturism. Folket får visserligen arbeta i parken och tjäna ihop till sitt levebröd tack vare 

turisterna. Enligt den ideala ekoturismen skulle folket få bo i parken, där de äldres kunskap 
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och kultur skulle få leva vidare. Regopstaans dröm är ett bevis på att konflikter uppstår om 

ekoturismen missbrukas.  

 

Debattprogrammet Pangea.nu visar upp Full Moon Party som ett skräckexempel på hur 

exploaterande kommersiell turism kan vara. Skulle en överexploatering kunna inträffa i Hans 

Fahléns Riley Beach? Men ekoturismen ses som lösningen på Sikkims fattigdom, hävdar 

prinsessan Hope. Fastän ekoturismen målas upp som en räddare i nöden, finns problemen i 

grannbyn Pelling vilken redan exploaterats. Soweto verkar vara den enda platsen på jorden 

där ekoturismen ser ut fungera utan några större problem, förutom att en del av 

lokalbefolkning ställer sig skeptiska till turister. Men i Soweto kan turisterna inte göra någon 

större skada i och med att varken naturen eller kulturen är särskilt känslig för turismens 

påverkan. Pangea.nu drar i alla fall slutsatsen att det måste ske en förändring i turistnäringens 

utveckling. Eko-turisterna blir de nya frälsarna som hjälper till att bygga upp vad de en gång 

var med och förstörde.  

 

Det direktsända avsnittet av Mitt i naturen riktar en viss kritik mot ekoturismen som den 

fungerar idag. Programmet vill varna för researrangörer som rider på ekoturismens våg enbart 

för att kunna lura av ovetande turister deras pengar. Det här är också ekoturismens största 

problem, vilket paradoxalt nog betyder att ekoturismen i viss mån exploateras, när 

ekoturismen i sig bör vara en turism som inte exploaterar. Mitt i naturens huvudsakliga syfte 

blir att upplysa framtida eko-turister om problematiken som inte researrangören berättar om. 

En liten förståelse kan dock ges till arrangören. Att informera turister om hur svårt det är att 

bedriva genuina ekoturismresor, lockar inga turister som förväntar sig äkta vara, då de flesta 

troligtvis inte är särskilt insatta i den pågående debatten. Med andra ord resulterar detta i en 

mindre ekonomisk vinst för researrangören. I Mitt i naturen tas inga nya problem upp kring 

ekoturismens utveckling, programmet bevisar snarare att verkligheten inte ter sig som idealet 

tillkännager.    

 

Vad visar då dessa program upp för bild av ekoturismen? Genom det visuella greppet kan 

ekoturismens problematik förstärkas samt bidra till att skapa en större förståelse hos tittarna, 

till skillnad från vad en tidningsartikel i samma omfattning kan göra. Här gäller det dock för 

programmen att utföra detta på ett bra sätt, det vill säga att tittaren bör ges det �rätta� 

budskapet. Budskapet som de debatterande och problematiserande programmen ger till 

tittaren meddelar att ekoturismen är kantad med diverse problem. Eftersom det inte verkar 
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hjälpa att övertyga arrangörer och ledningar, som även utgör de största bovarna i dramat, 

vänder sig samtliga program i ett desperat försök till tittaren, det vill säga till den potentielle 

turisten. En av marknadsföringens grundtankar bygger på tillgång och efterfrågan. Om dessa 

falska ekoturismresor inte längre efterfrågas av turisten, går arrangörerna med förlust. Frågan 

är dock om det är turistens ansvar att rädda naturen? Hjälper det att vi människor i väst blir 

informerade och lockade med ekoturism, när den egentligen först och främst måste fungera 

lokalt i fattiga och korrupta länder, då deras regeringar inte tar något större ansvar. 

