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Sammanfattning 
Denna kandidatuppsats behandlar Rumänien som turistmål och undersöker med hjälp av metafor- 

och visuell textanalys hur landet framställs, med syfte att försöka svara på om diskursen har 

påverkats av europeiseringsprocesser och EU-medlemskap och hur den i så fall förändrats under de 

senaste decennierna. Det undersökta materialet består av reseguider utgivna på svenska och 

engelska, som i skrivande stund finns tillgängliga på svenska bibliotek. Som utgångspunkt för 

uppsatsens diskussionsdel ligger ett par hypoteser, formade av en aspekt av europeisk identitet och 

påstådda vinster för den Europeiska Unionens nyare medlemsstater.   

Undersökningens resultat bekräftar delvis de antagna hypoteserna om en förändrad attityd i 

framställningen men väcker på samma gång flera nya frågor, bland annat om politisk kontext och 

subjektivitet hos författarna, vilka diskuteras i uppsatsens femte kapitel. Slutsatsen blir att det går att 

se en skillnad i hur Rumänien framställs som turistmål och att den tydligaste kontrasten ligger 

mellan den senast utgivna boken (från 2013) och den som utgavs tjugo år tidigare. Den nyare 

förmedlar i större utsträckning en positiv bild av Rumänien, men de mönster denna uppsats avslöjar 

öppnar snarare för vidare forskning i ämnet än representerar hela sanningen då det skulle krävas en 

betydligt mer omfattande studie för att lyckas kartlägga en allmän uppfattning om ett land. 

Nyckelord: Rumänien, reseguide, EU, diskurs, metaforanalys 
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1. Inledning 

"Den orörda naturen i Karpaterna, medeltidsstäder och slott i Transsylvanien, Donaudeltat, 

sandstränderna längs Svarta havet och landets särpräglade kultur innebär att Rumänien har 

förutsättningar att bli ett stort turistland."  1

Sättet att se på och tala om ett land har en förmåga att förändras över tid. Hand i hand med politiska 

strömningar, konjunkturer och trender inom livsstil går turisters nyfikenhet eller avståndstagande. 

Citatet ovan är hämtat ur ett informationshäfte, kallat Länder i fickformat, utgivet av 

Utrikespolitiska institutet och beskriver faktorer som kan göra Rumänien framgångsrikt inom 

turism, men stämmer beskrivningen med allmänhetens bild av landet och finns det en vilja att åka 

dit? 

29 januari 2015 publicerade kvällstidningen Expressen ett restips till Rumänien. Enligt artikeln är 

det ett billigt och säkert resmål som erbjuder såväl historia och vacker natur som nattliv och 

shopping . Förutom Bukarest, stranden i Mamaia och Draculas slott i Transsylvanien nämns det 2

spektakulära palats, vilket numera används som parlamentshus, som den kommunistiska diktatorn 

Nicolae Ceaușescu lät bygga.  

En av den Europeiska Unionens grundprinciper, fri rörlighet för människor , har förenklat för resor 3

i stora delar av Europa, men har viljan att besöka länder som tidigare avskiljts från oss med 

järnridån och som bär på ett tragiskt förflutet hängt med? Har europeiseringen av kulturen, sökandet 

efter en transnationell europeisk identitet, förändrat bilden av och öppnat för en högre grad av 

acceptans och intresse gentemot ett land som Rumänien? Citatet ur Utrikespolitiska institutets 

informationshäfte och artikeln i Expressen får mig att tro det och i min studie vill jag göra ett försök 

att få svar på detta. 

 Gert Holmertz, Länder i fickformat: 514, Rumänien, ed. Pia Daleke (Stockholm: Utrikespolitiska institutet (UI), 1

2013), 32. 

 Bengt Isaksson. "Rumänien - guiden till ett annorlunda resmål." Expressen, Januari 29, 2015, acessed April 27, 2015. 2

http://www.expressen.se/allt-om-resor/rumanien--guiden-till-ett-annorlunda-resmal/

 "Schengen och fri rörlighet för personer", accessed maj 31, 2015, http://www.eu-upplysningen.se/Om-EU/Vad-EU-3

gor/Schengen-och-fri-rorlighet-for-personer/
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna undersökning är att ta reda på om eller hur europeisering, bland annat genom 

inträdet som medlemsland i den Europeiska Unionen 2007, kan påverka diskursen om Rumänien 

och avspeglas i framställningen av landet som turistmål.  

Valet av forskningsämne för uppsatsen har påverkats av mitt personliga intresse för europeisk 

kultur- och idéhistoria, identitetsfrågor och den Europeiska Unionens slagord 'United in 

diversity' (förenade i mångfald).  4

För att få en bild av diskursen kring Rumänien har jag valt att jämföra utvalda delar ur tryckta 

reseguider utgivna på svenska och engelska under de senaste femtio åren. Genom att använda olika 

typer av diskursanalys vill jag försöka besvara följande frågeställningar: 

- Hur och med vilken attityd beskrivs Rumänien i reseguider från olika årtionden? 

- Vilken typ av fotografier eller illustrationer dominerar reseguiderna och går det att se en 

förändring över tid? 

- Hur viktig är Dracula för Rumäniens turism, sett till det utrymme ämnet tilldelas i böckerna? 

1.1.1 Hypoteser 

I uppsatsens analyskapitel diskuteras den eventuella förändringen i diskursen kring Rumänien med 

hjälp av två hypoteser. Den teoretiska bakgrund som format dessa vilar på de kulturella aspekterna 

av den europeiska integrationsprocessen - formandet av en europeisk identitet - som finns 

presenterad av historikern Hartmut Kaelble i antologin European Identity från 2009 och 

uppfattningen att Rumänien gör ekonomiska och kulturella vinster på ett medlemskap i den 

Europeiska Unionen. 

 "EU symbols", accessed maj 3, 2015, http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/index_en.htm 4
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Utgångspunkten för min studie är att europeiseringsprocessen och Rumäniens inträde i den 

Europeiska Unionen har förändrat diskursen om och attityden till Rumänien som turistmål och 

hypoteserna lyder: 

- Nyare reseguider utgivna beskriver Rumänien på ett mer positivt sätt än äldre reseguider. 

- Reseguider utgivna efter 2007 beskriver Rumänien som mer europeiskt än reseguider utgivna 

före 2007. 

1.2 Uppsatsens disposition 

Uppsatsen inleds i kapitel två med en kort information om Rumänien hämtad från Utrikespolitiska 

Institutet och ett förtydligande av några återkommande begrepp för att underlätta läsandet. Därpå 

följer det tredje kapitlet som innehåller en förklaring av den teoretiska bakgrund som 

frågeställningarna och hypoteserna vilar på, en beskrivning av den forskningsdesign som präglar 

studien, en genomgång och motivering av de metodologiska verktyg som använts och slutligen 

förklaras materialet och dess begränsningar. 

Uppsatsen fjärde kapitel utgör redovisningen av det material som undersökts, med en beskrivning 

av reseguiderna i kronologisk ordning. I kapitel fem analyseras först det undersökta materialet, text 

och bild, utifrån den tidigare presenterade teoretiska bakgrunden med hjälp av de valda metoderna 

och efter det följer en kontroll av hypoteserna och en kritisk diskussion av frågor som uppstått längs 

vägen. Det sjätte kapitlet försöker besvara frågeställningarna och sammanfattar resultatet av 

undersökning och analys. Uppsatsens sjunde och sista kapitel kommenterar den vetenskapliga 

kvaliteten och ger förslag till vidare forskning i ämnet.  
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2. Bra att veta 

Detta kapitel avser att ge en snabb överblick av Rumänien, förklara varför historien om Dracula kan 

vara intressant för landets turism och förtydliga några begrepp som förekommer i uppsatsen. 

2.1 Rumänien 

Rumänien har sin geografiska placering i sydöstra Europa, med landgräns mot Ungern, Ukraina, 

Moldavien, Bulgarien och Serbien. Det är till ytan ungefär hälften så stort som Sverige, har ett 

tempererat klimat och naturen består av berg, slättland, floder och en 25 mil lång kustremsa mot 

Svarta Havet. 1881 utropades kungariket Rumänien och många gamla slott finns bevarade, men det 

är den sovjetiska kommunistiska perioden som tog sin början under slutet av 1940-talet och varade 

fram till revolutionen 1989 som för många utgör bilden av landet. Rumänien har sedan 2007 ett 

medlemskap i den Europeiska Unionen och räknas vara det näst fattigaste medlemslandet.  5

2.2 Rumänien och Dracula 

Det är inte ovanligt att förknippa Rumänien och området Transsylvanien, inte minst slottet Bran, 

med berättelsen om den blodtörstiga vampyren Dracula. Boken kom i slutet av 1890-talet och är 

skriven av författaren Bram Stoker. 

Den fiktiva Dracula lär vara inspirerad av rumänske Prins Vlad III, en grym man som utförde 

handlingar som fick honom att kallas för Vlad Țepeş (Vlad Pålspetsaren). Det finns de som direkt 

kopplar samman dessa personer och presenterar Dracula som en nästan direkt avbild av Vlad Țepeş, 

men också forskare som hävdar att den historiska personen varken var bosatt i Transsylvanien eller i 

det kända slottet Bran.  6

 Holmertz, Länder i fickformat: 514, Rumänien, 3-28.5

 Mark Lallanilla. "The Real Dracula: Vlad the Impaler". Livescience, oktober 24, 2014, accessed maj 28, 2015, http://6

www.livescience.com/40843-real-dracula-vlad-the-impaler.html
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En kvinna som vuxit upp i Rumänien berättade för mig att hon inte kunde se vampyren Dracula i 

människan Vlad Țepeş. Den Vlad Țepeş hon kände till var hennes personliga favorit på 

historielektionerna i skolan, en hjälte. Han må ha haft grymma metoder för att mota bort och 

skrämma sina fiender, men det var han som skyddade Rumänien från turkarna. Han förtjänade inte 

att framställas som ett monster. 

2.3 Förtydligande av begrepp 

2.3.1 Europeisering 

Begreppet europeisering kan ha flera betydelser men i denna uppsats använder jag ordet i betydelse 

av de processer, politiskt styrda eller inte, som skapar en känsla av en europeisk gemenskap och 

identitet. 

2.3.2 Nicolae Ceaușescu 

Nicolae Ceaușescu (1918-1989) var Rumäniens självutnämnde president och kommunistiske ledare 

från 1974 fram till 1989 då han och hans fru avrättades i ett uppror. 

2.3.1 Palatul Parlamentului 

Palatul Parlamentului är det officiella namnet på parlamentsbyggnaden i Bukarest. Det är världens 

näst största administrativa byggnad och trots att den uppfördes under det kommunistiska styret och 

många ville riva den har den fått stå kvar och har idag vänts från att vara Ceaușescus märke till att 

bli en symbol för Rumänien 
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3. Teori, metod och material 

Jag har valt att göra en komparativ studie av framställningen av Rumänien som turistmål i fyra olika 

reseguider. Undersökningen är av hypotetisk deduktiv karaktär, vilket betyder att jag förutom att 

försöka besvara mina frågeställningar testar ett antal hypoteser antagna utifrån en teori. 

3.1 Teori 

Uppsatsens teoretiska grund består inte av en ensam uttalad teori men av föreställningen att: 

- Rumäniens medlemskap i den Europeiska Unionen förbättrar det säkerhetspolitiska läget i landet, 

ökar den ekonomiska tillväxten, ökar det kulturella utbytet med västeuropeiska länder och ökar 

avståndet till det kommunistiska förflutna. 

- det sedan 1980-talet finns en politisk drivkraft att homogenisera en europeisk identitet - 

symboliskt och kulturellt - vilket i praktiken snarare har lett till en mer internationell livsstil hand 

i hand med ett accepterande av och en identifiering med Europas mångfald. 

3.1.1 EU-medlemskapets positiva effekter 

Den Europeiska Unionens utvidgning österut under 2000-talet beskrivs av Birger Möller, svensk 

nationalekonom och politiker, ha gett följande vinster för de nya medlemsländerna : 7

- starkt förbättrad säkerhetspolitisk situation 

- en klart högre tillväxt när de successivt integreras med en stor och köpstark befolkning (drygt 

380 miljoner) och en mycket effektivare produktionsapparat 

- betydande regionalstöd och jordbruksstöd ur EU:s budget 

- med tiden fri arbetskraftsrörlighet till hela EU, vilket höjer löner i fattiga områden 

- många ytterligare ekonomiska impulser i bred mening från västra Europa, såsom till exempel 

miljökrav, och ökade kulturella kontakter västerut. 

 Birger Möller, Vad är EU... och vad kan det bli? (Stockholm: Santérus Förlag, 2013), 1027
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3.1.2 En aspekt av europeisk identitet 

Hartmut Kaelble, en tysk historiker, beskriver den Europeiska Unionens identitetsmarkör och 

slagord unity in diversity som en attraktiv paradox.  Det är ett uttryck som accepterar och tillåter 8

olikheter och individualism, men som på samma gång fångar in det i en europeisk ram av 

tillhörighet. Under 1980- och 1990-talet fanns en stark politisering av den Europeiska Unionen och 

det var då intresset för den europeiska identiteten i större utsträckning började omfatta det kulturella 

planet och symboler som Europahymnen, flaggan, Erasmusprogrammet, Europadagen och Euron 

skapades eller togs i bruk.  9

Kaelble menar att försöken att homogenisera kulturen inte lyckats på det sätt det var  

tänkt utan istället har åstadkommit en reaktion som fått människor att identifiera sig med 

mångfalden i Europa.  10

Under den Europeiska Unionens politisering har dock en, inte sällan undermedveten, identifiering 

med en europeisk livsstil ökat. Konsumtionsmönster, familjeliv, jämställdhet, mänskliga rättigheter, 

utbildning och välfärd är exempel på intresseområden som utgör viktiga faktorer i den delvis 

internationaliserade livsstilen.  11

3.2 Forskningsdesign 

Min forskningsdesign har sin ontologiska utgångspunkt i ett konstruktivistiskt synsätt. Med det 

menar jag att det finns en verklighet som både är subjektiv och i högsta grad föränderlig. Den 

politiska kontexten, attityder och trender kan, precis som subjektivitet i bild- och ordval, påverka 

diskursen om ett land eller resmål. Det är också detta konstruktivistiska synsätt, att en förändring är 

möjlig och troligtvis förekommande, som ligger till grund för de hypoteser som denna 

 "Hartmut Kaelble, "Identification with Europe and politicization of the EU since the 1980s", in European identity, ed. 8

Jeffrey T. Checkel and Peter J. Katzenstein, (Cambridge: Cambridge University Press, 2009), 201

 Kaelble, "Identification with Europe and politicization of the EU since the 1980s", 2069

 Kaelble, "Identification with Europe and politicization of the EU since the 1980s", 20010

 Kaelble, "Identification with Europe and politicization of the EU since the 1980s", 203-20411
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undersökning utgår ifrån. Uppsatsens analys präglas också av det hermeneutiska sättet att angripa 

ett problem och tolkar verkligheten utifrån förförståelse och sammanhang.  12

3.3 Metod 

I min analys tar jag hjälp av flera olika metoder, valda med hänsyn till det konstruktivistiska sättet 

att tolka diskursbegreppet. I ett försök att hitta flera dimensioner i språkanvändningen använder jag 

mig av olika typer av diskursanalys som jag i detta sammanhang, studiet av reseguider, anser kunna 

komplettera varandra. De metoder som används är; analys av metaforer, visuell textanalys och 

frekvensanalys. Det finns i analysen ingen avsikt att avslöja maktanvändning, förtryck eller 

ideologiska riktningar utan endast ett fokus på att undersöka om eller hur den bakomliggande 

diskursen - hur Rumänien talas om och framställs - har förändrats över tid. Med hänsyn till 

frågeställningarna och studiens syfte kommer därför metaforanalysen att begränsas till att ta reda på 

om Rumänien i de olika reseguiderna framställs i mer eller mindre positiva ordalag. Den visuella 

textanalysen kommer att fokusera på samspelet och balansen mellan text och bild i reseguiderna 

men också valet av fotografier eller illustrationer och deras grad av framskjutenhet. 

Frekvensanalysen finns inte beskriven i kapitlet, eftersom det endast och på ett mycket enkelt sätt 

används för att mäta förekomsten av olika motiv. Reseguidernas bilder och motiv har räknats och 

delats in i olika kategorier för att sedan föras in i en tabell, här kallad figur A. 