Regopstaans dröm pekar just på denna problematik med auktoriteter som inte ser annat än 

pengar framför sig. Denna dokumentär pekar även på en annan intressant tes, en tes som inte 

har med pengar att göra. Ekoturismens problematik kanske kan spåras till djupare problem 

som exempelvis människans universella sätt att betrakta sig själv, menat att människan alltid 

sett sig själv som en varelse som står över naturen och därmed kan ta vad hon vill ha. San-

folket lever inte efter den principen, utan är snarare ett med naturen. Kanske menar 

producenterna bakom Regopstaans dröm att det börjar bli dags att ändra människans syn på 

naturen?  

 

Ekoturismen är en komplicerad fråga då många parter är inblandade. Ekoturismen har sitt mål 

som den strävar efter, men frågan är om vi någonsin kommer att nå dit fram? Med facit i hand 

har vi ännu inte uppnått 1987�s rapport Our Common Future. Men är ekoturismen verkligen 

en nutida företeelse eller går dess underlag att spåra längre bak i tiden? Den Svenska 

turistföreningen (STF) har alltid verkat i ekoturismens anda, menar ordföranden Erik Ehn, och 

föreningen bildades redan 1885 i Uppsala. Hemma i Sverige skrattade medarbetarna på STF 

när Europa och resten av världen under 80-talet presenterade en helt ny, miljövänlig turism. 

För dem hade begreppet länge funnits med i bilden. I en av ekoturismens grundläggande 

uppfattningar förklaras det att den lokala kulturen och de äldres kunskap ska bevaras. Detta är 

heller inget nytt resonemang. Diskussionen om kulturarvet som sannolikt bör bevaras inför 

kommande generationer har även den länge existerat. De första museerna grundades på 1800-

talet då människan insåg vikten av att bevara sitt eget kulturarv. Det vardagliga och allmänna 

blev plötsligt värt att värna om. Människan är en varelse som alltid söker sin mening och 

tolkar sin omgivning, ofta genom berättelser, exempelvis genom film. Att ekoturismen under 

1980-talet åtog sig bevarandet av den lokala kulturen som en viktig ingrediens, betyder bara 

att en sedan länge etablerad diskussion fortsätter att existera.   
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I analysen delades som sagt programmen upp i två olika kategorier. Motsägelsefullt nog 

skulle man kunna säga att reseprogrammen upphäver effekten av debattprogrammen, med 

undantag för Packat och klart. Det uppstår en viss ambivalens när de program som handlar 

om ekoturism å ena sidan till varje pris försöker sälja ekoturismresor, och å andra sidan 

samtidigt bemödar sig att förkunna ekoturismens baksidor. Visst skiljer sig de båda TV-

kanalerna åt vad gäller stil och berättarteknik, men man finner motstridigheter inom både 

SVT och TV4, då de båda säljer ett koncept som de i ett annat program ifrågasätter. Den 

centrala frågan borde i alla fall svara på huruvida samtliga program som visats, på SVT och 

TV4 under de senaste femton åren, har påverkat ekoturismen som industri i Sverige? Med 

tanke på att det är relativt få program som visats, i jämförelse med den ofantliga mängd 

artiklar som skrivits på ämnet, kan slutsatsen dras att materialet tillhör ett för ringa antal för 

att kunna ha någon större genomslagskraft på Sveriges TV-publik. Troligtvis ger storfilmer 

som Danny Boyles The Beach ett större intryck på den potentielle turisten och på turismen 

som industri än de program som visas på TV. Frågan är emellertid om tittaren förstår de 

underbyggda meningar om turismen som exploaterar, som man finner både i Regopstaans 

dröm och även som påstått i The Beach? 