3.3.1 Diskursbegreppet 

"Idén är i grunden enkel. Det sätt på vilket vi talar om saker och ting, vad vi kallar saker och ting, 

de ord och begrepp vi använder, påverkar vår uppfattning och våra tankar om verkligheten."  13

Citatet ovan är den, relativt enkla, definition av diskursbegreppet som denna studie vilar på. Denna 

hermeneutiska tanke menar att hur vi talar om något påverkar hur vi ser på och tänker om det, men 

hur vi ser på och uppfattar något speglas i sin tur av hur vi talar om och framställer det språkligt och 

 Björn Badersten och Jakob Gustavsson, Vad är statsvetenskap? Om undran inför politiken (Lund: Studentlitteratur, 12

2010), 43

 Badersten och Gustavsson, Vad är statsvetenskap? Om undran inför politiken, 11813
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visuellt. Diskursen är därmed föränderlig och kan påverkas av bland annat politiska, ekonomiska 

och livsstilsrelaterade kontexter och intressen. 

3.3.2 Metaforanalys 

Att använda metaforer i text eller tal innebär att beskriva någonting med andra termer och göra en 

tankemässig överföring av betydelsen från en sak till en annan. Metaforiska uttryck används både 

medvetet och omedvetet och fungerar ofta som hjälpmedel för att förstå eller föreställa sig 

någonting genom att beskriva mer abstrakta fenomen genom bildliga, mer lättillgängliga uttryck.  14

Metaforer delas vanligen in i olika kategorier och Bergström och Boréus skiljer mellan döda, 

inaktiva och aktiva metaforer. I min analys fokuserar jag på den kategori som här kallas för inaktiva 

metaforer. En inaktiv metafor är intressant eftersom den inte kräver att mottagaren aktivt reflekterar 

över den begreppsliga överföringen för att förstå dess innebörd.  Ett exempel som illustrerar en 15

inaktiv metafor är uttrycket 'att arbeta i motvind', vilket av de allra flesta troligtvis utan någon 

längre eftertanke förstås som att arbetet är svårt eller på något sätt förhindras. Bergström och 

Boréus skriver att "Fasta uttryck i språket vars metaforiska innehåll ännu kan begripas säger något 

om hur vi i nutid uppfattar föreställningar inom en kultur."  Det betyder att denna analytiska metod 16

kan hjälpa till att belysa, ibland omedvetna, budskap och säga något om tankemönstret i en större 

diskurs.  17

Inaktiva metaforer kan sammanfattas som allmänt vedertagna betydelseöverförande uttryck som 

integrerats i det vardagliga språkbruket och genom att studera användningen av dessa i en text och 

kombinera med en ytterligare metod finns det möjlighet att utläsa något om diskursen kring 

Rumänien. 

 Göran Bergström och Kristina Boréus, Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- och 14

diskursanalys, (Lund: Studentlitteratur, 2012), 265-266

 Bergström och Boréus, Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys, 268-26915

 Bergström och Boréus, Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys, 27016

 Bergström och Boréus, Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys, 29917
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3.3.3 Multimodal analys - visuell textanalys 

Reseguiderna som använts innehåller bilder och räknas då som multimodala texter, med andra ord 

texter som innehåller mer än en kommunikationsform.  Delar ur Anders Björkvalls multimodala 18

analysmodell används och den kommer i denna uppsatts att kallas för visuell textanalys. 

Björkvall delar in den multimodala analysen i tre grupper; ideationella, interpersonella och textuella 

metafunktioner.  Den multimodala analysmodellen kan tillämpas för att avslöja budskap i reklam, 19

maktförhållanden eller processer men som jag tidigare nämnt är jag enbart intresserad av diskursen 

kring Rumänien som turistmål. I min analys kommer jag därför att fokusera på den sista kategorin, 

den textuella metafunktionen, som hädanefter kommer att benämnas komposition. 

Kompositionen är ett viktigt hjälpmedel för att kunna avslöja någonting om vilken 

betydelsepotential en bild eller ett visst textavsnitt har tillskrivits.  Jag använder mig av Björkvalls 20

bestämning av informationsvärdesanalys och visuell framskjutenhet. Informationsvärdesanalysen 

ger ett mått på hur ideal, reell, given eller ny informationen anses vara genom att titta på hur texten 

eller bilden är placerad. Graden av visuell framskjutenhet, hur mycket det framträder genom att 

skilja sig från resten, visar hur viktigt ett element i den multimodala texten är. Den visuella 

framskjutenheten betonas bland annat genom saker som storlek, typsnittsvariation, färg och 

kulturella symboler.  21

3.4 Material 

För att kunna uppnå en mångfald i en förhållandevis liten studie har jag valt att använda reseguider 

skrivna av olika författare och utgivna av olika förlag. Därför har jag valt att endast inkludera en 

utgåva av böckerna från exempelvis Lonely Planet, trots att det finns reseguider från flera olika år.  

Materialet som används är begränsat till att omfatta tryckta reseguider och inte reseskildringar, 

alltså personliga berättelser om upplevelser, skrivna på svenska eller engelska. De kriterier jag 

 Anders Björkvall, Den visuella texten: multimodal analys i praktiken (Stockholm: Hallgren & Fallgren, 2009), 818

 Björkvall, Den visuella texten: multimodal analys i praktiken, 1119

 Björkvall, Den visuella texten: multimodal analys i praktiken, 8620

 Björkvall, Den visuella texten: multimodal analys i praktiken, 90-10121
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utgått ifrån är att utgivningsspråket är svenska eller engelska, att boken täcker flera områden och 

inte bara en begränsad del av Rumänien och att boken riktar sig till olika typer av resenärer . Detta 22

resulterade i fyra olika böcker från olika decennier. 

Rumänien - en reseguide, Dagmar Hellstam (1969) 

Denna bok i pocketformat har 112 sidor, är utgiven av bokförlaget Aldus/Bonniers och skriven på 

svenska. Framsidan visar en balkong där det står några unga rumänska kvinnor klädda i traditionella 

kläder. 

Se Rumänien, Ulf Schenkmanis (1993) 

Carlssons heter det förlag som utgivit den 232 sidor långa boken, vars framsida pryds med ett slott 

omgivet av grönska. Även denna bok är skriven på svenska. 

Blue Guide - Romania, Caroline Juler (2000) 

Med sina 500 sidor är detta den bok med mest text och den kommer från förlaget Blue Guides. 

Reseguiden är skriven på engelska och framsidan fylls med en del av ett motiv från en målning i en 

rumänsk kyrka. 

Lonely Planet - Romania & Bulgaria, Mark Baker, Chris Deliso, Richard Waters, Richard Watkins 

(2013) 

Reseguiden ges ut av förlaget Lonely Planet, är skriven på engelska och innehåller information om 

Rumänien och Bulgarien, två grannländer som sedan 2007 båda är medlemsländer i EU. Framsidan 

är ett fotografi av ett slott och avsnittet om Rumänien sträcker sig från början av boken och fram till 

sidan 276.  

3.5 Materialets begränsningar 

För att en mångfald skall kunna uppnås har reseguider skrivna av olika författare och utgivna av 

olika förlag använts, med begränsningen att alla skall vara tillgängliga på bibliotek eller bokhandlar 

i Sverige. Böckerna som använts är utgivna 1969, 1993, 2000 och 2013. Dessvärre undersöks ingen 

bok som kan representera 1980-talet, då det inte fanns någon reseguide som uppfyllde mina tidigare 

ställda kriterier. Med stor sannolikhet var Rumänien under denna period inte något lockande 

 En bok som endast riktar sig till exempelvis fotvandrare eller tågresenärer kan enligt min bedömning ge en 22

missvisande bild. 
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turistmål på grund av den kraftiga sjunkande levnadsstandarden i form av bostäder utan värme och 

brist på livsmedel och läkemedel orsakade av den kommunistiska diktaturen i landet.  23

Reseguiderna beskriver ett flertal orter och sevärdheter och ger förslag på specifika hotell och 

restauranger, men min undersökning är begränsad att undersöka hur Rumänien presenteras i bokens 

inledning, vad som skrivs om huvudstaden Bukarest, badorten Mamaia vid Svartahavskusten och 

Draculas slott i Transsylvanien samt att studera bilder - platser som tipsades om artikeln i Expressen 

som nämns i uppsatsens inledning. 