 

Samtliga analyserade program berättar inte enbart om hur ekoturismens fortsatta utveckling 

kommer att se ut. Tittar man noga kan man med hjälp av semiotikens regler upptäcka 

särskilda dolda budskap, kända i turismens värld, som exotism, primitivism och strävan efter 

det autentiska. Flera exempel dyker upp här och var i programmen, som när Hans Fahlén 

konstaterar att de endast är kvinnorna i den lilla bergsbyn som arbetar, och hur San-folket 

lever av vad naturen omkring dem kan ge. Här målar När och fjärran och Regopstaans dröm 

upp en bild som visar hur det primitiva lockar eftersom det är autentiskt, vilket betyder att 

människor alltid strävar efter verkligheten. Det primitiva blir också exotiskt, som att bo hos 

naturfolk i Nya Guinea eller äta nyfångad piraya till lunch. Det lilla landet Sikkim är orört och 

därför blir det autentiskt, men i Malaysia släpper man in turismen i de mest ömtåligaste 

områdena och vad händer då med det genuina exotiska som landet har att erbjuda 

västerländska turister? Kommer Malaysia att upphöra att vara exotiskt, då kontrasten mellan 

västerländska och det genuina i öst försvinner? Om så är fallet skulle man kunna säga att 

backpackern Richard i The Beach gjorde sin resa utan någon speciell framgång, när han 

försökte finna det genuina bortom den moderna världens teknologi. Vad han fann var 

moderna människor från den moderna världen som vistades i en primitiv miljö, det vill säga 

vad han fann var turister. Lyckligtvis slutade Iban-folket att vara huvudjägare på 1950-talet 
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och övergick till att vara ett civiliserat naturfolk som nu med vänlighet tar emot nyfikna 

västerländska turister. Genom att kalla det för ekoturism suddar man över problemen som 

uppstår då genuina kulturer upphör att vara genuina eftersom de tvingas leva efter 

västvärldens traditioner.  För att sammanfatta det hela kan man säga att programmen bygger 

på kulturella föreställningar kring resor och resande som grundar sig i det exotiska, det vill 

säga det orörda och autentiska. Som Roland Barthes menar skapas mytbilder ur dessa 

föreställningar, mytbilder som programmen spelar på då de försöker sälja programmet till 

tittaren.  

 

En fråga som också väcks av de analyserade programmen är vad en turistattraktion egentligen 

kan vara? Idéhistoriken Lena Eskilsson frågar sig hur de mest osannolika platser som 

områden med social misär, transportsätt och yrken kan uppnå en status av sevärdhet? Soweto 

är just en sådan plats som till ytan inte borde locka några turister, men bevisligen gör det 

ändå. Dean MacCannell som skrivit uppsatsen Sightseeing and Social Structure tror sig ha 

svaret på frågan och presenterar en enkel modell av detta fenomen. Han menar att en 

turistattraktion är en empirisk relation mellan en turist, en blick och någonting som informerar 

om vad man ser.  Han konstaterar att �sammantaget betraktar jag turistattraktioner och hur 

människor förhåller sig till dessa som en av de mest komplexa och metodologiska av alla de 

koder som konstituerar det moderna samhället�. 77 Det visuella mediet som TV och film väljer 

ut och talar om för oss vad vi ser. Som John Urry med flera menar blir våra reseupplevelser 

konstruerade och reseberättelserna styr vår kunskap om resmålet och påverkar därmed likaså 

vårt beteende som turist. Det finns alltså en given koppling mellan resande och kunskap, en 

koppling som kan spåras till de första turisterna. Som jag tidigare nämnde under rubriken 

�Tourism and the Photographic Eye� så var resande på den tiden förknippat med forskning 

och utbildning. Då var resandets syfte att ge individen och samhället något värdefullt och 

produktivt. Numera, som Packat och klarts Bo Ingerstam förklarar, förenas nyttan med nöjet. 

För att en resa ska förvandlas från kunskap och nytta till nöje krävs nog vad Carl Von Linné 

sade till alla resenärer, det vill säga att �det första skall vara att ställa sig förundrande till allt, 

även det mest triviala�.  

 

 

 

                                                
77 Eskilsson Lena, �Resandet som mål, medel och ritual�, Svenska Dagbladet, 2002-10-01 
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