Undersökningen koncentreras till de valda böckerna och de förslag på sevärdheter och 

turistupplevelser som beskrivs där. Fokus ligger på att se hur landet beskrivs som turistmål och 

behandlar inte den inrikespolitiska situationen eller debatten om rumänska romers situation i och 

utanför landet. 

4. Undersökning 

Här presenteras sammanfattningar om vad som skrivs i de olika böckerna, uppdelat enligt 

kategorierna allmänt om Rumänien, Bukarest, Mamaia och Draculas slott. Detta görs för att skapa 

en snabb överblick av vad som anses viktigt eller intressant i var och en av reseguiderna. I slutet av 

varje boks beskrivning listas några intressanta metaforer som kommer att analyseras i uppsatsens 

femte kapitel. Kapitlet avslutas med en tabell som sammanställer förekomsten av olika motiv. 

4.1 Dagmar Hellstam - Rumänien: en reseguide (1969) 

Dagmar Hellstam (född 1925) har förutom boken om Rumänien författat läroböcker i svensk kultur 

och språk. 

 "Rumänien", accessed maj 31, 2015, http://www.ne.se.ludwig.lub.lu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/23

rumänien
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I denna bok gränsar Rumänien till Svarta Havet, Bulgarien, Jugoslavien, Ungern och 

Sovjetunionen. 

Inledningsvis skriver författaren att Rumänien har varit ett av Europas mest försummade länder ur 

turistsynpunkt. Landet beskrivs tidigare ha verkat avlägset och isolerat, men att det nu öppnats upp. 

Hellstam spår att Rumänien blir ett av 1970-talets främsta turistländer och rekommenderar det som 

särskilt bra för bilresor. Tusenåriga traditioner, romantiska riddarborgar, folkdräkter, djupa skogar, 

konst och historia samsas med sjudande industriell utveckling och ett glatt nöjesliv.  24

Det skrivs att Bukarest är Balkans Paris, en luftig storstad med parker som beskrivs som stora gröna 

oaser bland historiska minnesmärken. Hellstam nämner att Bukarest under medeltiden tjänade som 

handelscentrum för Centraleuropa och Konstantinopel.  Vid denna tid är Palatul Parlamentului 25

ännu inte byggt. 

Badorten Mamaia beskrivs som en fiskarby som förvandlats och blivit både toppmodern och 

internationell. Enligt författaren är det en av Europas mest populära badorter, men en plats som på 

många sätt är märklig. Allting skall ha planerats för turister och ingenting har lämnats åt slumpen.  26

Varken historien om Dracula eller Vlad Țepeş nämns i boken. 

Bran Slott, det som brukar kallas för Draculas slott, är omnämnt men beskrivs istället som en äkta 

romantisk riddarborg värd ett besök för sin medeltidskonst.  Slottet finns inte på bild. 27

Intressanta metaforer som analyseras i kapitel 5: 

"Nu har Rumänien öppnat sina portar på vid gavel för turisterna, och kommer med all säkerhet att 

räknas till 70-talets främsta turistländer".  28

 Dagmar Hellstam, Rumänien: en reseguide, (Stockholm: Bokförlaget Aldus/Bonniers, 1969), 524

 Hellstam, Rumänien: en reseguide, 29 25

 Hellstam, Rumänien: en reseguide, 8226

 Hellstam, Rumänien: en reseguide, 5427

 Hellstam, Rumänien: en reseguide, 528
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4.2 Ulf Schenkmanis - Se Rumänien (1993) 

Ulf Schenkmanis (1934-2004) var en svensk författare och programledare känd från både radio och 

TV. 

I denna bok gränsar Rumänien till Svarta Havet, Ukraina, Moldavien, Ungern, forna Jugoslavien 

och Bulgarien. 

Författaren beskriver i bokens inledning om turistlandet Rumäniens uppgång och fall. På 1970-talet 

reste många barnfamiljer dit, men under 1980-talet började turisterna dra sig tillbaka. 

Restaurangerna stängde tidigt och det fanns inte alltid varmvatten och Ceaușescus regemente 

skrämde bort besökarna. Nu, menar Schenkmanis, har Rumänien en lång och svår väg tillbaka till 

hur det en gång var och landet beskrivs som ibland arbetsamt, tungt och trist för dess invånare, men 

det är trots allt ett fantastiskt land och fortfarande värt ett besök. Rumänerna beskrivs vara i behov 

av turism på grund av ekonomiska skäl, eftersom det största problemet är att landet är så fattigt, 

bitvis underutvecklat och har ett otillräckligt skyddsnät. Landet har enligt författaren stora problem 

med utsvultna och missbildade barn på barnhem, men tror att möjligheterna att påverka detta blir 

större om landet får en chans att öppna sig. De positiva sakerna som tas upp är att det är billigt, 

vackert och har många möjligheter till upplevelser. Författaren nämner att syftet med boken inte är 

att moralisera över det som skiljer sig från det vedertaget västerländska, men att så objektivt som 

möjligt beskriva Rumänien och fylla den mycket stora lucka som finns bland reseguider om 

landet.  29

Bukarest beskrivs som en stor, tung och folkrik stad, en av världens till ytan största huvudstäder. 

Palatul Parlamentului kallas för ett enastående skrytmonument.  Det beskrivs vara lite dammigt 30

och cementgrått i staden men ändå innehålla en hel del charm, parker, sevärdheter och vackra 

byggnader. Tack vare den geografiska placeringen mellan två floder har det skapats andningshål i 

staden med stora temperaturskillnader. Det var tidigare ett Österns Paris och rumänerna är stolta 

 Ulf Schenkmanis, Se Rumänien: en reseguide, (Stockholm: Carlsson Bokförlag, 1993), 9-1029

 Schenkmanis, Se Rumänien: en reseguide, 11930
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över sin huvudstad, men Bukarest har fått utstå mycket och de franska influenserna har avtagit och 

staden anses inte längre vara en välstädad pärla.  31

Badorten Mamaia har enligt författaren egentligen ingen ursprungsbefolkning, utan är en plats 

tillverkad för att tjäna som semesteranläggning, men det finns en legend som lyder: 

"Det var en gång en mycket vacker furstinna som hade en förtjusande dotter. Furstinnan älskade 

henne väldigt mycket. En dag kom det en prins från Orienten som förälskade sig i furstinnan och 

rövade bort henne. Den lilla flickan blev lämnad ensam och övergiven på stranden när den 

orientaliske prinsens skepp förde bort hennes mor. 'Mamaia! Mamaia!' (lilla mamma, lilla mamma) 

skrek barnet förtvivlat och började springa ut i havet efter skeppet som avlägsnade sig. Barnets 

skrik och moderns kärlek till sitt barn rörde gudarna så att en landtunga plötsligt bildades under 

flickans fötter, en landtunga täckt med fin gul sand... Mamaia."  32

Läsaren uppmanas att göra ett besök på Bran slott och för den intresserade skall det till och med gå 

att göra så kallade Dracularesor.  Kopplingen mellan Vlad Țepeş och Dracula nämns kortfattat. 33

Intressanta metaforer som analyseras i kapitel 5: 

"Kvar är några smågator som har en doft av orienten."  34

4.3 Caroline Juler - Blue Guide: Romania (2000) 

Caroline Juler är en författare och konstnär från England, som beskriver sig själv som "Romaniac". 

I den här boken gränsar Rumänien till Svarta Havet, Bulgarien, Serbien (The Yugoslav Republic of 

Serbia), Ungern, Ukraina och Moldavien. 

 Schenkmanis, Se Rumänien: en reseguide, 116-11731

 Schenkmanis, Se Rumänien: en reseguide, 15932

 Schenkmanis, Se Rumänien: en reseguide, 14133

 Schenkmanis, Se Rumänien: en reseguide, 12134
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1993 gjordes författarens första besök i Rumänien, varnad av ungerska vänner som sade att 

Rumänien inte var en del av Europa. Det fanns en negativ bild av landet utsänd av media, men 

under sin resa förvånades Caroline Juler. Hon beskriver landskapet i Rumänien som otroligt 

vackert. Smala vägar kantade av poppel och inga otåliga bilister, motorcyklar, lastbilar eller 

gatlyktor. Nu, skriver hon, går landet igenom en svår period av förändring och jämför det med 

Storbritannien efter andra världskriget. Det tros ta längre tid för Rumänien än för andra öst- och 

centraleuropeiska länder att återhämta sig och anpassa sig fullt ut till marknadsekonomin, men det 

finns en stark vilja hos rumänerna att lyckas. Varför resa till Rumänien?, undrar författaren. Svaret 

som följer är att det är ett av de vackraste länderna i sydöstra Europa.  35

Bukarest benämns som Paris of the East, en stad som kan framkalla många olika känslor. Det 

betonas att det finns en negativ bild av staden, framförallt i den västerländska litteraturen, vilken har 

påverkats av den brutna och försämrade rytmen i staden efter Ceaușescus styre. Staden har enligt 

författaren tidigare haft en kyrka för varje dag på året, alltså 365 stycken, men flera flyttades eller 

förstördes för att lämna plats till det palats den forne diktatorn lät uppföra med inspiration hämtad 

från Nordkorea. Vägarna beskrivs vara dammiga och gropiga, som vid regn får stora oljiga pölar.  36

Det finns endast en kort beskrivning av Palatul Parlamentului och bilder på byggnaden saknas. 

Legenden om hur Mamaia kom till nämns i texten men i övrigt skrivs det inte mycket mer än om att 

det finns möjlighet till att antingen bo på camping eller hyra en bungalow vid stranden, som är 

huvudattraktionen på denna ort.  37

Både Vlad Țepeş och Dracula tilldelas plats i boken. Här kallas kopplingen mellan den verkliga och 

den fiktiva personen till och med för legenden om Dracula.  Bran slott finns avtecknat och påpekas 38

ha blivit känt för sin koppling till Dracula, men att det idag används som museum med en samling 

av medeltida möbler.  39

 Caroline Juler, Romania, (London: A & C Black, 2000), 9-1035

 Juler, Romania, 11336

 Juler, Romania, 36837

 Juler, Romania, 15938

 Juler, Romania, 49039
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Intressanta metaforer som analyseras i kaptel 5: 

"As it recovers from decades of physical and cultural starvation, Bucharest is opening again."  40

"A friend told me that immideately after the Revolution, even Coca-Cola awnings were welcome 

because they showed that the doors to the West had opened."  41

"Superficially at least, the city is flexing its aspirational muscles."  42

4.4 Mark Baker et al. - Lonely Planet: Romania & Bulgaria 
(2013) 

Mark Baker och Richard Waters är båda journalister från England och Chris Deliso är en 

amerikansk reseförfattare. Med finns också författaren författaren Richard  Watkins, men han har 

inte medverkat i texterna om Rumänien. 

I den här boken gränsar Rumänien till Svarta Havet, Bulgarien, Serbien, Ungern, Ukraina och 

Moldavien. 

Landet beskrivs ha en naturlig skönhet med berg, ängar, vandringsleder och slott som får en att 

tappa hakan. Det finns även medeltidsstäder med träkyrkor, hästvagnar och höhäckar. Kulturen är 

fylld av sagor om heroiska prinsar som strider mot ottomanska krigare. Landet har många 

friluftsmuseer och mycket traditionellt hantverk och trots att mycket har moderniserats finns det 

fortfarande ett intresse och en ära i en enklare livsstil. Rumänerna beskrivs som öppna, vänliga och 

stolta över sin historia som de gärna delar med sig av till turister.  43

Huvudstaden har fått ett missvisande dåligt rykte, då det egentligen är dynamiskt och rikt på energi. 

Spår av kommunistiska dagar blandas med ohämmad kapitalism och EU möter Balkan och 

Mellanöstern. Enligt författarna gör de flesta en alldeles för kort visit och rekommenderar folk att 

man tar sig tid till museum, parker och trendiga caféer. Stadskärnan är modern och prålig, men det 

 Juler, Romania, 11540

 Juler, Romania, 11541

 Juler, Romania, 11542

 Mark Baker et al., Lonely Planet: Romania & Bulgaria, (Lonely Planet, 2013), 16-1743
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går även att finna ortodoxa kyrkor från 1600- och 1700-talet.  Palatul Parlamentului finns på bild i 44

början av boken och byggnaden beskrivs som galen, men att det är ett måste att se den.  

Mamaia beskrivs som en smal strimma sand. Det är Rumäniens dyraste och mest populära strand 

som under hela säsongen är en 8 kilometer lång remsa av solbadare från hela Rumänien. På kvällen 

är det fest på dussintals nattklubbar och strandpartyn. Det sammanfattas genom att beskrivas som 

bra om man är på humör för det, men inte om det är en avkopplande semester vid kusten som 

hägrar.  45

Bran slott finns på bild redan i början av boken och beskrivs som ett intressant utflyktsmål både för 

den möbelintresserade museibesökaren och den med passion för vampyrer. Myten om Dracula får 

ett eget, dock endast två sidor långt, kapitel. Det går enligt författarna inte att undvika kontakt med 

denna historia vid ett besök i Rumänien och inbitna fantaster får förslag på flera olika utflykter, inte 

bara kring Bran slott, kopplade både till boken och till den verkliga personen.  46

Intressanta metaforer som analyseras i kapitel 5: 

"Communism changed the face of the city for good [...]"  47

"Former dictator Nicoale Ceaușescu's massive redevelopment of the city in the 1980s, culminating 

in his grandiose Palace of the Parliament (sometimes still referred to as the 'House of the People'), 

drove a stake through the heart of Bucharest's elegant past."  48

"The doors that EU membership opened have arguably made the lure of jobs abroad even more 

powerful [...]"  49

 Baker et al., Lonely Planet: Romania & Bulgaria, 3044

 Baker et al., Lonely Planet: Romania & Bulgaria, 22345

 Baker et al., Lonely Planet: Romania & Bulgaria, 240-24146

 Baker et al., Lonely Planet: Romania & Bulgaria, 3047

 Baker et al., Lonely Planet: Romania & Bulgaria, 3148

 Baker et al., Lonely Planet: Romania & Bulgaria, 25149
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4.5 Reseguidernas bilder 

De motiv som återfinns på reseguidernas bilder har jag valt att dela in i kategorier för att kunna 

skapa en överblick av hur ofta de förekommer, dels i de olika böckerna men också totalt sett. 

Bilderna i de identifierade kategorierna inkluderar både fotografier och illustrationer och delas upp 

i; kartor, kloster eller kyrkor, konst eller hantverk, människor, natur, slott, stadsvyer eller byggnader 

och slutligen övrigt. Resultatet presenteras i figur A och analyseras i uppsatsens nästa kapitel. 

Figur A 

5. Analys och diskussion 

Analysen genomförs utifrån uppsatsens frågeställningar med hjälp av tidigare beskrivna metoder - 

visuell textanalys, frekvensanalys och metaforanalys. Enligt den teoretiska bakgrunden och de 

hypoteser den format, borde en analys kunna visa en tydlig attitydförändring i den senaste boken 

som är utgiven sex år efter Rumänien gick med i EU. Detta eftersom teorin säger att ekonomin skall 

ha förbättrats, säkerhetspolitiken blivit mer stabil och den internationaliserade europeiska livsstilen 

bör ha nått även dit. 

1969 1993 2000 2013             TOTALT

Kartor 9 1 17 46 74

Kyrkor/kloster 3 7 9 2 21

Konst/hantverk 2 2 1 3 8

Människor 1 3 0 2 6

Natur 3 5 0 2 10

Slott 2 1 1 1 5

Stadsvy/byggnad 6 15 6 3 30

Övrigt 1 2 3 3 9
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5.1 Visuell textanalys 

Efter en genomgång av dessa fyra reseguider kan jag konstatera att den totala mängden av bilder var 

mindre än förväntad. Den största gemensamma nämnaren för alla reseguider var kartor, både som 

en överblick av landet och över enskilda områden eller städer. De två äldsta böckerna innehåller fler 

bilder, men i de två senare upplevs istället språket mer målande vilket kan väcka fantasin att 

föreställa sig bilder. 

Boken från 2000, Blue Guide Romania, innehöll bortsett från kartor endast ett fåtal små svartvita 

illustrationer föreställande kyrkor och andra byggnader. Den visuella utformningen påminde mer 

om ett uppslagsverk än om en inspirerande guide. 

I reseguiden från 1969 varvas kartor med landskap, slott, kloster, moderna och traditionella 

byggnader, hantverk och någon enstaka bild på människor. Fotografierna är svartvita och nästan 

uteslutande placerade på den övre halvan av boksidorna. Detta tyder enligt den modell för 

komposition som förklarades i uppsatsens tredje kapitel att bilderna tillskrivs ett idealt värde - de 

vill visa upp det rumänska. 

Ulf Schenkmanis bok är den som är mest rik på bilder, men innehåller till skillnad från övriga 

böcker endast en karta. Bilderna är svartvita foton som antingen tilldelats en helsida eller har 

placerats på den övre halvan av bladet. Det är framförallt byggnader, både moderna och 

traditionella, som tillsammans med kyrkor är det dominerande motivet. Landskapet får också ett 

någorlunda stort utrymme, men enbart en liten del av bokens sammanlagda bildmängd visar 

människor. Det är de större bilderna som upplevs mest visuellt framskjutna, framförallt stadsvyerna 

som har en högre skärpa och kontrast än många andra av bokens bilder. Rubriker och underrubriker 

är tydliga och detta är den reseguide som upplevs mest lättläst. Bokens enda slottsbild är tagen på 

långt håll och skall förställa Draculas slott, men byggnaden skyms till stor del av träd och buskage 

och istället hamnar fokus på en turistbuss och resultatet blir att bilden känns oviktig. Detta blir 

väldigt motsägelsefullt då texten under bilden uppmanar resenären att besöka slottet. 

Bran slott, Draculas slott får olika mycket uppmärksamhet i de andra böckerna. Boken från 1969 

nämner ingenting om varken Dracula eller Vlad Țepeş och trots att Bran slott omnämns finns det 
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ingen bild på det. Inte heller i reseguiden från 2000 finns några bilder eller illustrationer på slottet, 

men texten om Dracula försöker starkt koppla vampyren till sin historiska förlaga. Det är först i 

boken från 2013 som både Vlad Țepeş och Dracula berättas om i större omfattning men det görs 

också en större skillnad på dem, vilket jag anser bekräftar teorin om att kulturutbytet med äldre 

medlemsstater kan påverka landet på ett positivt sätt. Att myten om Dracula fått ett eget kapitel och 

det faktum att författarna skriver att han inte går att undvika, ger intrycket av att Rumäniens 

turistnäring påverkats av populärkulturen och dragit nytta det uppsving vampyrfiktionen haft de 

senaste åren med bland annat The Twilight Saga och serierna True Blood och The Vampire Diaries. 

Den enda bok som på insidan har bilder i färg är den senaste, Lonely Planet Romania & Bulgaria 

från 2013. De första sidorna är färgstarka och detta ger i sammanhanget av flera reseguider en 

visuell framskjutenhet då denna bok skiljer sig ifrån mängden, men däremot delas utrymmet med 

bilder från Bulgarien och det utan att läsa under varje bilds tillhörande siffra är det inte självklart 

vilka som tillhör Rumänien. Längre in i boken finns en stor mängd kartor, alla i samma blå, grå och 

svarta nyanser som resten av texten vilket gör att de inte framträder som intressanta utan bläddras 

med enkelhet förbi. 

5.1.1 Frekvensanalys av motiv 

Reseguidernas bilder sorterades i förra kapitlet i ett antal kategorier och i figur A presenterades hur 

ofta de olika motiven förekom. Sett till den totala summan av bilder är kartor det vanligaste motivet 

följt av stadsvyer eller byggnader och sedan kyrkor eller kloster. Av figur A går det även att utläsa 

följande: 

- kartor är det vanligast förekommande motivet i tre av fyra böcker. 

- i böckerna från 1969 och 2013 är kartor det vanligaste motivet och mellan resterande kategorier 

finns det en bra balans. Dessa böcker ger en bred bild då de visar upp lite av varje. 

- boken från 1993 utmärker sig genom att endast ha en karta, men istället det klart högsta antalet 

bilder av stadsvyer och byggnader. Även bilder på natur och människor förekommer oftare i 

denna bok än i övriga. 

- boken från 2000 har det största antalet bilder i kategorin kyrkor och kloster. 

- boken från 2000 saknar bilder på natur eller människor. 
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Det är svårt att se en tydlig förändring över tid. Att arkitekturen tar betydligt större plats i boken 

från 1993 än i de övriga kan, som jag ser det, ha två möjliga anledningar. Den första är att det finns 

ett allmänt intresse för byggnader och stadsmiljöer och nyfikenhet på det som så länge gömts 

bakom järnridån , den hårdbevakade gränslinjen mellan kommunistiska och icke kommunistiska 50

stater i Europa mellan 1945-1989. Det andra alternativet är att bildvalet speglar ett personligt 

intresse hos författaren, då antalet stads- och byggnadsmotiv har en mycket hög frekvens i 

jämförelse med exempelvis konst- och hantverkskategorin. Att en av böckerna saknar bilder på 

människor och natur beror troligtvis på det faktum att den helt saknar fotografier och endast består 

av små, enkla illustrationer som i sammanhanget helt enkelt inte passar för den typen av motiv.  

5.2 Analys av metaforer 

När det kommer till analysen av metaforer, är det viktigt att nämna att alla metaforer eller liknelser 

som förekommer i böckerna givetvis inte behandlas eftersom det inte finns utrymme för det inom 

uppsatsens tids- och storleksramar. Här fokuseras på några inaktiva metaforer, alltså överföringar 

som enligt Bergström och Boréus finns integrerade i det vardagliga språket inte kräver någon 

djupare reflektion för att innebörden skall förstås.  Denna typ av metafor återfinns både i svenska 51

och engelska språket. 

5.2.1 Kroppen som metafor 

Ett flertal metaforer som återfinns i reseguiderna talar om huvudstaden Bukarest som om det vore 

en människokropp. Det är vanligt  att använda kroppen i idiomatiska uttryck och 

betydelseöverföringar som en naturlig del i de flesta av världens språk, vilket enligt en artikel på 

Svenska Institutets hemsida har sin förklaring i att kroppen är någonting vi känner till och alltid har 

levt nära  och det gör det enkelt att använda för att förstå eller förklara olika områden. Kroppen 52

 "Järnridån", accessed maj 30, 2015, http://www.ne.se.ludwig.lub.lu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/järnridån50

 Bergström och Boréus, Textens mening och makt: samhällsvetenskaplig metodbok i text- och diskursanalys, 26951

 "Idiomatiska uttryck - huvudvärk för språkstudenten?", accessed maj 24, 2015, https://svenskaspraket.si.se/for-52

studerande/artiklar-om-sverige/artikar-om-sprak/idiomatiska-uttryck-huvudvark-for-sprakstudenten/ 
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och känslorna är universella och att använda kroppen för överföringar av betydelser bidrar till en 

känsla av staden som både levande och sårbar, som en individ som kan falla och resa sig igen. 

"Communism changed the face of the city for good [...]"  53

Stadens ansikte anspelar troligtvis på det utseende och den karaktär som präglar staden och gör att 

det går att säga att det är just Bukarest och ingen annan europeisk stad. 

"As it recovers from decades of physical and cultural starvation, Bucharest is opening again."  54

"Former dictator Nicoale Ceaușescu's massive redevelopment of the city in the 1980s, culminating 

in his grandiose Palace of the Parliament (sometimes still referred to as the 'House of the People'), 

drove a stake through the heart of Bucharest's elegant past."  55

De här två citaten använder metaforer som spelar på den mänskliga kroppens sårbarhet och skapar 

en empati. Bukarest har fått svälta både fysiskt och kulturellt och på 1980-talet kördes en påle 

genom dess hjärta, men eftersom människan har en förmåga att resa sig och bygga upp sin styrka 

igen används även metaforer som: 

"Superficially at least, the city is flexing its aspirational muscles."  56

Bukarest spänner sina muskler och det kan tolkas som att staden är full av energi och strävan att åter 

bli respekterad. Trots den kris som på olika sätt beskrivs ha förstört kroppen Bukarest förmedlas 

mellan raderna en positiv anda som menar att staden förtjänar att bli väl behandlad och inte dömas 

för det förflutna. 

 Baker et al., Lonely Planet: Romania & Bulgaria, 3053

 Juler, Romania, 11554

 Baker et al., Lonely Planet: Romania & Bulgaria, 3155

 Juler, Romania, 11556
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5.2.2 Dörren som metafor 

På många ställen används metaforer om dörrar eller portar för att beskriva landets öppenhet eller 

tillgänglighet. En öppen dörr uppfattas i allmänhet positivt eftersom det som inaktiv metafor ofta 

symboliserar välkomnande eller ärlighet. För att förtydliga detta kan vi tänka oss ett samtal mellan 

två vänner, där en av personerna är ledsen och förklarar att den känner sig ensam. Ett möjligt svar 

från den andra personen skulle kunna vara 'du får gärna ringa eller hälsa på, min dörr står alltid 

öppen för dig'. Den som får detta erbjudande skulle i detta läget förstå sig vara välkommen att prata 

med eller besöka sin vän utan att tro att dörren bokstavligt talat alltid stod öppen. 

"Nu har Rumänien öppnat sina portar på vid gavel för turisterna, och kommer med all säkerhet att 

räknas till 70-talets främsta turistländer".  57

"The doors that EU membership opened have arguably made the lure of jobs abroad even more 

powerful [...]"  58

"A friend told me that immideately after the Revolution, even Coca-Cola awnings were welcome 

because they showed that the doors to the West had opened."  59

Det förekommer alltså flera till synes positivt klingande metaforer om öppnade dörrar. Det 

intressanta med de här citaten är dock att det första beskriver hur Rumänien öppnar dörren och 

välkomnar sina turister, när de två senare istället förklarar att någon annan har öppnat upp dörrar 

och välkomnat Rumänien. Vid första anblick tolkas de två senare citaten som positiva, men ur ett 

annat perspektiv besitter de även en negativ klang - någon annan har öppnat dörren till det svaga 

Rumänien. Dörrarna till väst har öppnats, men formuleringen tyder på att det inte var rumänerna 

själva som öppnade dem och det sista citatet uttrycks rakt ut att det är EU som agerat dörröppnare. 

 Hellstam, Rumänien: en reseguide, 557

 Baker et al., Lonely Planet: Romania & Bulgaria, 25158

 Juler, Romania, 11559
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5.2.3 Det orientaliska Rumänien 

Boken från 1993 utmärker sig genom att återkommande använda sig av begreppet orienten. Citatet 

nedan är hämtat ur texten om en av Bukarests ursprungliga stadsdelar. 

"Kvar är några smågator som har en doft av orienten."  60

Metaforen om att det går att känna en doft av orienten syftar troligtvis till den rumänska kulturen 

och att den kanske helt enkelt inte upplevs så västerländsk som den, åtminstone av författaren, 

förväntas vara. Att det beskrivs som en doft betyder att det går att uppfatta, men att det snarare är en 

känsla eller upplevelse än något tydligt i exempelvis arkitekturen. Det är svårt att bedöma om 

metaforen står för något positivt eller negativt om det endast analyseras i just denna kontext, men 

begreppet orientalisk dyker upp fler gånger: 

"Bukarest är förbisett och dömt smutsigt, fattigt och efterblivet. Men staden kan inte bara dömas för 

de styrandes synder. Skönheten finns där. Och det exotiska, orientaliska."  61

"Du har Gara de Nord, Norra station, som också erbjuder orientaliskt liv och väsen. Men knappast 

europeisk effektivitet."  62

Detta öppnar för två möjliga tolkningar som inte nödvändigtvis behöver vara motsatser. Den första 

är positiv och menar att det orientaliska står för någon form av skönhet eller något utöver det 

vanliga, medan det andra alternativet är negativt och får det orientaliska att i sammanhanget framstå 

som underutvecklat. Tydligt är dock att författaren skapar dikotomin Europa - Orienten. Att ställa de 

två begreppen mot varandra är inte på något sätt unikt för Schenkmanis, utan är en djupt rotad 

uppfattning.  Det intressanta i sammanhanget är dock att han avslutar inledningen i sin bok med att 63

påpeka att det inte sker något moraliserande kring vad som skiljer sig från det som anses vedertaget 

 Schenkmanis, Se Rumänien: en reseguide, 12160

 Schenkmanis, Se Rumänien: en reseguide, 12261

 Schenkmanis, Se Rumänien: en reseguide, 12262

 Baserat på det faktum att en sökning på orienten i Nationalencyklopedin ger motsatsen occidenten/västerlandet som 63

traditionellt sätt innefattar Europa. "Orienten", accessed maj 28, 2015, http://www.ne.se.ludwig.lub.lu.se/uppslagsverk/
ordbok/svensk/orienten 
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västerländskt.  Trots det drar han sig inte för att använda begreppen Orienten och orientaliskt och 64

ställa dem mot det västerländska, i denna uppsats tolkat som det europeiska, till och med i en klart 

negativ kontext som i fallet med effektiviteten på järnvägsstationen. 

5.3 Diskussion 

Det har under genomgången av materialet väckts ytterligare frågor och funderingar som här 

kommer att diskuteras tillsammans med de tidigare formulerade hypoteserna. 

5.3.1 Den politiska kontexten 

Den första frågan som väcktes handlar om den politiska diskursen. Inget område, inte heller 

turismen, är opåverkat av politik. En bit in i min undersökning slog det mig att hur författarna 

skriver om Rumänien självklart kan färgas av det rådande politiska läget och att kommunismen inte 

alltid varit något som setts ner på. Enligt mina hypoteser skulle Rumänien framställas mer positivt 

ju längre ifrån den kommunistiska perioden reseguiderna kom, vilket stämde från och med boken 

från 1993. Däremot kritiserades inte det politiska läget i den äldsta boken, trots att den gavs ut 

under en tid med kommunistiskt styre. Kanske fanns det i Sverige en vänlighet och respekt 

gentemot Sovjetunionen och satellitstaterna under den tiden? Kanske var den kommunistiska 

ideologin mer accepterad eller så utelämnades medvetet så mycket av det politiska som möjligt för 

att ge boken en mer objektiv status. 

5.3.2 Säkerheten för turister i Rumänien 

I uppsatsens inledning nämner jag en artikel publicerad i Expressen, där Rumänien beskrivs vara ett 

säkert resmål. Hypotesen om en mer positiv framställning av Rumänien ju nyare reseguiden är 

borde rimligtvis också kunna appliceras på detta område och i böckerna hittade jag följande citat: 

 Schenkmanis, Se Rumänien: en reseguide, 1064
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"Guider i Bukarest säger tämligen entydigt att man ska undvika mörka gator och parker. Kvällstid 

är detta inte särskilt enkelt eftersom det blir väldigt mörkt i elransoneringens Rumänien."  Det 65

varnas för ficktjuvar, att inte lämna saker i bilen och resenärer uppmanas även ta bort 

vindrutetorkarna från bilen. 

"Rumors that the Russian mafia has arrived in Bucharest are not to be taken lightly, but street crime 

in the capital is no more dangerous than in many other Western cities."   66

"And despite the country's unfair reputation for crime you'll find inner cities largely safe and locals 

more interested in getting to know you than filching your wallet."  67

Attityden i de här två citaten bekräftar min hypotes i denna kontext, men återigen endast från 1993 

och framåt. Det saknas information eller råd om säkerhet i den äldsta boken och jag ifrågasätter än 

en gång om det är ett avsnitt som medvetet utelämnats, eller om det i den då rådande politiska 

kontexten inte anses viktigt att ta upp denna aspekt av turismen. 

5.3.3 Bukarest som europeisk stad 

Den tredje frågan jag vill diskutera är den intressanta betydelseöverföring som jämför Bukarest med 

Paris. Den tidigare franskinspirerade staden benämns i den äldsta boken som Balkans Paris och 

övriga böcker berättar att den förr kallats för Österns Paris och Lilla Paris.  

Detta kan på sätt och vis både tala emot och bekräfta hypotesen om att reseguider utgivna efter 

Rumäniens inträde i EU beskriver landet mer europeiskt. Det bekräftar hypotesen genom att staden 

i de nyare böckerna inte längre är Paris på låtsas, utan har fått en egen identitet i Europa. Det talar 

samtidigt emot hypotesen eftersom det inte endast är boken från tiden efter unionsinträdet som 

tillskriver staden en egen identitet. Med ett godkänt medlemskap är det däremot helt klart att staden 

och landet officiellt tillhör Europa geografiskt, politiskt och kulturellt. 

 Schenkmanis, Se Rumänien: en reseguide, 7865

 Juler, Romania, 11966

 Baker et al., Lonely Planet: Romania & Bulgaria, 25167
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5.3.4 Subjektivitet hos avsändare och mottagare 

En av de viktigaste frågorna som väckts under skrivandets gång är den om subjektivitet hos 

avsändare och mottagare, alltså hos reseguidernas författare och läsare. Jag vill inte på något sätt 

påstå att denna uppsats skulle vara fri från subjektiva värderingar, eftersom jag personligen valt 

material till undersökningen och tolkat det utefter mina föreställningar och egna metodval.  

Reseguiderna är skrivna för människor som är intresserade av att besöka ett särskilt land, i detta fall 

Rumänien. Eftersom det är guideböcker och inte berättelser tror jag att det är lätt att uppfatta dem 

som mer objektiva och mindre personligt färgade än till exempel reseskildringar i artikel- eller 

bloggformat, men jag är av åsikten att både författarens ord och mottagarens tolkning ofta 

innehåller ett stort mått av subjektivitet. Hur mycket som skrivs om olika områden, vilka hotell eller 

restauranger som rekommenderas, om det är Dracula eller Vlad Țepeş som är mest intressant att 

lära sig om är flera exempel på var det finns utrymme att färga sin reseguide och antingen förstora 

eller förminska saker. Även mottagaren, läsaren, kan såklart välja att tolka den information eller de 

tips som förmedlas på olika sätt. 
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6. Uppsatsens slutsatser 

Jag vill börja med att kort kommentera uppsatsens inledande frågeställningar och därefter kommer 

en sammanfattning av resultatet på undersökning och analys formulerat som två slutsatser. 

6.1 Svar på frågeställningarna 

- Hur och med vilken attityd beskrivs Rumänien i reseguider från olika årtionden? 

- Vilken typ av fotografier eller illustrationer dominerar reseguiderna och går det att se en 

förändring över tid? 

- Hur viktig är Dracula för Rumäniens turism, sett till det utrymme ämnet tilldelats i böckerna? 

Den första frågan besvaras delvis i uppsatsens fjärde kapitel, där det finns sammanfattningar på vad 

som skrivs om de olika områdena. Att svara på vilken attityd som präglar de olika reseguiderna var 

svårare än väntat men generellt sett kan det sägas att boken från 1969 inte märkbart  

uppmärksammande några negativa aspekter av Rumänien, boken från 1993 förmedlar en bild av 

landet som orientaliskt och i böckerna från 2000 och 2013 upplevs i större utsträckning en positiv 

attityd som placerar Rumänien i Europa. 

Svaret på den andra frågan har försökt illustreras med hjälp av tabell A, men även här var det svårt 

att hitta en tydlig röd tråd och ett klart svar. Då en av böckerna inte innehöll några fotografier utan 

endast enkla illustrationer blev det svårt att jämföra resultaten från den med de andra. Den största 

förändringen över tid var att den sista boken innehöll färgbilder, men det beror snarare på teknologi 

än på diskursen kring Rumänien.  

Den sista frågeställningen behandlas dels i kapitel fyra men också i avsnittet visuell textanalys i det 

femte kapitlet. Här går det att identifiera en förändring över tiden. Boken från 1969 nämner varken 

Dracula eller Vlad Țepeş, boken från 1993 nämner dem båda och det finns en bild på Bran slott där 

ämnet berörs igen. I Blue Guide Romania från 2000 finns inga bilder på slottet, men här har ett 
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större utrymme tilldelats ämnet och författaren verkar se historien om Dracula starkt kopplad till sin 

historiska förlaga. I den sista boken, den från 2013, står det mest om både vampyren Dracula och 

Vlad Țepeş. Det förklaras lite djupare om de båda som olika personer och det finns förslag på 

guidade turer där det går att följa i antingen den ene eller den andres fotspår. Populärkulturella 

inslag blandas tydligt med rumänsk historia, ett tydligt tecken på ett pågående kulturutbyte då det 

mer eller mindre ser ut att med tiden ha accepterats att förena ett fiktivt monster med en nationens 

hjälte.  

6.2 Resultat av undersökning och analys 

Den första slutsatsen jag kan dra av min undersökning är att det, åtminstone i dessa utvalda 

reseguider, går att se förändringar över tid av attityden kring Rumänien som turistmål. Däremot 

stämmer förändringen bara delvis med de hypoteser som varit utgångspunkt för uppsatsen. Det är 

reseguiden från 1993, Ulf Schenkmanis bok Se Rumänien, som jag upplever utmärker sig mest 

genom sina metaforiska uttryck och den något mer negativa attityden i sina beskrivningar. Det finns 

flera möjliga förklaringar till varför det är just den boken. För det första är boken utgiven bara fyra 

år efter revolutionen som störtade diktatorn Nicolae Ceauşescu och hans regim, vilket betyder att 

både övergången från planekonomi till marknadsekonomi och återuppbyggnaden av det härjade 

landet är nyligen påbörjade processer. För det andra föddes den bokens författare på 1930-talet och 

avled i början av 2000-talet, innan Rumänien fick sitt medlemskap i den Europeiska Unionen 

godkänt. Det betyder att under största delen av författarens liv är Rumänien en kommunistiskt styrd 

stat och stod dessutom otillgängligt bakom järnridån under många år. 

Den andra slutsatsen jag har kommit fram till är att ett medlemskap i den Europeiska Unionen i 

samspel med en internationaliserad europeisk livsstil med stor sannolikhet kan vara det som bidragit 

till en mer positiv framställning av Rumänien som turistmål. Unionens slagord som tillåter 

nationella och kulturella olikheter och förenklade möjligheter att resa, studera och arbeta i Europa 

tror jag har ökat nyfikenhet och kulturutbyten. Inte minst visar sig resultatet av en 

internationaliserad kulturtrend i det till synes ökade intresset för rumänsk historia genom 

turistindustrin kring Dracula. Dessutom har ett land som fått sin ansökan om medlemskap i den 

Europeiska Unionen godkänd, antagit ett antal regler och förhållningssätt som jag tror kan förlåta 
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delar av ett politiskt och ekonomiskt instabilt förflutet och skapa en större trygghet för turister som 

vill besöka landet. 

7. Vetenskaplig kvalitet och förslag 
till vidare forskning 

När det handlar om att kommentera uppsatsens vetenskapliga kvalitet spelar mitt konstruktivistiska 

synsätt en viktig roll. Min utgångspunkt var att olika politiska strömningar och livsstilsrelaterade 

trender påverkar diskursen om ett land och författarnas ord- eller bildval, men lika självklart har den 

kontext jag befinner mig i påverkat mina föreställningar om både Rumänien och den Europeiska 

Unionen. För att begränsa min subjektivitet något, valde jag att titta på delar som tipsades om som 

besöksmål för turister i artikeln från Expressen. Något som jag tror kan ha varit till min fördel är att 

jag läst kurser i det rumänska språket, men aldrig besökt landet. Det betyder att jag har fått en 

inblick i den rumänska kulturen genom mina språkstudier, men jag har inte haft möjlighet att bilda 

mig någon uppfattning om hur det egentligen är att befinna sig i Rumänien. 

Det är möjligt att uppsatsen kan framstå som spretig eller att den bara verkar skrapa på ytan, men 

syftet har endast varit att ifrågasätta om det går att se en förändring i diskursen. Ett större 

tidsutrymme skulle ha öppnat för att använda fler reseguider, genomföra fler metaforanalyser och 

göra en mer ingående analys av bilder, vilket hade det kunnat ge uppsatsen ett annat djup. 

Undersökningen skulle kunna göras om och kompletterats med fler metodologiska verktyg, till 

exempel syntax- och ordvalsanalys. 

Inom den givna tidsramen vill jag ändå påstå att uppsatsen uppfyller det formulerade syftet genom 

att visa att det relativt lätt går att identifiera attitydförändringar i reseguider som tryckts de senaste 

50 åren och det finns, som jag ser det, flera möjligheter till vidare forskning i ämnet.  
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Forskning inom det här området skulle kunna göra djupdykningar i Draculas och vampyrfiktionens 

betydelse för Rumäniens turism eller undersöka hur turismen påverkats sedan inträdet i den 

Europeiska Unionen 2007. 
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